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İGÜ, CIRIEC’IN GENEL KURUL TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Türkiye'den bazı kooperatif örgütlerin de üyesi bulunduğu Uluslararası Kamu, Sosyal ve
Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi'nin (CIRIEC) genel kurul toplantısı
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde (İGÜ) gerçekleşti.
İGÜ'nün Türkiye komitesini oluşturduğu, bir sivil toplum kuruluşu olan CIRIEC uzmanlardan ve
akademisyenlerden meydana geliyor. Liberal piyasa ekonomisinin alternatifi olabilecek bir
kamu, sosyal veya kooperatif ekonomisi yaratmayı amaçlayarak bilimsel çalışmalar ve
profesyonellerle iş birliği yapıyor, ayrıca çeşitli Avrupa Birliği projeleri yürütüyor.
CIRIEC'in 1947 yılında Belçika'da kurulan sosyal ekonomi ile ilgili uluslararası bilimsel bir
kuruluş olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan İGÜ Rektörü ve aynı zamanda CIRIEC
Türkiye Başkanı Prof. Dr. Burhan Aykaç, 'Bizim üniversitemiz de burada Türkiye temsilcisi. Milli
komitemiz ile geçen sene üye olduk. Sosyal ekonomi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada bu
yılın son genel kurul toplantısını yaptık' dedi.
“KATILIMIN ARTMASINI BEKLİYORUZ”
Prof. Dr. Aykaç konuşmasına şöyle devam etti:
“Türkiye cumhuriyeti sosyal bir hukuk devleti. Haliyle sosyal ekonomi CIRIEC'in ana konusu
olduğu için bizi çok ilgilendiriyor. Üniversite olarak da sosyal ekonomiyle ilgili bundan sonra
çeşitli organizasyonlar yapacağız, uluslararası toplantılar düzenleyeceğiz. Türkiye'den bütün
kooperatif ve sosyal ekonomi kuruluşlarını davet ettik. 25 kadar kurumdan katılım oldu. Bu
sayının gelecekte artmasını bekliyoruz”
“DENEYİMLERİ PAYLAŞMAK ÇOK ÖNEMLİ”
Ciriec Genel Müdürü ve Liege Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Bernard Thiry, 'Bütün
uluslararası ortaklıklarımızı gözden geçirdik. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) içinde bir
partnerliğimiz var ve tabi ki de özel sektörle sosyal ekonominin gelişmesi için farklı
bağlantılarımız da olacak' diye konuştu.
Bu konuda uluslararası beraberliklerin önemli olduğunu ifade eden Prof. Thiry, 'Bizim için
ülkelerin sosyal ekonomi, kooperatifler ve kamu ekonomisi alanında hem iyi hem de kötü
deneyimlerini öğrenebilmek çok önemli. Zaten CIRIEC dünyanın her yerinde bu
organizasyonları yapmaya çalışıyor. Bütün Amerika kıtasında, Japonya'da ve Avrupa'da
üyelerimiz var. Biz de bu toplantıları dönüşümlü olarak farklı ülkelerde yapıyoruz. Toplanın
gerçekleştiği ülkenin kendi gerçeklerini, pratiklerini de derinlemesine öğrenme fırsatımız
oluyor' dedi.
“BUNLAR BİZİM UNUTTUĞUMUZ ÖNEMLİ BAŞLIKLAR”
CIRIEC'in toplumlardaki iktisadi ve ekolojik bozuklukları dikkate aldığını ifade eden İGÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, 'Temel aması aslında kamu örgütleri aracılığıyla kurulan
fabrikalarla ya da mal ve hizmet üreten kuruluşlar aracılığıyla, sosyal adaleti sağlamak,
piyasaya denge getirmek liberal piyasa ekonomisinin aşırılıklarını önlemek' diye konuştu.
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CIRIEC'in gelecek programı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Öztaş, 'İki yılda bir yapılan
bilimsel toplantı, 2019 yılında Bükreş'te sürdürülebilirlik ve çevre problemleri temalarını
işleyecek. Bunlar aslında bizim siyasal tartışmalar arasında unuttuğumuz çok önemli olan
başlıklar. Anayasamızdaki sosyal devlet tanımlamasına da uyumlu ama bizde kooperatifçilik
başta olmak üzere bu kamu, sosyal ve kooperatif ekonomileri hep cılız kaldı. Kamunun iktisadi
teşebbüsleri özelleştirildi, sayıları azaldı. Dolayısıyla önemli bir boşluğa hitap edecek bir
faaliyet alanına sahip bir yapılanmadır bu' dedi.
ÜNİVERSİTEDE ARTIK EMDR DERSLERİ VERİLECEK
ZioN Psikiyatri Akademisi, Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş
birliği ile bu yıl Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) eğitimleri Klinik
Psikoloji Yüksek Lisans programında yer alacak.
Dünyada ilk kez olarak bir üniversite klinik psikoloji yüksek lisans programında yer alacak olan
EMDR eğitimleri için konuşan EMDR eğitmeni Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan
Demirci, “Yıllardır yaptığımız akademik ve bilimsel araştırmalar sonucunda EMDR yöntemini
Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) onayı ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına
kazandırdığımız için çok mutluyuz. EMDR eğitimleri ile birlikte çok daha güçlü ve yeterli klinik
psikologlar yetiştirmek mümkün hale gelecektir” dedi.
“EMDR yöntemi ‘Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’ olarak bilinen bir
psikoterapi yöntemidir” diyen Psikiyatri Uzmanı ve EMDR eğitmeni Dr. Demirci, “EMDR
yöntemi ile birlikte psikoloji dünyasında kaliteli bir gelişime adım atılmıştır. EMDR yöntemi
bugün birçok zorlu psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıkta tedavi edici bir şekilde
uygulanabilmektedir” şeklinde konuştu.
Bugüne kadar birçok EMDR eğitimi düzenlediklerini ve bu eğitimler sonucunda katılımcı olan
ruh sağlığı profesyonellerinin EMDR yöntemini başarı ile uygulayarak birçok kişinin ruh
sağlığının gelişmesine ve iyileşmesine katkıda bulunduklarını ifade eden Dr. Demirci, EMDR
yöntemini yaygınlaştırmak ve daha ileri seviyelere taşımak adına daha fazla bilimsel
araştırmalar yapmak istediklerini dile getirdi.
Dünyada ilk kez bir Üniversite Klinik Psikoloji programında yer alacak EMDR eğitiminin
psikoloji alanında güzel gelişmelere öncü olacağına değinen Dr. Demirci, “Klinik Psikoloji
öğrencileri ile daha kaliteli eğitimlere adım atacağımıza ve ülkemizdeki ruh sağlığı alanında
daha iyi bir geleceğe sahip olacağımıza inanıyorum” dedi.
EMDR yönteminin ülkemizde henüz çok yeni bir psikoterapi tekniği olduğuna dikkat çeken Dr.
Demirci, “EMDR yöntemini artık YÖK onaylı olarak öğreteceğimiz için gurur duyuyoruz”
şeklinde konuştu.
EMDR eğitimlerinin sadece teorik olarak öğretilmeyeceğini, klinik pratik ve süpervizyon
destekleriyle her zaman psikoloji öğrencilerinin ve ruh sağlığı çalışanlarının yanında olduklarını
belirten Dr. Demirci, “Bundan sonraki süreçte de desteklerimizi sürdürerek EMDR eğitimlerini
ve uygulamalarını en iyi noktalara taşıyacağız” şeklinde konuştu.
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Klinik Psikoloji programında yer alacak olan EMDR eğitimleri başvuruları için açılacak
kontenjanların yakın zamanda belli olacağını söyleyen Dr. Demirci, EMDR eğitim programı için
ön görüşmeler ve mülakat yapılacağını, istenen kriterlere uygun klinik psikolog adaylarının
programa dâhil edileceğini belirtti. Daha iyi bir gelecek, daha iyi yaşam standartlarına ve daha
iyi ruh sağlığına sahip bir ülke için hep birlikte çok çalışmak gerektiğine değinen Psikiyatri
Uzmanı Dr. Onur Okan Demirci, “Varoluşumuzun geleceği için daha nice kaliteli eğitimlerde
birlikte olmak en büyük dileğimizdir” diyerek konuşmasını tamamladı.
“PAYLAŞMAK ÖFKEYİ AZALTIYOR”
Çağın en büyük sorunlarından birinin öfke kontrolsüzlüğü olduğunu belirten İstanbul Gelişim
Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci, paylaşmanın bu öfkeyi
azalttığını söyledi.
Yaşam koşullarının ağırlaşması, ekonomik güçlükler, ağır çalışma şartları, sosyal hayatın
zayıflaması gibi nedenlerde artık insanlar kendilerine yetememeye başladı. Bu yetersizlik gün
geçtikçe artıyor ve buna bağlı öfke eşiği de düşüyor ve kontrolü güçleşiyor. Sosyal bir canlı
olan insanın sosyalleşme özelliği elinden alındıkça vahşi doğasına geri dönmeye başlıyor ve
vahşi bir öfke ortaya çıkıyor. İnsan doğası geçmişe yani ilkelliğe doğru geriliyor. En ilkel
dürtümüz olan öfkenin artması ise bunun en sağlam kanıtlarından biri.
Bu anlamda çağın en büyük sorunlarından birinin öfke kontrolsüzlüğü olduğunu belirten
İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci, "Bir
başka insanın gelip kendisine zarar verme ihtimaline karşılık öfkenin ortaya çıkması ile kişide
yoğun bir uyarım sonucunda vücut kaçma veya savaşma tepkisine hazır hale getirilir. Beyin
bunu norepinefrin, kortizol gibi bazı hormonlar ve nörotrasmitterler aracılığı ile gerçekleştirir.
Madem bunu ortaya çıkaran organımız beyin, o halde bunun kontrolünü de beynimiz aracılığı
ile sağlamaktayız. Bir başka deyişle düşünerek öfkemizi kontrol edebiliriz" dedi.
"İNSAN ÖFKESİ İLE KENDİNİ, KENDİ YETERSİZLİĞİNDEN KORUR"
Haddinden fazla öfke tepkisini kişinin kendinde hissettiği, belki de henüz farkına varamadığı
yetersizlik hissini örtebilmek ve kendisini savunabilmek adına gerçekleştirdiğini belirten
Psikiyatri Uzmanı Demirci, "Bizi en çok öfkelendiren durumlar en çok savunmasız hissettiğimiz
anlar veya bize en savunmasız yerimizden saldıran kişiler değil midir? Belki bir yalanımızın
üzerini örtebilmek için, belki yeterince iyi hissetmediğimiz bir durumun üzerini kapatabilmek
için, belki de yetersizliğimizi kabullenemeyip suçu bir başka yere aktarabilmek için sık sık
şiddetli öfke tepkilerine başvururuz. Şu şekilde de ifade edebiliriz. İnsan kendi öfkesi ile
kendini, kendi yetersizliğinden korur” diye konuştu.
"ÖFKE, CİNNETE DÖNÜŞEBİLİR"
Uygun düzeylerde öfke tepkisinin insanı hayatta tutan doğal bir tepki olduğunu fakat dozu
aşıldığında ciddi zararlar verebileceğine değinen Psikiyatri Uzmanı Demirci, "Bazen bu durum
öfke kontrolsüzlüğü diye adlandırılır bazen de cinnet. Belki de çağımızın en büyük
sorunlarından biri olabilir öfke kontrolsüzlüğü. Buna dur diyebilmek ise sadece bizim elimizde.
Dur diyebilelim ki bir gün tüm öfkelerin adı cinnet olmasın" ifadelerini kullandı.
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Öfkesini kontrolü için birçok yol bulunduğunu dile getiren Psikiyatri Uzmanı Demirci, "Öfke
kontrol sorunu nedenlerinin başında sosyalleşmede zayıflama geldiğine göre ilk adım olarak
sosyalleşme olanaklarının artması gerekiyor. Paylaşmak acıyı azalttığı gibi öfkeyi de azaltıyor.
Düzenli egzersiz ve beslenme, yoga, meditasyon gibi içsel huzuru keşfe yönelik yöntemler de
öfke kontrolünde etkili olabiliyor. Bunların dışında psikolojik olarak destek almak, grup
psikoterapileri, bireysel psikoterapiler gibi yöntemler öfke kontrolünü sağlamada en üst düzey
yetenekler kazandırıyor" diye açıklamada bulundu.
DÜNYA RESSAMLARI ALANYA’DA BULUŞTU
Antalya'nın Alanya ilçesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası
Sanat Çalıştayı'na 17 ülkeden 60 sanatçı katıldı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı,
Alanya'da bulunan Grand Kaptan Otel'de gerçekleşti. 30'u yurt dışından toplam 60 profesyonel
sanatçının katıldığı çalıştay 10 gün sürecek. Küratörlüğünü İstanbul Gelişim Üniversitesi
Restorasyon ve Konservasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kılıç'ın üstlendiği organizasyon,
26 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Çalıştayda sanatçılar workshoplar
düzenleyecek ve resimler yapacak. Çalıştay sonunda yapılan eserler ise düzenlenecek olan
sergilerde sanatseverlerle buluşturulacak. Çalıştaya Türkiye, Arnavutluk, Avusturya,
Azerbaycan, Bulgaristan, Çuvaşistan, Finlandiya, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Kazakistan,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Slovenya, Rusya ve Yunanistan gibi ülkelerden
profesyonel ressamlar ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda yapılan panellerde sanatçılar
Akdeniz Üniversitesi lisans öğrencileriyle Alanya Türker Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve
öğrencileriyle buluştu.
'GÜÇLÜ BİR ETKİNLİK'
Sanat çalıştayı hakkında bilgi veren İstanbul Gelişim Üniversitesi Restorasyon ve
Konservasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kılıç, birçok ülkeden değişik kültürlerden
ressamları buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kılıç, "Etkinliğimize 30'u yabancı
olmak üzere toplam 60 sanatçı katıldı. Etkinliğimize bu sanatçılarımız yanı sıra Alanya'daki
güzel sanatlar lisesi öğretmenleriyle Antalya'daki önemli sanatçılarımızı da bu etkinliğe davet
ettik. Bu kapsamda 2 panel de düzenledik. Panelimize güzel sanatlar lisesi öğrencileri de dahil
olarak bu konuda bilgilendi. Hem sanat hem de bilimsel yönü olan güçlü bir etkinlik" dedi.
ÜLKEYE GÖRE RESİM TEKNİĞİ
Çalıştaya İran'dan katılan ressam Haydeh Naghizadeh, ülkeler arası resim sanatının bir araya
toplanmasının büyük bir olay olduğunu söyledi. Ülkelerin kültürlerine göre sanatlarının da
değişiklik gösterebildiğini belirten Naghizadeh, "Bence burası güzel bir ortam oldu. Dünyanın
her bir yanından ressamlar biraya geldi. Resimlerimiz henüz bitmedi ama bitince çok güzel
olacaklarına inanıyorum. Herkesin ayrı resim teknikleri ve resimleri var. Bu çok güzel bir şey,
herkesin kendi ülkesine göre tavrı ve tekniği var. Bu ayrı teknikler bir araya geldi ve çok güzel
bir ortam oldu" diye konuştu.
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ORTAK DİL
Katılımcılardan Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.
İbrahim Çoban da şöyle dedi:
"Anadolu'da bu tip sanat seviyesinin yüksek olduğu etkinliklerin olması tarifi imkansız
mutluluklar veriyor. Nedeniyse ilk defa burada öğrenci, hoca ve daha küçük yaştaki insanların
birlikte olması. Yaklaşık 5 gündür bu çalıştaydan büyük keyif aldım. Türkiye'nin sanatçılarıyla
birlikte çalışmak ve dünya ülkelerinden sanatçılarla birlikte olmak bize ve sanat camiamıza
mutluluk veriyor. Dünyanın değişik ülkelerinden ve değişik sanat üsluplarından bir araya gelen
bu ortam, aynı zamanda bizim dünya sanatını da takip etmemizi, onlarla iletişim içerisine
girmemize ve ortak bir dil oluşturmamıza etken oldu."
Çalıştay, 3 Kasım tarihinde yapılacak serginin ardından 4 Kasım tarihinde düzenlenecek
törenle sonlanacak.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ E-BÜLTEN YAYINLARINA BAŞLADI
İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirerek e-bülten yayınlarına başladı. Ayda bir yayınlanması planlanan e-bültenin ilk
sayısında bölüm öğrencileri Dilara Acer, Burcu Demir ve Ebru Çelik, Türkiye’nin dış politikası
üzerine değerlendirmelerde bulundu.
İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezun öğrencilerinden Dilara Acer, ebültende “Reform Eylem Grubu” üzerinden Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. İGÜ Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi Burcu Demir “Suriye Politikasında İdlib
Meselesi”, İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Ebru Çelik ise “Türkiye’nin
Hudut Komşusu Suriye” başlıklı yazıları ile e-bültende yer aldı.
ÖĞRENCİLER TARAFINDAN HAZIRLANAN İLK E-BÜLTEN
İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜSAM)
Müdürü ve İGÜ Politik Analiz Topluluğu (İGÜPAT) E-Bülteni Editörü Dr. Öğr. Üyesi Alihan
Limoncuoğlu, e-bültenlerin Türkiye’de öğrenciler tarafından hazırlanan ilk e-bülten olma
özelliği taşıdığını söyledi.
İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri ile bir ilke imza atmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, “Öğrencilerimizi olaylara analitik
bir gözle bakmaya, yorumlarda bulunmaya her zaman teşvik ediyoruz. Öğrencilik yıllarında ebültenlere yapacakları katkı ile ifade güçlerini geliştirmelerine, olanak sağlıyoruz. Bu
doğrultuda da yaptığımız çalışmayı hayata geçirdik ve bu sayede bir ilke de imza atmış olduk.
Ayda bir yayınlanmasını planladığımız e-bültenlere İstanbul Gelişim Üniversitesi web sitesi
üzerinden herkes erişebilecek” ifadelerini kullandı.
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İŞ HUKUKU BİLMEME BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇIYOR
Çalışma ilişkilerini düzenleyen kuralları bilmemenin veya eksik bilmenin maddi sonuçlarının
ağır olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın Başbuğ, "Öyle ki bütün kurallara uymaya gayret
eden işverenler dahi basit hataların bedelini büyük kayıplarla ödemek zorunda kalabiliyor"
dedi.
İş hukuku, insani değerlerin en hassas olduğu hakları konu edinen bir alan. Hatta işçi ve
işveren ilişkilerini düzenleyen bu hukuk kuralları, değer yargılarının ve toplumsal gelişmişlik
seviyesinin belirlenmesinde de etkili.
"İşçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülükler ilişkisi, nasıl bir insan tasavvur ettiğimizi de
ortaya koyar" diyerek konunun önemine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ, iş hukukunun barındırdığı derin manevi
bağ yanında, maddi sonuçları ile de toplumun birçok ferdini yakından ilgilendirdiğini dile
getirerek, "Çoğumuz işçi ya da işveren veya her iki toplumsal rolü de aynı anda paylaşıyoruz.
Bir yandan işçi olarak çalışırken, diğer yandan oturduğu apartmanın “apartman görevlisini”
istihdam eden işveren konumunda olabiliyoruz. Esasen pek çok kişi tahmin etmediği derecede
iş hukuku ile içli dışlı konumda" diye konuştu.
Çalışma ilişkilerini düzenleyen kuralları bilmemenin veya eksik bilmenin maddi sonuçlarının
ağır olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın Başbuğ, "Öyle ki bütün kurallara uymaya gayret
eden işverenler dahi basit hataların bedelini büyük kayıplarla ödemek zorunda kalabiliyor.
Endüstrileşmenin ve bunun yanında yeni üretim ve hizmet ilişkilerinin hem sayı hem de çeşit
olarak gelişmesi ve yaygınlaşması karşısında iş hukukunun önemi gün geçtikçe artıyor"
ifadelerini kullandı.
“KAMUYA HİZMET EDECEĞİZ”
Bu ihtiyacı gidermek amacıyla hazırladığı "İş Hukuku" kitabının 5’inci baskısının gerçekleştiğini
belirten Prof. Dr. Aydın Başbuğ, “Kitabı asistanım Dr. Mehtap Yücel Bodur ile birlikte
yayınlandık. Her baskısında günün ihtiyaçlarına göre güncellenen ve gelişen kitabımız “Beta
Yayıncılık” tarafından basıldı. İş hukukunun artan önemi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin
bu alanda verdiği önem ve yetişmiş kadrosu ile İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde de önümüzdeki
süreçte koordinatörlüğümde iş hukuku, iş hukuku ve nitelikli hesaplama sertifika programları
düzenleyeceğiz. Böylece İGÜ güncel bir konu hakkında önemli bir boşluğu doldurarak kamuya
hizmet edecek” ifadelerini kullandı.

