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Yazılarıyla öğrenci bültenine
katkıda bulunan fakülte
temsilcimiz Ali Karakaya,
bölüm temsilcilerimiz Ayça
Turgut, Selin Kırlak, Ömer
Derviş’e, kulüp başkanlarımız
Mehmet Kurtkaan Uzun,
İremnur Benlikurt, Berkcan
Bilgi ve Adnan Cem Kıral’a
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çok teşekkür ederiz.

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ
27 Kasım tarihi itibari ile başlayan öğrenci temsilcileri seçimi, 9 Kasım'da
tamamlanmıştır.
Hatice Kübra Tokgönül (Psikoloji Bölümü), Selin Kırlak (Çeviribilimi
Bölümü), Ali Karakaya (Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü), Yılmaz Tuna
(Fizik Bölümü), Didar Saraç (Tarih Bölümü), İsmail Karataş (Felsefe
Bölümü), Ilgın Su Parr (Antropoloji Bölümü), Ömer Derviş (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü),
ve Ayça Turgut (Sosyoloji Bölümü) bölüm temsilcileri olarak seçilmişlerdir. 10 Kasım'da
yapılan seçim sonucunda Ali Karakaya fakülte öğrenci temsilcisi olarak seçilmiştir.
3. sayfadan itibaren temsilcilerimizin yazılarına ulaşabilirsiniz.

Öğrenci Temsilciliği Toplantısı – 5 Aralık 2021
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Fakülte Öğrenci Temsilcimiz
Ali Karakaya – Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
Herkese merhabalar. Ben Fen-Edebiyat
Fakültesi ve Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
Temsilcisi Ali Karakaya. Öncelikle bu
pozisyona gelmemde bana destek olan bölüm
temsilcisi arkadaşlarım başta olmak üzere,
hepinize teşekkür ediyorum. Bölümümde 3.
sınıf öğrencisi, bunun yanında Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik Bölümü ÇAP, İngiliz
Dili ve Edebiyatı Bölümü yandal öğrencisiyim.
Tahmin edeceğiniz üzere zamanımın çoğu
kampüste geçiyor. Aslında bu da fakülte
temsilciliği pozisyonuna aday olmamda beni en
çok motive eden şeylerden biri, sizlerle sürekli
iletişimde olabilecek olmak, her zaman
kampüste veya kampüs yakınında bulunuyor olmak. Sizlerin istek, dilek ve taleplerinizle birebir
olarak ilgilenmek, bu ihtiyaçlarınızı çözüme ulaştırmak ve sesiniz olmak en önemli misyonum.
Vizyonuma gelecek olursak, görev süremi tamamladığımda sizlere daha öğrenci dostu, daha
eşitlikçi ve huzurlu bir Fen-Edebiyat Fakültesi bırakmak. Bunun için hali hazırda tüm bölüm
temsilcileri ile görüşme halindeyim, bölüm özelinde istek ve talepleri öğrenmek ve bunlar
doğrultusunda alınacak aksiyonları kararlaştırmak için en kısa zamanda bir toplantı yapacağız.
Buna ek olarak, akran danışmanlarının bölümlerine yeni başlayan arkadaşlarımız konusunda en
doğru ve güncel bilgilere sahip olduğunu hesaba katarak Bireysel ve Akademik Gelişim
Ofisi’mizin yardımları ile tüm Fen-Edebiyat Fakültesi akran danışmanlarını bir grupta topladım
ve onlardan bölüme adapte olmaya çalışan öğrencilerimizle ilgili direkt bir bilgi alacak,
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toplantılar yapacağım. Bölüme adaptasyon süreçlerinde ve bu hassas yıllarında birinci sınıf
öğrencilerinin ve her birinizin yanında fakültenizin temsilcisi olarak bulunduğumu hatırlatmak
istiyorum. Bana her zaman ulaşabileceğiniz e-posta adresimi aşağıda bulabilir ve o adresten bana
her konu ile ilgili dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyor ve iyi bir
güz dönemi diliyorum.
Diğer sayılarda görüşmek dileğiyle,
Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Ali Karakaya
ali.karakaya@std.yeditepe.edu.tr

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü - Kasım Ayı Etkinlikleri

Kasım ayı Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
öğrencileri için oldukça yoğun ancak bir o kadar
da keyifli geçen bir ay oldu. Derslerimizin
kampüste işlenmesine alışma süreci tamamlandı,
bunu takiben vize haftasında vize sınavlarımızı
olduk. Hemen ardından, bölümümüzün
organizatörlerinden olduğu, bu sene beşincisi
düzenlenen “Rus Dili Eğitimi Konferansı” için
hazırlıklarımız başladı.
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Konferansın hem organizasyon hem de bilim komitelerinde bölümümüzün öğretim üyeleri görev
aldı, biz öğrenciler ise mobilasyondan sorumlu olarak konferansın kusursuz gerçekleşmesine
katkıda bulunduk. Dünyanın dört bir tarafından gelen kıymetli bilim insanlarının katılımı ile
gerçekleşen konferansımız sonrasında bölümüzdeki tüm sınıflardan temsilciler, online bir seçimle
seçildi ve görev ve sorumlulukları hakkında konuşup, beyin fırtınası yaptıkları bir toplantı
gerçekleştirildi. Her sınıftan birer temsilci seçilmesinin sebebi sınıf içi dinamiklerin bilincinde,
öğrenci arkadaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren bir temsilcilik sistemi
oluşturulmak istenmesiydi. Seçilen temsilcilerimiz ve bölüm temsilcimiz ilk olağan toplantılarını
gerçekleştirdiler. Bu toplantıda temsilciler sorunlarını, isteklerini, dileklerini ve memnuniyetlerini
aktardılar, bu dönem ve gelecek dönem için etkinlik planları yapıldı ve bu etkinlikler için iş
bölümü planlaması gerçekleştirildi. Böylece Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen-Edebiyat
Fakültesi bölümleri içerisinde öğrencileriyle en doğrudan iletişim kuran bölümlerden biri olma
yolunda sağlam adımlar atmış oldu.
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Bölüm Temsilcilerimiz
Ayça Turgut – Sosyoloji Bölümü
Merhabalar,

Ben Sosyoloji Bölümü Öğrenci
Temsilcisi Ayça Turgut. Bununla birlikte
bölümümüzün akran danışmanlarındanım
ve Sosyoloji Topluluğu’nun başkan
yardımcılığı görevini yürütmekteyim.
Aynı zamanda Kariyer Ofisi’ne bağlı
Yeditepe Profesyonel Ekibi’nde yer
almaktayım.
“Sosyoloji, sistematik ve bilimsel olarak toplumun izlemiş olduğu yolun ve toplumun
hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. Bazı noktalarda ‘toplum bilimi ’olarak da
tanımlanabilmektedir. Sosyoloji Bölümü; sosyal ilişkiler, günlük etkileşimler ve sosyal tarzda
yaşam kültürü üzerinde çeşitli ve farklı araştırmalarda bulunur. Sosyoloji; eleştirel analiz
biçimlerini kullanarak ve bunun yanında çeşitli deneysel tarzda araştırma yöntemlerine
başvurarak sosyal eğilim, kabul ve değişim alanlarında bilgi toplar. Bölümün sahip olduğu konu;
sosyal yapı ve sistem etkileşim sistemlerinin, araç gereçlerinin makro düzeyinden bireysel mikro

sosyolojik düzeye kadar uzanmaktadır. Sosyoloji Bölümü; toplumu eleştirme, objektif bir şekilde
değerlendirme, anlama konularında donanım sahibi, sosyal ve toplumsal akım ve olgularla alakalı
ulusal olarak vizyon ve kariyer sahibi ve sahip olduğu birikimleri her türlü ortamda uygulama
yeteneğini edinmiş, topluma faydalı, ulusal ve uluslararası düzeyde yararlı ve faydalı işerde

bulunan, alanında yetkin ve aynı zamanda profesyonel sosyal bilimciler yetiştirmeyi
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amaçlamaktadır.”1 Bölümümüz Avrupa Birliği Horizon
2020 projesi PARTISPACE araştırma projesinin
(www.partispace.eu) ve “Opening Universities for

Young People in Europe-OUYE”2 projesinin de proje
ortağıdır.
Bölümümüz ve topluluğumuz ile ilgili bütün soru,
öneri ve şikayetleri dinlemek istiyorum. Okulda birçok

farklı birim ve kulüpte yer aldığım için sorularınızı ve
sorunlarınızı en iyi şekilde çözmek ve yönlendirmek için elimden geleni yapacağım. Bulunduğum
görevler sayesinde okul ve bölümde yaşanan tüm gelişmeler ile temas hâlindeyim. Okulumuzla
ilgili her türlü konunun konuşulduğu Öğrenci Konseyi’nde sizleri temsil ediyor ve sizlerin desteği

ile orada bulunuyorum. Sizlerin de Öğrenci Konsey’ine bana atacağınız bir mesaj kadar uzakta
olduğunuzu belirtmek istiyorum. Geri dönüşlerinizi heyecan ile bekliyorum.
Sevgi ve saygılarımla.
İletişim bilgilerim:
E-mail: ayca.turgut@std.yeditepe.edu.tr
Instagram: https://www.instagram.com/_aycaturgut/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aycaturgut/

1
2

https://fenedebiyat.yeditepe.edu.tr/tr/sosyoloji
https://yeditepe.edu.tr/tr/yeditepe-universitesinin-yeni-erasmus-yuksekogretimde-stratejik-ortaklik-projesi-opening
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Selin Kırlak – Çeviribilim Bölümü

Herkese merhaba, adım Selin Kırlak.
Çeviribilimi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim.
Bu dönem yapılan öğrenci konseyi
seçimlerinde 2021-2023 Çeviribilimi Bölümü
öğrenci temsilcisi olarak seçildim. Bölüm
temsilcisi olmak istememin en önemli
sebepleri, arkadaşlarımın yaşadığı sorunları
çözüme kavuşturabileceğimi, öğretmenlerim
ve arkadaşlarımla aramdaki iletişimin ve sosyal becerilerimin yüksek olduğunu düşünmem.
Mesleğim ve okuduğum bölüm gereği her gün insan ilişkileri ve dillerle ilgileniyorum. Bir
çevirmen olarak farklı kültürden insanlar arasındaki iletişim bariyerlerini kaldırmaya çalışıyor,
gün içinde çok sayıda insanla iletişime geçiyorum. Problem çözme yeteneği yüksek olan bir
insanım. Günlük hayatımda bana bir sorununu ileten her arkadaşımın yardımına koşuyor ve
elimden geleni yapıyorum. Bu becerilerimi okul hayatıma da yansıtmaya çalışıyorum.
Çeviribilimi bölümü öğrencileri olarak yaşadığımız ortak problemlerin farkındayım ve bölüm
temsilcisi olarak her arkadaşımın sorununu ayrı ayrı dinlemeye, bu sorunları gerekli yerlere iletip
çözüme kavuşturmaya hazırım. Öğrenci konseyinde aktif olarak rol alacağımdan ve bölümümü
en iyi şekilde temsil etmek için her imkanı kullanacağımdan emin olabilirsiniz. Birlikte
önümüzdeki iki yıllık süreçte çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Buradan benim adıma
oy kullanan herkese güvenleri için tekrar teşekkür ederim.
İletişim: selin.kirlak@std.yeditepe.edu.tr
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Ömer Derviş – Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Merhabalar! Ben Ömer Derviş. Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Öğrenci Temsilcisi, Öğrenci Konseyi Eğitim
Komisyonu Üyesi ve 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Felsefe Bölümü ile yan dal
yapmaktayım.
Okulumuzla ilgili güncel konulara değinmemiz gerekirken, yaşadığımız pandemi nedeni
ile tüm dünya gibi önceliğimiz maalesef Covid-19 kapsamındaki konular olmaktadır. Bu şartlarda
arkadaşlarımızla okulda sürekli olarak bir araya gelebilmek, yüz yüze iletişimde bulunabilmek,
çok istediğim hâlde mümkün olmamaktadır. Ancak kurduğum WhatsApp grubumuz ile
arkadaşlarımla sürekli olarak iletişimde bulunmaktayım. Misyonum; arkadaşlarımın sesi olmak,
onlardan gelen talepleri gerekli birimlere iletmek ve çözüme kavuşturmak için çareler arayarak
sonuca ulaşabilmek. Bunu yaparken de arkadaşlarımızla ortak fikirler ve çözümler arayarak
onlarla beraber hareket etmeye çalışıyorum. Vizyonum; sorumluluk sahibi, sorunlara çözüm
arayan, takım çalışmasına uyumlu, katılımcı, saygılı, adil öğrencilerle bölümümüzü en üst
seviyeye taşıyabilmek.
İlk toplantımızda arkadaşlarımdan gelen yoğun talepler üzerine Covid-19 önlemleri ile
ilgili sorunları gerekli birimlere bildirdim. Arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’ne dijital kütüphane kurulması ve bu kütüphaneye hocalarımız tarafından
PDF’lerin yüklenmesi konusuyla ilgilenerek, gereken prosedürleri yaparak gerçekleşmesine
çalışacağım. Toplantımızda gelen diğer taleplerden biri olan seçmeli dersler konusunda da
bölümümüze danışıp bilgi alacağım. Ayrıca yabancılara Türkçe eğitiminin sistematik bir
çerçevede verilmesi, diğer üniversitelerle ortak çalışmalar yapılması gibi konular da toplantımızın
içeriği arasında yer almaktadır. Bu gibi birçok konuda düşüncelerimizi bildirmek isterim. Ancak
yaşadığımız pandemi hem bizi hem de okulumuzu birçok konuda kısıtlamaktadır. Pandemisiz
günlerde; sadece okulumuzla ilgili güncel konularda zevkle konuşabilmek ümidi ile sağlıklı ve
başarılı günlere…
(Bölüm WhatsApp grubumuza katılmak için bana e-posta atabilirsiniz!
omer.dervis@std.yeditepe.edu.tr)
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Kulübü olarak 800’ün üzerinde üyemizle üniversitemizin en
büyük ve en aktif kulüplerinden biriyiz. Yürüttüğümüz faaliyetlere örnek vermek gerekirse çeşitli
sosyal sorumluluk etkinlikleri, öğrenciler arası yakınlık ve dayanışmayı arttırmaya yönelik sosyal
etkinlikler, alanında uzman saygıdeğer akademisyenleri ağırladığımız akademik etkinlikler ve
kulüp üyeleri ile bir araya gelerek seçtiğimiz bir konuyu masaya yatırdığımız tartışma
etkinliklerinden söz edebiliriz. Çalışmalarımızdan daha detaylı bahsetmeye geçmeden önce
sosyal medya hesaplarımızda düzenli olarak film, dizi, kitap ve podcast inceleme postları
paylaştığımızı belirtmek isteriz. Etkinliklerimize dönecek olursak, bu dönem gerçekleştirdiğimiz
en çok ilgi gören etkinliklerden biri “Yeditepe Psikoloji Öğrencilerinin Erasmus Deneyimleri”
etkinliğimizdi. Bu etkinliğimizin temel amacı, Erasmus deneyimi yaşamış arkadaşlarımızın
tecrübelerini dinleyerek bilgi edinmek ve Erasmus’a dair kafamızı kurcalayan bazı sorulara yanıt
bulmaktı. Etkinliğimiz Google Meet platformu üzerinden gerçekleşti ve etkinlik süresince 4 farklı
ülke ve üniversiteden arkadaşlarımız bizlerleydi. Yetmişin üzerinde katılımcının yoğun ilgi
gösterdiği Erasmus deneyim paylaşımı etkinliğimizi son derece bilgilenmiş ve eğlenmiş olarak
tamamladık.
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Yoğun bir ilgiyle karşılanan bir başka etkinliğimiz ise üniversitemizin saygıdeğer
akademisyenlerinden sayın Prof. Dr. İ. Ercan Alp ile gerçekleştirmiş olduğumuz “Prof. Dr. İ.
Ercan Alp ile Söyleşi” isimli etkinliğimizdi. Psikoloji bölümü öğrencilerinin derslerini ilgi ile
dinlediği saygıdeğer hocamızla Zoom üzerinden bir araya gelerek çok keyifli bir söyleşi yaptık.
Söyleşide sayın Ercan Alp hocamız bizlerle akademik kariyeri boyunca edindiği tecrübelerini
paylaştı ve bölümümüz öğrencilerinin sorularını yanıtladı.
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Akademik etkinliklerimize bir örnek vermek gerekirse, yine okulumuz hocalarından sayın Dr.
Öğr. Üyesi Pınar Uğurlar ile bir araya gelerek Yang ve arkadaşlarının 2021 yılında yayınlanmış
olan “Identity lost and found: Self-concept clarity in social network site contexts” isimli makalesi
üzerine tartıştık. Sayın Pınar
Uğurlar hocamız, tartışma
makalemizin yanı sıra farklı
çalışmalardan da alıntılar
yaparak faydalı ve bilgilendirici
paylaşımlarda bulundu. Aynı
zamanda katılımcılarımız, Pınar
hocamızın da çalışma alanı olan
self-concept üzerine zengin
fikirler sunarak bilgi
paylaşımında bulundular.
Kolektif biçimde ele aldığımız
konuyu ana makalemiz ışığında
etraflıca tartışarak yeni fikir ve
eleştiriler ortaya attığımız bu
etkinliğimizden literatüre katkı yapabilecek araştırma fikirleri ile ayrıldık.
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Son olarak yine okulumuz hocalarından sayın Dr. Öğr. Üyesi Merve Denizci Nazlıgül ile
“Sosyal Medya Bağımlılığı” konusunu ele aldık. Oldukça güncel bir konuyu ele aldığımız bu
etkinliğimiz Zoom platformu üzerinden webinar şeklinde gerçekleşti. Sayın Merve hocamız,
sunumu ile bizleri konuya dair
bilgilendirmesinin ardından
katılımcılarımızın sorularını yanıtladı.
Sosyal medya bağımlığı nedir, sosyal
medyayı fazlaca kullanmak bağımlılık
anlamına mı gelir, bu tür bir
davranışsal bağımlılıktan nasıl
korunulabilir gibi sorular ve çok daha
fazlasını ele aldık ve hocamızdan
öğrendiklerimiz sonucunda konunun
önemini bir kez daha kavradık.
Geleceğim psikologları olarak
çağımızın önemli problemlerinden
birini konuştuğumuz bu etkinlikten çok
daha bilinçli bir şekilde ayrıldık.

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Kulübü olarak dönem içerisinde burada paylaşabildiklerimizden
çok daha fazla etkinlik gerçekleştirdik ve önümüzdeki dönemler için çok sayıda projemiz var.
Gelecek etkinliklerimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
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Yeditepe Münazara Kulübü olarak, üyelerimizin münazarasal başarılarını arttırmaları ve
entellektüel gelişimlerine katkıda bulunmaları amacıyla her hafta, bir gün İngilizce iki gün
Türkçe olmak üzere, üç adet eğitim sekansları düzenliyoruz. Bu bilgilerin teoride kalmaması için
de her hafta İngilizce ve Türkçe münazara çalışma maçları yapıyoruz.
Hafta içleri: Aktif olarak çalışmalarımız Online ve Yüz Yüze seçenekleriyle hibrit
gerçekleşmekle birlikte, hafta sonları ise turnuvalara katılım gösteriyoruz ve başarılar elde
ediyoruz!
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Özyeğin Üniversitesi Çaylaklar Münazara Turnuvası
2021’den müjdeli haberler

:

4-5 Aralık tarihlerinde Özyeğin Çaylaklar Münazara
Turnuvasındaydık!
Turnuvada, 70 takım arasından 10. Sıradan Break
ederek Çeyrek Finale yükselen Yeditepe I Open at the
Close takımından Feride İnci ve Tolga Korkut’u büyük
tebrik eder, son derece iddialı ve iyi takımların
katıldığı bu turnuvada bizlere bu çok büyük gururu
yaşattıkları için, özverili çalışmalarının karşılıklarını
güzelce alarak bizleri mutlu ettikleri için: çok teşekkür
ederiz!
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Yine, güzel, değerli, emeği büyük bir başarı olarak: Top Halls (En Üst Puanlılar
Salonu) yarışmacıları olan, 2 puan ile Çeyrek Final’i kaçıran Yeditepe Rambo Okan Mindset
takımından Sena Akyol ve Emir Altan’a çok teşekkür eder, tebrik ederiz!
Yarışmacı arkadaşlarımızın
başarılarının artarak devamını dileriz
Turnuvada Jüri pozisyonlarında
bulunan arkadaşlarımızdan Chair Jürilik
yapan Adnan Cem Kıral, Panelist
Jürilik yapan Burak Ekin ve Oğuzhan
Kavuncuoğlu’ya da emeklerinden ötürü
çok teşekkür ederiz
Bu güzel turnuvanın, başta kusursuz
işler çıkarmasına alışkın olduğumuz
organizasyonu @ozudebate Özyeğin Münazara Kulübü, değerli Jüri Komitesi ve çok büyük
emekleri geçen Jüriler olmak üzere turnuvayı var eden tüm bileşenlere çok teşekkür ederiz.
Bizleri destekleyen, her zaman desteğini hissettiren, bu güzel noktalara gelinmesinde emekleri
geçen değerli Kulüp Üyeleri arkadaşlarımıza da minnetlerimizi ileterek, bu güzel müjdeli
haberimizi sonlandırıyoruz.
İletişim: 7tepemunazara@gmail.com
Sosyal Medya Hesabımız: instagram.com/7tepemunazara
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Yeditepe Sosyoloji Topluluğu her ne kadar yeni bir topluluk olsa da gerek konuşulan
konuların güncelliği gerekse aktifliğiyle hızlı büyüyen bir kulüptür. Biz Yeditepe Sosyoloji
Topluluğu olarak hem sosyolojik bir bakış açısı kazanabilmeyi hem de bunu yaparken sosyalleşip
öğrenciler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Yeditepe Sosyoloji Topluluğu
gerek tartışma gerek söyleşi etkinlikleri ile üyelerinin eleştirel düşünme, tartışma ve sorgulama
yeteneklerini güçlendirir. Farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelmesi ile oluşan kulüp
öğrencileri hem daha açık fikirli hem de daha sosyal yapar. 2021 Güz döneminde her ne kadar
pandemi koşulları yüz yüze bir araya gelmemizi engellese de elimizden geldiğince içinde
bulunduğumuz durumun koşullarına uygun etkinlikler yapmaya çalıştık. İşte o etkinlikler;

7 Ekim 2021 – “Social Dilemma-Tartışma Etkinliği”
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Pandemi döneminde de olsak havanın fazla soğumamış olmasından faydalanıp
açık havada, Ağaç Ev’de bir araya gelip ilk etkinliğimizi gerçekleştirmiş olduk. Hem Covid-19
kurallarına uyarken hem de yüz yüze bir etkinlik yaparak samimi bir ortamda birbirimizi tanıdık.
‘’Social Dilemma: Tartışma Etkinliği’’ ile sosyal medyaya eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşıp
fikir alışverişinde bulunduk. Fikirlerin birbirinden farklı olması tartışmayı daha zevkli kılarken
hem de daha açık fikirli insanlar olmamıza ve olaylara daha farklı bakış açıları ile
yaklaşabilmemize neden oldu.

13 Ekim – “Dr. Süheyla Yıldız ile Kültür ve Kimlik Söyleşileri: Cumhuriyet Dönemi
Türkiye Yahudileri”

Bu etkinliğimizde Dr. Süheyla Yıldız hocamızın ve Galatasaray Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Hakan Yücel hocamızın katılımıyla Türkiye Yahudileri ve gelecekleri hakkında konuşma
fırsatını yakaladık. Etkinliğimize Elio Bey’in de katılmasıyla konu sadece akademik bağlamda
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tartışılmaktan çok konunun öznesinin de söz sahibi olduğu bir söyleşiye dönüştü.
Katılımcılarla yaptığımız soru-cevap kısmıyla birlikte söyleşi daha da keyifli, interaktif bir hal
aldı.

5 Kasım 2021- “Sosyalben Vakfı ile Söyleşi”

Bu söyleşi etkinliğimizde kendisi de sosyoloji mezunu olan Ece Çiftçi’nin kurucusu olduğu
Sosyalben Vakfı’nın vizyonu ve sosyal girişimcilik üzerine konuştuk. Hem Sosyalben Vakfı’nı
tanıyıp hem sahada kendimize gönüllü olarak nasıl yer bulabileceğimizi öğrendik. Bu etkinlik ile
sosyal bilimcilerin eğitimlerini sosyal fayda amacıyla hem gönüllü olarak nasıl kullanabilecekleri
hem de isterlerse kariyere nasıl dönüştürebilecekleri hakkında farkındalık sahibi olmuş olduk.
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29 Kasım 2021- “Mor Çatı Vakfı ile Söyleşi”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü için yaptığımız bu
etkinlikte, kadına şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği adına bir konuşma alanı yarattık. Ebrar
Nefes’in şidddetin ne olduğu ve nasıl yardım almamız gerektiğine yönelik sunumuyla erkek
şiddetinin aslında sadece fiziksel olmadığını aynı zamanda psikolojik şiddetin ve flört şiddetinin
de buna dahil olduğunu öğrendik. Katılımcılarımızın da katkısıyla kadına yönelik şiddetin
toplumsal ve psikolojik boyutlarını tartıştık ve en önemlisi kadına şiddet konusunda bir konuşma
alanı yaratıp feminist bir bilinç yaratma yolunda topluluk olarak bir katkı sağlamış olduk.
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Edebiyat Topluluğu olarak 10 Ekim 2021 tarihinde bir tanışma toplantısı gerçekleştirdik. İlk
olarak yönetim ve denetim kurulu kendilerini tanıttılar. Üyelerle tanıştılar. Ardından üyelerin
yönetimden istekleri soruldu ve soruları cevaplandırıldı.
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Edebiyat Topluluğu olarak 5 Aralık 2021 tarihinde yaptığımız ilk etkinlikte Yeditepe
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi
Duygu Yavuz Öz, “Orhun Yazıtları ve Nutuk” üzerine bizlere sunum yaptı. Orhun Yazıtları’nın
içeriğini, Bilge Kağan’ı, yazıtlardaki söyleyiş biçimini, ideal yönetici ve bir yöneticinin nasıl
olması, neler yapması gerektiğini yazılı kaynak olarak ele aldık. Daha sonra hitap biçimi ve ideal
yönetici olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk isimli eserini inceledik. Yazıtlar ve Nutuk
arasındaki ortak noktaları bularak, iki yönetici arasında benzetmeler yaptık. Etkinliğimizi bu iki
yöneticinin son sözlerini inceleyerek bitirdik.
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Yeditepe Üniversitesi’nde bilimsel faaliyetlerin gerçekleşme noktası olan Y.Ü Bilim Kulübü,
2021-2022 Güz yarıyılında da etkinliklerine devam etti! Fizik, matematik ve kuantum
teknolojileri alanlarında kapsayıcı etkinlikler gerçekleştiren Y.Ü Bilim Kulübü, kısa bir döneme 6
etkinlik sığdırarak yüzlerce kişi ile bilimi paylaştı.
Fizik topluluğu tarafından gerçekleştirilen “Yeditepe Bilim Akşamları” etkinliğinde 2 farklı
akşamda fizik biliminin en önemli noktaları, kulüp üyeleriyle beraber tartışıldı ve farklı fikirler
konuşuldu. İlk akşamda “Evrenin Başlangıcı ve Big Bang” konusu masaya yatırılırken farklı
evren modelleri tartışıldı. İkinci akşamda ise “Işık Hızı ve Zaman” konusu tartışıldı ve konu
hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
Kuantum Teknolojileri topluluğu olan QSB Yeditepe ekibi, yüzden fazla insanın katılımıyla
“QPrep: Kuantum Programlamaya Hazırlık” eğitimleri gerçekleştirdi. Dört farklı günde
gerçekleşen eğitimlere Y.Ü Bilim Kulübü’nün Matematik ve Fizik topluluklarının da katkısı
oldu. Lineer Cebir ve Python yazılım dilinin temel konuları işlendikten sonra, Yeditepe
Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Arş.Gör Ahmet Cem Erdoğan’ın anlatımıyla Kuantum Fiziğinin
Temelleri işlendi. Toplam dört günde kuantum programlama için önemli temel konular
katılımcılara aktarıldı. Eğitimler sonunda yetmişten fazla katılımcıya tamamlama ve yeterlilik
sertifikası verildi.
Dönemin kapanış etkinliği ise Matematik Topluluğu tarafından gerçekleştirildi. Yeditepe
Üniversitesi Matematik Bölümü’nden sayın Prof. Dr. Yusuf ÜNLÜ ile beraber “Kriptoloji”
üzerine konuşuldu. “Kriptoloji” seminerine farklı bölümlerden kırktan fazla katılım gerçekleşti ve
Yeditepe Üniversitesi’nde bilimin yayılması hız kesmedi.
Bahar yarıyılında ise Biyoloji Topluluğu’nun etkinliği ile dönem açılışı planlanırken,
geçtiğimiz sene birincisi gerçekleşen “Yeditepe Fizik Çalıştayı”nın ikincisi ve daha birçok
bilimsel etkinlik hedeflenmekte.
Y.Ü Bilim Kulübü’nün gelecek etkinliklerinden haberdar olmak ve iletişime geçmek için
https://linktr.ee/bilimkulubu_yeditepe adresini kullanabilirsiniz
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