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“YKS’DEN ÖNCE BESLENMENİZİ DEĞİŞTİRİN”
Üniversiteye adım atmanın en büyük sınavı olarak görülen Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS), aday öğrenciler üzerinde baskı ve stres oluşturabiliyor. Bu stresten korunmanın en etkili
yolunun beslenmeden geçtiğini dile getiren Uzman Diyetisyen Ayşe Özkarabulut, öğrencilere
sınava son 3 gün kala uymaları gereken bir diyet listesi hazırladı. YKS'den önce beslenmenin
değişmesi konusunda uyarılarda bulunan Özkarabulut, “Sağlıklı mikrobiyota oluşturmamız
gerekiyor, çünkü depresyonu ve stresi dengeli ve düzenli beslenerek önleyebiliriz” dedi.
Yeni nesillerin sağlıklı ve iyi beslenmesi için ebeveynlere büyük görev düştüğünü vurgulayan
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Uzman Diyetisyen Ayşe Özkarabulut,
beslenmenin çocukluktan itibaren dengeli ve düzenli olması gerektiğini söyledi.
Oluşturduğu beslenme listesindeki amacının öncelikle stresi azaltmak, beyne giden kan
akımını güçlendirmek ve sindirim sistemini güçlü tutmak olduğunu söyleyen Özkarabulut, sınav
sürecinde bunların ön plana çıkması gerektiğini belirtti.
“ÇOCUKLARIMIZA SAĞLIKLI MİKROBİYOTA KAZANDIRMAYI AMAÇLAMALIYIZ”
Beslenmenin temelinde yeterli ve dengeli beslenme vardır diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi
Öğretim Üyesi Ayşe Özkarabulut, “Vücudumuzdaki faydalı bakteri sayıları ne kadar çok ve
çeşitliyse sağlığımızı son derece etkiliyor. Çocuklarımızın bağışıklık sisteminin güçlü olması
gerekiyor ve bu yüzden sağlıklı mikrobiyotayı çocuklarımıza kazandırmayı başlangıçta hedef
edinmemiz gereklidir” diye konuştu.
Beslenme ve sağlıklı mikrobiyotanın birbiriyle ilişkili olduğunu belirten Özkarabulut, şunları
söyledi:
“Sağlıklı mikrobiyota bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor, enerji
dengesini düzenliyor ve yağ depolanmasını önleyip B, K vitamini sentezi yapıyor.
Çocuklarımızın B12’ye de çok ihtiyacı var ve bütün bunlar depresyonu ve stresi önlüyor.
Probiyotik ve prebiyotiklere yer verir, çok yağlı yemez, ağır protein kullanmazsak
bağırsaklarımız sağlıklı oluyor ve bağırsak duvarımız güç kazanıyor. Eğer bağırsak duvarı
bozulmuşsa içeri giden toksik maddeler beyne kadar ulaşabiliyor. Depresyon başta olmak
üzere stres, Alzheimer, otizm, bağırsak sendromu, parkinson gibi birçok hastalığa sebep
oluyor.”
“MEYVE SUYU TÜKETMEYİN”
Sınav hazırlığında olan öğrencilerin bu süreçte şeker dengesinin çok önemli olduğunun altını
çizen Özkarabulut, öğrencilerin meyve suyu ve asitli içecekler tüketmemelerini söyledi.
Öğrencilerin şekerlerinin çok ani yükselmemesi ve düşmemesi için glisemik indeksi düşük
gıdaların seçilmesi gerektiğini söyleyen Özkarabulut, “Meyve suyu ve asitli içecekler
tüketmemeliler. Meyve suyu sıkma olduğu halde tüketilmemeli sıkıldığı zaman suyu glisemik
indeksi yükseliyor yani daha fazla insülin salgılanıyor ve şeker yükselmiş oluyor ama aniden
de şeker düşmesine neden olabiliyor” dedi.
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Uzman Diyetisyen Ayşe Özkarabulut’un sınav öncesi ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çaylarının
içilmesini, gaz yapıcı besinlerin tüketilmemesini, daha önce yenmemiş olan besinlerin
yenilmemesi gerektiğini söyledi. Gece uykusunun bölünmemesi açısından sınav öncesi
gecede çok su tüketilmemesini söyleyen Ayşe Özkarabulut’un sınav öncesi için hazırladığı
günlük diyet listesi şöyle:
“SINAVDAN ÖNCE BESLENMENİZİ DEĞİŞTİRİN”
Listenin sürekli beslenmede uygulanması gereken örnek bir menü olduğunu dile getiren
Özkarabulut, sütün çinko, yumurtanın B12, domatesin ise likopen açısından zengin olduğunu
ve tüketilmesi gerektiğini söyledi. Özkarabulut, soğan ve sarımsağın prebiotik etki gösterdiği
için yemeklere muhakkak konulmasını önerdi.
Sınava 3 gün kala olan menü;
Sabah: Süt, Yumurta, Peynir, Pekmez, Domates, Yeşillik + Zeytinyağı, Tam Buğday Ekmeği
Kuşluk: Ceviz, Badem, Siyah Kuru Üzüm, Erik Kurusu, Hurma
Öğle: Kurubaklagil veya hindi eti, tavuk, salata, ayran, bulgur pilavı
İkindi: 2 top dondurma veya salep
Akşam: Kuzu etli sebze yemeği, salata, havuç, yoğurt, tam buğday ekmeği
Gece: 1 Porsiyon meyve, peynir, 2 ceviz
Sınava 2 gün kala olan menü;
Sabah: Süt, Yumurta, Peynir, zeytin, domates, pekmez, tam buğday ekmeği
Kuşluk: Meyve, probiyotik yoğurt, üzerine toz tarçın ekilmiş elma
Öğle: Somon füme, hindi füme veya ton balıklı sandviç, yeşillik, salatalık, 2 ceviz
İkindi: 1 su bardağı süt, 1 paket diyet bisküvi
Akşam: biftek veya köfte, salata, sebze, çorba
Gece: Meyve, ceviz, badem
Sınavdan 1 gün önce olan menü;
Sabah: Çubuk tarçınlı ıhlamur, kaşarlı tost, domates, kuru meyve, 2 ceviz
Kuşluk: Probiyotik yoğurt
Öğle: Kıymalı veya yumurtalı sebze yemeği, yoğurt, çorba, tam buğday ekmeği
İkindi: Probiyotik yoğurt, 1 buçuk yemek kaşığı yulaf, 1 porsiyon meyve
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Akşam: Izgara balık, havuçlu salata, çorba, tam buğday ekmeği
Gece: Muz, kefir
Sınav sabahı uyulması gereken menü;
Sınav sabahında, çubuk tarçınlı veya şekersiz ıhlamur, haşlanmış yumurta, az tuzlu peynir,
kuru üzüm, ceviz, badem, zeytinyağı eklenmiş domates, tam buğday ekmeği tüketilmesi
gerektiğini söyleyen Ayşe Özkarabulut, meyve suyu, tuzlu çubuklar, sucuk, şekerlemelerden
uzak durulması gerektiğini belirtti.
BİLİM İNSANLARI “KARADENİZ VE HAZAR HAVZASI’NI MASAYA YATIRIYOR
İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜSAM)
Yıldız Teknik Üniversitesi BALKAR ve KAFKASSAM ortaklığında düzenlenecek olan I.
Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu için katılımcı başvuruları
başladı. İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun,
“Bilim insanları bölgenin istikrarı için bu sempozyumda bir araya gelecek” dedi.
23-24-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyumun ilki İstanbul Gelişim
Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak. “Karadeniz ve Hazar Havzasında İstikrarı Tesis Etmek”
konusu başlığında şekillenen sempozyum, Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde
gerçekleşecek.
Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Sempozyumu’nu bölgede istikrarı tesis etmek
amacıyla bilim insanları bir arayı getirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Durgun, “Tarih boyunca pek
çok kez çalkantılı dönemlerden geçen Karadeniz ve Hazar Havzası, halen tam anlamıyla
istikrara kavuşmuş durumda değil. Bu coğrafyada siyasi ve sosyal istikrarın sağlanması
sadece bölge ülkeleri açısından değil, uluslararası sistemin bütünü açısından da önem arz
ediyor. Bu sebeple söz konusu istikrarsızlığa neden olan bölge içi ve bölge dışı etkenlerin tespit
edilmesi ve kapsamlı çözüm önerilerinin ortaya konulması gerekiyor” dedi.
BÖLGEDE REFAH VE İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULACAK
Bölgede istikrarı tesis edecek her türlü ekonomik, kültürel, ticari, turizm, akademik vb. ilişkinin
geliştirilmesinin önem arz ettiğine vurgu yapan Durgun;
“İstikrarın temini için bölgeyle ilgili her meselenin ele alınması gerekiyor. Bu bağlamda
düzenlediğimiz bu sempozyum sosyal bilimler içerisindeki çeşitli disiplinlerin, bölgede barış,
huzur ve istikrarın tesisi üzerine yoğunlaşmasına vesile olmayı amaçlıyor. Başka bir ifade ile
tertip edilen bu sempozyumun amacı, Karadeniz ve Hazar havzası ülkelerinde bugün yaygın
bir konum kazanan istikrarsızlık ve şiddetin bertaraf edilerek, bölgede refah ve istikrar tesisinin
sağlanabilirliği üzerinde durmak ve bu hususta çözüm önerileri sunmak diyebiliriz” dedi.
SEMPOZYUMDA KONUŞULACAK BAŞLIKLAR
“Sosyal Refah, İktisadi Kalkınma ve İstikrar, Medya’nın Rolü ve İstikrar, Akademik Yapılanma
ve Düşüncede İstikrar, Çevre Sorunları ve Çözüm Arayışları, Sınıfsal Ayrım, Sosyal Adalet ve
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Toplumsal Barış, Siyasal Yapılanma ve İstikrar Arayışları, Sosyal Buhranlar ve Çözüm
Arayışları, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler ve Karşılaşılan Sorunlar, Gelenek ve Modernleşme
Çerçevesinde Kadın Hakları ve Hareketleri, Enerji Kaynakları, Hatları ve İstikrar, Diplomasi ve
İstikrar Arayışı, Güç, Otorite ve İstikrar, Demokrasi, İnsan Hakları ve İstikrar, Devrimler,
Darbeler ve Siyasal İstikrar, Tarih Yazımı ve İstikrar, Din, Mezhepler ve Siyasal İstikrar, Dini
ve Kültürel Topluluklar, Azınlık Sorunları ve İstikrar, İstikrar Arayışında Uluslararası Örgütler,
Terör ve Şiddete Karşı Güvenlik ve İstikrar Arayışları”
DR. ÖĞR. ÜYESİ VİKTORİİA DEMYDOVA: 2018 FIFA DÜNYA KUPASI TURNUVASI
TAMAMEN POLİTİK
İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi
Viktoriia Demydova'dan, Rusya'da yapılan 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'na eleştiri geldi.
Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'turnuva apolitik' söyleminin gerçeği yansıtmadığını
belirten Demydova turnuvanın tamamen politik olduğunu söyledi.
32 ülkenin futbol takımın katılımıyla 8 grupta yapılan ve Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya
Kupası'nda maçlar tüm hızıyla devam ediyor. Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Viktoriia Demydova, Rusya'nın iç ve dış siyasetteki duruşunu temel alarak
turnuvaya ilişkin eleştirilerini sıraladı.
Demydova, “İlk olarak, Rus sporundaki ırkçılığın seviyesi ve Rus toplumunun LGBT'ye karşı
tahammülsüzlüğü nedeniyle, Rusya Dünya Kupası için tatmin edici olarak görülmedi. İkincisi,
Ukrayna'nın Doğu bölgesinde devam eden çatışma ve Kırım'ın ilhakı ve Rusya’nın Suriye
politikaları da Rusya'ya karşı Avrupa yaptırımlarını tetikledi. Tüm bunlara rağmen Rusya
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor ve Putin bunu apolitik olduğunu ilan ediyor fakat
organizasyon tamamen politik. Dünyanın en önemli futbol turnuvası olan Dünya Kupasına
Rusya pragmatik bir açıdan bakıyor. Rusya siyasi hedeflerine ulaşmak için, askeri
çatışmalardan ve enerji politikalarından ziyade futbolu kullanıyor. Turnuvaya diplomatik
yaklaşıyor” dedi.
“FUTBOLCULAR ŞORTLU DİPLOMATLARDIR”
Fransız Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü Müdürü Prof. Pascal Boniface’in 2014
yılında Brezilya’da gerçekleşen Dünya Kupası ile ilgili verdiği demece vurgu yapan Demydova,
“Futbolcular şortlu diplomatlardır. Ev sahibi ülkeler ve katılımcı ülkeler kendilerini bir yandan
dünyaya sunma hakkını kazanırken, diğer yandan da bu ülkelerin vatandaşları ulusal takımları
desteklemek için iç bölünmeleri unutup birlik olabiliyor. Rusya bu sayede tarihini ve kültürel
mirasını sunabiliyor. Batı medyasının yarattığı, korkunç çar tarafından yönetilen bir ortaçağ
krallığı imajının ötesine geçebiliyor” diye konuştu.
“SOCHİ’NİN PROFESYONEL BİR TAKIMI BİLE YOK”
Rusya’nın turnuvayı gerçekleştirme hedefine ulaşmak için ciddi yatırım harcamaları yaptığına
değinen Demydova; “Rusya turnuvanın organizasyonu için 683 milyar ruble (11 milyar dolar)
harcadı. Düşünün turnuvanın maçlarının yapıldığı Sochi’nin profesyonel bir takım bile yok ama
stadyumlar finanse turnuva için finanse edildi" dedi.
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“RUSLAR, REFORMLARI PROTESTO HAKLARINDAN MAHRUM BIRAKILDI”
Organizasyon için ciddi yatırım harcamaları yapan Rusya’nın Katma Değer Vergisi'ni (KDV)
yüzde 2 arttırdığını belirten Demydova, “1 Ocak 2019'dan başlayarak, Rusya'da KDV yüzde
20 olacak. Rusya Başbakanı Medvedev, 13 Haziran'da yeni kabinenin atanmasından dört
haftadan kısa bir süre sonra, emeklilik yaşının kaldırıldığını duyurdu. 2019'dan itibaren: her yıl,
emeklilik yaşı bir yıl artacak ve sırasıyla 2028 ve 2034'te erkekler için 65, kadınlarda 63'e
ulaşacak. Bunun öncesinde Vladimir Putin, Dünya Kupası sırasında kitlesel mitinglerin yer ve
zamanını seçme hakkını veren bir kararname yayınladı. Bu kararname ile Rus vatandaşların
bu reformları protesto etme hakları da ellerinden alınmış oldu” ifadelerini kullandı.
"EKONOMİK DURUMUN ETKİSİ SEÇMENİ TERCİHİNİ DEĞİŞTİRMİYOR”
"Bu seçim bizlere bir daha göstermiştir ki Türkiye'de oylar tamamen bloklaşmış durumdadır"
diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr.
Öğretim Üyesi Alihan Limoncuoğlu "Ekonomik durumun etkisi dahi seçmenin tercihlerini
değiştirmiyor. Bu bloklardan birbirine oy geçişi olması için ancak ikinci bir açılım gibi büyük bir
siyasi olay ya da çok büyük bir ekonomik kriz olması gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığına
tekrar gelen Recep Tayyip Erdoğan seçimin ilk galibidir" dedi.
Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Limoncuoğlu, öncelikle seçimden güçlü yetkilerle
Cumhurbaşkanlığına tekrar gelen Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimin ilk galibi olduğunu söyledi
ve "Hesaplara baktığımızda şunu net bir şekilde görüyoruz. Erdoğan Cumhurbaşkanı
seçilebilmek için yasamadaki AK Parti çoğunluğundan yani meclisteki çoğunluğundan
vazgeçmiş oldu" diye konuştu.
"AK PARTİ'YE GİDEN MHP OYLARI GERİ DÖNDÜ"
Milliyetçi Hareket Partisi'nin beklenilenin üzerinde aldığı seçim sonuçlarının şaşırtıcı
bulunmasına anlam veremediğini belirten Limoncuoğlu bu konuda ise şu tespitleri yaptı:
"MHP'nin oyuna şaşıran bir kesim var, buna da şaşıranları çok anlamlandıramıyorum. 2015
yılındaki Haziran ve Kasım seçimleri arasında MHP'den AK Parti'ye giden yüzde altılık oy
neredeyse tamamıyla geri geldi. İyi Parti ise 2015 Kasım seçimlerinde yüzde 12 olan MHP
oyunun kabaca yüzde 8’lik kısmını almış görünüyor. Bu da parti ne yaparsa yapsın MHP'ye oy
verecek olan yüzde 4 civarında seçmen olduğunu gösteriyor. MHP aldığı yüzde 11’lik oy ile
önümüzdeki yasama döneminde meclisteki kilit parti konumuna gelmiştir."
" 'SOL’BÜYÜK BİR DARBE ALMIŞTIR”
Bu seçimde 'sol' kesimin büyük bir darbe aldığını ifade eden Limoncuoğlu "Yüzde 33 civarına
düşen sol oy, seçim öncesi bütün umutlanmasına rağmen, Türkiye seçim tarihinin en düşük
oylarından birini almıştır. CHP adayı Muharrem İnce’nin oldukça kalabalık geçen Maltepe
mitingi birçok kişinin düşündüğünün aksine seçmende ters tepki yapmış ve de 'sol geliyor'
endişesi Erdoğan'ın oyunu konsolide edip, Saadet Partisi oyunun beklenenden yarım puan ile
bir puan arasında düşük çıkmasına sebebiyet vermiştir" dedi.
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"DÜNYADA YÜKSELEN MİLLİYETÇİ TREND TÜRKİYE'DE DE İVME KAZANMIŞTIR"
24 Haziran seçimlerini dünyadaki milliyetçilik dalgasının yükselişini dikkate alarak da bir
değerlendirme yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dr.
Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu şunları söyledi:
"İyi Parti, kurulmasından yaklaşık yedi ay sonra girdiği bu seçimde yüzde ondan fazla bir oy
almıştır. Gerek medyada yeterince yer bulamaması gerekse de seçim yaklaştıkça düşen
performansına rağmen aldığı bu oy kanaatimce başarılıdır. Yüzde 2 civarı oy aldığı CHP'den
gelen oyun eski merkez sağ seçmen mi, yoksa ödünç oy mu olduğunu zaman gösterecek.
MHP ve İyi Parti'nin ikisinin de meclise girmesiyle beraber aslında Türk Milliyetçileri 1999
seçimlerinden beri ilk defa bu kadar kalabalık olarak mecliste temsil ediliyorlar. Dünyadaki
yükselen milliyetçi trend sonunda Türkiye’de de bir ivmelenme elde etmiş görünümünde."
"BARAJ OLMASAYDI HDP'NİN BU OYA ULAŞMASINA İMKAN YOKTU"
HDP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oy kaybetmesine rağmen bu oyu 2015 Haziran
seçimlerinde olduğu gibi batıdan takviye ederek barajı aştığını söyleyen Limoncuoğlu
"Normalde CHP’ye oy veren bu takviye oyun gerçekten halen CHP oyu olup olmadığını baraj
kaldırılmadıktan sonra görme ihtimalimiz yok. Şu da bir gerçek ki eğer baraj olmasa HDP’nin
de bu oylara ulaşabilmesine imkân yok. HDP oy veren CHP’nin sol kanadındaki seçmen
aslında HDP’yi meclise sokarak yani Kürtçü partiye oy vererek AK Parti’yi MHP ve/veya İyi
Parti ile uzlaşmak zorunda bırakmış yani sonuç olarak Kürtçü bir partiye atılan bu oylar, esasen
Türk Milliyetçisi partilere yaramıştır" dedi.
"KISA VADEDE ERKEN SEÇİM İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"
Limoncuoğlu, kimilerinin erken seçim olasılığından bahsetmekte olduğunu ancak en azından
kısa vadede bir erken seçim olma ihtimalinin çok düşük göründüğünü söyledi ve " Tayyip
Erdoğan Cumhurbaşkanlığının bir 5 senesini çöpe atmak istemeyecektir. O yüzden de
mecliste diğer partilerle anlaşma yolu arayacaktır, doğal olarak da ilk gideceği adres seçimde
ittifak halinde olduğu Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır" diye konuştu.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ “GÖÇ” TEMALI DEFİLE DÜZENLEDİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
öğrencileri sene boyunca hazırladıkları tasarımları ‘göç’ temasının yer aldığı yılsonu mezuniyet
defilesinde sergilediler. Birçok tasarımın yer aldığı defile, izleyenler tarafından büyük alkış
topladı.
İGÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Semral Ekizoğlu önderliğinde
gerçekleştirilen defile açılış konuşmalarıyla başladı. Defile, İstanbul Gelişim Üniversitesi yeni
kampüsü Gelişim Tower'da düzenlenen iftar yemeğinin ardından gerçekleşti.
Dr. Öğr. Üyesi Semral Ekizoğlu defilenin temasını neden ‘göç’ olarak belirlediklerini anlattı.
Ekizoğlu, “Göç, bir yer değişimidir. Bu değişimin tasarımlarla bize aktarıldığı birçok yaşam
alanı mevcut. Öğrencilerimizin öncelikle ilk toplumlardan bu yana süre gelen kültürel insan
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göçü olmak üzere, hayvanların göçü ve göçün duygusal etkilerini de konu alarak giysiler
tasarlamalarını istedik. Göçün moda tasarımına etkisini, özgün ve tasarımlarla ortaya koydular”
dedi.
“KENDİ TASARIMLARIMIN MANKENLİĞİNİ YAPTIM”
Öğrencilerden Ayşin Zırhlı, ‘yırtıcı kuşlar’ olarak belirlediği alt temasında kendi defilesinde
tasarımlarının mankenliğini yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “İstanbul Gelişim
Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, kendi defilemde kendi tasarımlarımın
mankenliğini yaptım. Emeği geçen bütün hocalarıma, aileme ve arkadaşlarıma dostlarıma
teşekkür ediyorum. Bütün bir senenin emeğini sergiledik. Herkes bizi çok güzel destekledi.
Bugün çok büyük bir gurur yaşıyorum” diye konuştu.
“BİLGİNİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİ KALDIRIYORUZ”
İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Bilginin önündeki tüm engelleri
kaldırıyoruz” dedi ve şunları söyledi:
“İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, öğrencilerimizi girişimci, sorgulayan, araştıran, toplumsal
gelişime öncülük edecek bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bilginin önündeki tüm engelleri
kaldırıyoruz. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerimiz çok güzel
başarılı tasarımlara imza atarak, yaratıcılıklarını sergilediler. Kendilerini tebrik ediyorum.
Biliyorum ki onlar, Türkiye’de ve dünyada modanın belirleyicileri olarak iş dünyasında yerlerini
alacaklar.”
İGÜ, YABANCI BİLİM İNSANLARINI ULUSLARARASI KONFERANSTA AĞIRLADI
20 Haziran’da başlayan Uluslararası Uygulamalı Analiz ve Matematiksel Modelleme
Konferansı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti. 28 farklı ülkeden
16 yabancı bilim insanın katıldığı konferans, mühendisliğin tüm alanlarında matematiksel
modellemeler ve disiplinler arası iş birliklerine katkı sağlamak için bir araya geldi.
7’incisi düzenlenen Uluslararası Uygulamalı Analiz ve Matematiksel Modelleme Konferansı’
na (ICAAMM: International Conference On Applied Analysis And Mathematical Modelling)
Kanada, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, İtalya, Nijerya, Güney Afrika gibi
ülkelerden alanında ün yapmış 16 davetli bilim insanı katıldı.
Yaklaşık 535 özet bildiri kaydının alındığı konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Adem
Kılıçman, konferansın bilime katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Buradaki amaç insanların
yapmış olduğu son çalışmaları diğer araştırmacılara göstermek ve birlikte hareket etmektir. Bu
yüzden bilim insanları burada yapmış oldukları çalışmaları sunuyor ve ilgilenenlerle bağlantı
kurarak ortak çalışmalar yapma imkânı bulabiliyorlar. Matematik geniş bir disiplindir, her
alanda farklı uygulamaları vardır. Buradaki araştırmalar lisans seviyesindeki öğrencilere ağır
gelebilir ancak doktora ve yüksek lisans öğrencileri için uygundur. Bu konferansa katılıp çok
şey öğrenebilirler” dedi.
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“TÜRKLERİN ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI YETERLİ BULUYORUM”
Konferansa Amerika Birleşik Devletleri’nden katılan Prof. Dr. Nikolay Metodiev Sirakov, daha
önce Türklerle çalışma fırsatı yakaladığını ve Türklerin araştırma yapmak için çalışmalarını
yeterli bulduğunu dile getirdi. Sirakov, “Biz kısmi diferansiyel denklemlerin çözümleriyle
ilgileniyoruz. Bunu da Orta Doğu’dan gelen Türk arkadaşlarımdan öğrendim ve kendi
öğrencilerimizle birlikte bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada ortak çalışmalar
yapabilme yönünden çok şanslıyız. Daha önce tanıştığım bilim insanları ile ortak çalışmalar
yürütüyoruz. Bunları tıbbi çalışmalarda uygulamayı düşünüyoruz. Burada kısa süreli
bulunuyorum ancak daha önce de Türklerle çalışma fırsatım oldu ve onları tanıyorum. Türklerin
araştırma yapmak için çalışmalarını yeterli buluyorum” diye konuştu.
“BU KONFERANSTA HERKES BİR ŞEYLER ÖĞRENEBİLİR”
Bilim insanı Dumitri Baleanu, konferansa konuşmacı olarak katıldığını ve konferansta yer
almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Konferansta herkesin birbirinden bir şeyler
öğrenebileceğinin altını çizen Baleanu, “Uluslararası iyi organize edilmiş bir konferansın
içerisindeyiz. Bu konferansta matematikçiler mühendislerden, mühendisler de
matematikçilerden çok fazla şey öğrenebilme imkânına sahip. Yapı itibariyle çok disipliner bir
konferans. Matematik ve mühendislikte her şey birbiriyle alakalı ve ilişkilidir. Ben kesirli dereceli
diferansiyel denklemleri çalışıyorum. Bunlar matematik modellemesinde daha iyi sonuçlar
veriyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi iyi bir çevre edinmiş durumda burada çok iyi
araştırmalarla karşılaştım” dedi.
2002 yılından beri Türkiye’de bulunduğunu belirten Baleanu, “Çeşitli alanlarda çalışmalar
yaptık, TÜBİTAK’a projeler sunduk ve doktora üstü araştırmacılarla çalışmalar yapıyoruz.
Çalışmalarımız sadece Türkiye ile sınırlı değil. Diğer ülkelerle birlikte de çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Gelecek olan konferanslarda da burada olacağım” ifadelerini kullandı.
“GENÇLER SABIRLI OLMALILAR”
Konferansa Nijerya’dan konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Aderemi Kuku, genç bilim insanı
adaylarına sabırlı olmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Katılımcı olarak genç insanları
görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Kuku, “ Çok iyi ve faydalı bir konferans, katılımcı
olarak da gençleri görmek beni çok mutlu etti ve kaliteli sorular sordular. Bu konferans sadece
matematik içermiyor. Gençler iyi araştırma yapsınlar. Bu da biraz sabırla oluyor. Burada
bulunduğum süre içerisinde hem tecrübeli, hem de genç araştırmacılarla diyalog içerisinde
oldum ve ortak projeler yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.
“TÜRKİYE DEPREM KUŞAĞINDA VE BUNUN İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMALIYIZ”
Jeofizik alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Avustralyalı bilim insanı Prof. Dr. Herbert Huppert,
Türkiye’nin şu anda deprem kuşağında olduğunu ve bu olaya ciddi bakılması gerektiğini
vurguladı. Türkiye’nin deprem kuşağında olmasıyla alakalı çalışmalar yapılması gerektiğini
söyleyen Prof. Dr. Huppert, “ Çok iyi organize edilmiş bir konferanstı. Burada konuşmacı
olmaktan mutluluk duyuyorum, çok güzel sorularla karşılaştım. Konferansın amacı da sorulara
cevap aramaktı. Bilimsel çalışmaların amacı sorulara doğrudan cevap verebilmektir.
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Türkiye’ye ilk geldiğimden bu yana çeşitli arkadaşlarla konuşuyordum ve şimdiye kadar çok
olumlu ve kararlı çalışmalar gördüm. Türkiye şu anda deprem kuşağında, biz bu olaya ciddi
bakmalı ve bunun üzerinde çalışmalar yapmalıyız” dedi.
İGÜ'NÜN 4 KITADAN ÖĞRENCİSİ VAR
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden bir heyeti ağırladı. Avrupa’dan
aldığı akreditasyonlarla 53 programının eğitim kalitesini tescilleyen Üniversiteye uluslararası
öğrenciler ve yabancı devletler büyük ilgi gösteriyor. Üniversitede Asya, Afrika, Avrupa ve
Amerika kıtasından birçok öğrenci eğitimlerini sürdürüyor.
25 bin’e yakın ulusal ve uluslararası öğrencisi bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin elde
ettiği başarılar karşısında duyduğu heyecanı dile getiren Güney Afrika Cumhuriyeti Free State
Eyaleti Yasama Üyesi Mariette Pittaway, “Güney Afrika Cumhuriyeti’nden geldiğimizde
İstanbul’da çok sayıda üniversite olduğunu biliyorduk ama bizi etkileyen İstanbul Gelişim
Üniversitesi (İGÜ) oldu. Üniversitenin ürettiği elektrikli araba “Babayiğit” projesi ve üniversitenin
sahip olduğu patent ve akreditasyonlar çok heyecan verici. 4. endüstri devriminde bunları
görmek ve bilmek çok güzel bir şey” dedi.
Üniversitesinin akreditasyon başarılarından etkilendiğini vurgulayan Güney Afrika Cumhuriyeti
Free State Eyaleti Spor Sanat Kültür ve Eğlence Departman Başkanı Ramathe Stanley Malope
ise “Ülkemizin çok sayıda sağlık pratisyenine ve mühendise ihtiyacı var. İGÜ, öğrencilerimizin
uluslararası tecrübe kazanması için düşündüğümüz üniversiteler arasında. Burada okuyacak
öğrencilerimizin kazanacağı bilgi ve tecrübeden şüphemiz yok. Bu ülkemiz adına büyük bir
artı” diye konuştu.
İGÜ’nün ulusal ve uluslararası alanda sahip olduğu başarılardan duyduğu gururu dile getiren
Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “2018 – 2019 eğitim öğretim yılında uluslararası
öğrenci sayımızı daha arttırmayı hedefliyoruz. Şu an 4 kıtadan öğrenci alıyoruz.
Üniversitemizin dünyada söz sahibi olduğu bir konumda yer alması için tüm çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Yeni kampüsümüz “Gelişim Tower” ile de bu yıl yükseköğretime farklı bir anlayış
getireceğiz” dedi.
İMPLANTLAR ÇENE KEMİĞİ ERİMESİNE ENGEL OLUYOR
Çenelerde diş kaybı yaşandığı andan itibaren boş kalan çene kemiğinin erimeye başladığını
söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi SHMYO Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi
Ayşe Yılmaz, " Bu nedenle çekim yapılan bölgeye implant yapılmaz ise bu bölgedeki kemik
erimesi yaşam boyu devam eder. İmplant uygulaması ile çene kemiği korunarak erimesine
engel olunabilir. Ancak implantlar iyi seçilmediği takdirde çene kemiğinde erimeye yol açabilir
ve bakteri meydana getirebilir. İmplant yaptıranların mutlaka implant barkodunu istemeleri de
gerekir" dedi.
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"SAHTE İMPLANTLARDA ENFEKSİYON VE KAYIP OLABİLİR"
Taklit ürün olarak imal edilmiş, merdiven altı üretilmiş, patentsiz implantların kemik erimesine
kadar giden bir süreci başlatabileceği uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ürün
tercihinde dikkatli olunmasını tavsiye etti. Yılmaz, “Sahte implantların içindeki titanyum
maddesinin gereken değerde olmaması nedeniyle bir süre sonra implantın üst parçaları
oynayarak, implant ile üzerindeki diş parçası arasında oluşan boşlukta bakteri üremesi ile diş
eti hastalıları v e kemik erimesi başlar. Hatta bu tarz implantların enfeksiyonlara ve implant
kayıplarına kadar giden ciddi sorunlar yaratabilir. Titanyumdan yapılan implantlar kemik
dokusuyla her durumda kaynaşır ama çeşitli sebeplerden dolayı kayıplar yaşanabilir. İyi
implant sistemleri ve tecrübeli ellerde yüzde 2-3 oranı gibi düşük bir yüzdede kayıplarla
karşılaşıyoruz" diye konuştu.
KİMLER İMPLANT MALZEMESİ SATABİLİR?
Türkiye’de kullanılan bütün tıbbi malzemelerin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Bilgi
Bankası’na kaydı olması gerektiğinden bahseden Yılmaz, “Satıcı firmaların Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen satış yetki belgesine sahip olması gerekiyor. Bu
bankaya kaydı olmayan hiç bir firma malzeme satma yetkisine sahip değildir” dedi.
"İMPLANT BARKODUNUZU MUTLAKA İSTEYİN"
Yılmaz öncellikle hastaların hekimlerine güvenmeleri gerektiğini belirterek implant yaptıracak
hastaların sadece fiyat odaklı düşünmemelerini, implantın kaliteli ürün ve tecrübe gerektirdiğini
unutmamalarını söyledi.
İmplant uygulamasında başarının iki önemli ayağı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “İlk olarak
uzun süreli klinik sonuçlarla başarısını ispatlamış uluslararası standartlarda patentli ürünlerin
kullanılması gerekiyor. İkinci olarak tüm uygulamaların da iyi eğitim almış, tecrübeli bir hekim
tarafından yapılması çok önemli” dedi. Hastaların kullanılan ürünün sertifikasını ve üretici
marka hakkında bilgi almak hakkına sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, “İthal ürünün barkodu
vardır ve gümrük kontrolünden geçerek yasal olarak ülkemize gelir. Bu barkodlar diş hekimleri
ve firmalarda bulunur, hastalara da verilir. İmplant barkodunuzu hekiminizden mutlaka isteyin”
diyerek konuşmasını sürdürdü.
İMPLANT NEDİR?
İmplant, diş kaybı olduğu durumlarda diş kökünü taklit ederek dişe alternatif en iyi tedavi
yöntemidir. Hastaların ağız içerisinde kaybedilmiş fonksiyon, estetik ve ağız sağlığını tekrardan
kazandırmakta yardımcı olan materyallerdir. İmplantlar genellikle titanyumdan veya son
zamanlarda biyolojik uyumlu malzemelerden yapılmaktadır. Doku dostu olan bir materyal olan
titanyum sadece ağız içerisinde dental implant olarak değil ortopedide de tedavi amacıyla
kullanılmaktadır.
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“LİSELİLER YAZ AKADEMİSİ İLE ÜNİVERSİTE DENEYİMİ YAŞIYOR”
İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu yıl üniversite aday öğrencileri için 9–13 Temmuz tarihleri
arasında Lise Yaz Akademisi düzenliyor. Akademinin amacı, öğrencilerin hayallerine ve
kişiliklerine uygun meslek seçimi yaptırmak için öncesinde bir üniversite deneyimi yaşatmak.
Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında geleceklerini belirleyecek bir
mesleği seçeceklerine söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Pelin
Karahancı, "Öğrencilerin meslek seçimleri öncesi bizim hazırlamış olduğumuz bazı programlar
var. Bu programlara dahil olarak uygulamalı bir şekilde ders işleyecekler ve bu derslerde
öğrencilerin seçecekleri bölüme olan uygunluğuna, mezun olduktan sonra sahip olabilecekleri
işlere, çalışabilecekleri yerlere dair bilgi edinebilecekler. Aslında bizim yaptığımız gerçek bir
üniversite deneyimi yaşatmak" dedi.
"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLMAMASI YETERLİ"
Lise Yaz Akademisi katılımlarına, 10'uncu, 11'inci sınıf lise öğrencilerini de dahil ettiklerini
belirten Karahancı, "Bütün Türkiye'de YKS'ye girmiş 12'nci sınıf öğrencilerini, geçtiğimiz yıl
liseden mezun olan ve tercih yapmamış öğrencileri dahil ediyoruz. Katılım için şu anda
herhangi bir üniversitede öğrencisi olmaması bizim için yeterli bir şart" şeklinde konuştu.
HER FAKÜLTEDEN DERS VAR
Farklı fakültelerden en az 7-8 dersi programlarına eklediklerini belirten Karahancı,
"Mühendislik, mimarlık, psikoloji gibi üniversitenin birçok bölümünde okumak isteyen
öğrencilerin seçebileceği dersler var. Ayrıca bunların dışında belirlediğimiz bir de 'Kariyer
Planlama Günü' var. Burada amacımız, öğrencilere üniversiteye başladıkları zaman girişimcilik
ve yenilik üzerine kariyerlerini nasıl belirleyeceklerini ve üniversite tercihlerini yaparken nelere
dikkat etmeleri gerektiğini anlatmak. Kariyer Planlama Günü'nde 3 oturum halinde dersler
işlenecek" dedi.
ÖĞRENCİLER DERS PROGRAMLARINI KENDİLERİ HAZIRLIYOR
Yaz okulundan ders seçecek öğrencilerin lisede okumuş oldukları alanın önemli olmadığını
vurgulayan Karahancı, "Örneğin bir sözel öğrencisi mühendislik alanından robotik dersini
seçebilir. Burada bir sınırlama yapmıyoruz. Öğrenci ders programını tamamen kendi hazırlıyor.
Sadece aynı saatte olan derslerin çakışmaması önemli. Çünkü her dersin belirli bir süresi var.
Bazı dersler 3 saat, bazıları ise 40 dakika sürüyor. Aynı saate denk gelmediği müddetçe
öğrenci bütün alanlar arasında ders seçimi yapabilir" dedi.
KONTENJANLAR SINIRLI
Yaz okulu sürecini tamamlayan öğrencilere ayrıca başarı belgesi vereceklerini belirten
Karahancı, "Şimdiden çok fazla sayıda başvuru aldık. Kontenjanlarımız sınırlı. Bu sebeple
program başvurusu kabul edilen öğrencilere geri dönüş yapıyoruz. Önceliğimiz ister istemez
12'nci sınıf ve mezun öğrenciler olacak. Çünkü onlar tercih yapacaklar ve bir meslekte karar
kıldıklarında hayatlarının yaklaşık en az 40 yılını o mesleği yaparak geçirecekler. Sevmedikleri
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bir işi yapmalarını istemiyoruz. O yüzden öğrenci istediği mesleği seçip, bize gelerek o mesleği
uygulamalı bir şekilde görebilir" ifadelerini kullandı.
BAŞVURU İÇİN SON GÜN 24 HAZİRAN
Programın bu yıl daha kapsamlı olarak yapılacağını belirten Karahancı, "Öğrenciler 24 Haziran
tarihine kadar İstanbul Gelişim Üniversitesi web sitesi üzerinden kayıt yapabilirler. Katılımcı
aday öğrencilere bu yıl ayrıca hem turizm rehberininne iş yaptığını hakkında bilgi edinmeleri
için hem de onlara İstanbul'u gezdirmek için Tarihi Yarımada ve Boğaz Turu yapacağız.
Tamamen ücretsiz olarak gerçekleşecek Lise Yaz Akademisi kontenjanlarımız sınırlı. Bu
deneyimi yaşamak için tüm üniversite adaylarını bekliyoruz" dedi.
"EĞİTİM KALİTEMİZİ TESCİLLEDİK"
Lise Yaz Akademisi ile her yıl aday öğrencilerle buluşmayı ve onları bilgilendirip yönlendirmeyi
amaç edindiklerini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir
Gayretli, "Türkiye'de çok büyük başarılara imza attık. Üniversitemizin 53 programı Avrupa'dan
akredite edildi ve eğitim kalitemizin Avrupa standartlarında olduğunu tescilledik. Mezun
öğrencilerimizin diplomaları uluslararası geçerliliğe sahip. Lise Yaz Akademisi ile öğrencileri
yönlendirip mutlu ve başarılı olacakları mesleklere yönlendirmek ve edindikleri meslekte
başarılı olmalarını hedefliyoruz çünkü bizim için topluma faydalı bireyler yetiştirmek her şeyden
önemli" dedi.
“MAKEDONYA’NIN İSİM SORUNU OSMANLI DÖNEMİNE DAYANIYOR”
Yunanistan ve Makedonya, uzun zamandır devam eden "isim sorununu" çözme çabalarını
hızlandırdı. Sorunun tarihinin, Osmanlı dönemine kadar uzandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi
Fatih Fuat Tuncer, Makedonya'nın tarihi ve Balkan ülkelerinin isim tartışmaları karşısındaki
tutumunu değerlendirdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya ile isim sorununun çözülmesindeki
zorlukların iyi bir anlaşmayla birkaç gün içerisinde aşılacağını söyledi. "Müzakereler düz bir
çizgi değil. İnişler ve çıkışlar var” diyen Kocias, anlaşmanın her iki ülkenin yararına iyi bir
uzlaşma olduğunu belirtti. Kocias, “Vardar Makedonya” isminin Üsküp tarafından reddedildiğini
ancak "Yeni Makedonya", "Yukarı Makedonya" ve "Kuzey Makedonya" seçeneklerinin halen
masada olduğunu ifade etti.
19. yüzyılın başından 2. Dünya Savaşı dönemine kadar Balkanların temel meselesinin
Makedonya olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, "Sorunun başlangıcı Osmanlı dönemine
kadar uzanıyor. Özellikle 19. Yüzyılın başından 2. Dünya Savaşının sonuna kadar geçen
dönemde Balkanların aslında temel meselesi Makedonya. Hem Osmanlı'nın dağılma
sürecinde hem de Balkan Savaşları'nın çıkmasının temel sebebi aslında bir anlamda
Makedonya’nın paylaşılması sorunu" dedi.
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"ÜLKELER ARASINDA İSİM TARTIŞMASI YAŞAMIYOR"
İsim sorununa dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, "Sırplara göre Makedon diye bir
ulus yok, onlar Sırp. Yunanlılara göre böyle bir ulus yok çünkü Makedonya Helen tarihinin bir
parçası. Bulgarlara göre de Makedonlar aslında Bulgarlar. Bölgede yaşanan isim tartışmasının
temelinde bu çekişmeler var. Yugoslavya dağıldıktan sonra ve Soğuk Savaş süresince
unuttuğumuz Makedonya sorunu, Makedonya’nın 'Makedonya Cumhuriyeti' adıyla bağımsız
olmasıyla birlikte yeniden başlıyor. Yani Makedonya bölgedeki her devletin hak iddia ettiği bir
toprak ve bu da Makedon ulusunun kendini ifade etmesi noktasında büyük sıkıntılar
yaşamasına sebep oluyor" diye konuştu.
"YUNAN PARLAMENTOSUNDA CİDDİ TARTIŞMALAR YARATACAK"
Makedonya’da Arnavut nüfusunun yoğun olarak yaşadığını vurgulayan Fatih Fuat Tuncer,
"Makedonya’nın çok ciddi bir Arnavut problemi var. Yine Makedonya’nın içerisinde yüzde 5
oranında olduğu söylenen önemli bir Türk nüfusu var. Yani Makedonya sorunu, Bulgaristan’ın
da olaya yaklaşımını eklersek Sırbistan, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk’un
aslında taraf olduğu bir sorun" dedi. Yeni Makedonya başta olmak Yukarı Makedonya ve
Kuzey Makedonya isimlerinin ön planda olduğunun altını çizen Tuncer, "Makedonya tarafı,
isim değişikliği önerisini referanduma götüreceğini söyledi. Yunanistan'ın açıklaması
parlamentoya götürüleceği şeklinde. Yunanistan parlamentosunda önümüzdeki dönem bu
konuda çok ciddi tartışmaların yaşanacağı ortada. Yunanlılar yeni ismin içinde Makedonya
kelimesinin geçmesini istemiyor ancak bu isimlerin masada olduğu ortada. Makedonya tarafı
da içinde Makedonya kelimesinin geçmediği bir çözümü kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.
PROF. DR. ŞENOL DURGUN:
İSLAMİLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

1980

SONRASI

İSLAMCILAR

MODERNİTEYİ

Merkezi Hollanda Rotterdam’da bulunan Avrupa İslam Üniversitesi tarafından düzenlenen
konferanslar serisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun, “Türkiye’de İslamcılığın Değişen Seyri” üzerine
Avusturya’nın Insbruck ve Almanya’nın Münih şehirlerinde konuşmalar yaptı. Prof. Dr. Durgun,
1980 sonrası küresel ölçekte ve iç siyasette yaşanan gelişmeler olduğunu belirterek “1980
Sonrası İslamcılar moderniteyi İslamileştirmeye çalıştılar” dedi. Birçok üniversitenin katılımıyla
gerçekleşen konferansa, üniversite dışından birçok kişi de katılım sağlayarak sorular yöneltti.
Avrupa İslam Üniversitesi'nin düzenlediği konferanslar serisine İstanbul Gelişim
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Durgun konuşmacı olarak katıldı. Durgun, Insburg ve
Münih'te ki konuşmasında İslamcılığın ortaya çıkış dönemine değinerek, bunun Osmanlı
Devleti’nin son döneminde başlayan modernleşme sürecinde, yani Batı ile karşılaşma
sonucunda siyasal ve toplumsal hareket olarak başladığını ve esasında Moderniteye karşı
İslam dünyası içinde bir alternatif arama hareketi olarak geliştiğini ifade etti.
Durgun, “İslamcılığın bu özelliği, özellikle 1980’li yıllarda küresel ölçekte yaygınlık kazanmaya
başladı. Türkiye’de de çok etkili olan Neo liberal siyasetin uygulandığı yıllara kadar güçlü bir
şekilde devam etti. Bununla beraber İslamcılık 1980’li yıllara kadar aynı seyirde devam etmedi.
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Gerek Osmanlı'nın son dönemlerindeki gerekse Cumhuriyet dönemindeki yaşanılan bazı iç ve
dış siyasi gelişmeler Batı’ya alternatif olma iddiasındaki İslamcılık hareketini dönemsel olarak
farklılaştırmıştır. Yine de İslamcılık hareketini Batı’ya alternatif olma iddiasından vaz
geçirmemiştir” dedi.
“GÜNÜMÜZE KADAR İSLAMCILIKTA KIRILMA NOKTALARI VARDIR”
Prof. Dr. Durgun, geçmişten günümüze kadar İslamcılık için bazı kırılma noktaları olduğunu
söyledi. Cumhuriyet sonrasında 1960’lı yıllara kadar geleneksel dini anlayışın, inkılaplara ve
Batı’ya karşı alternatif aramada başlıca referans alanı olduğunu söyleyen Durgun, “1950
sonrası Soğuk Savaş yılları ile birlikte sömürge bölgesi Müslüman coğrafyalarda artan
bağımsızlık hareketleriyle gelişen “yeni” dini yorumların bulunduğu Arapça eserlerden yapılan
çeviriler Türkiye’deki İslamcı hareketleri etkilemiş ve onları gelenekten ve tarihsel birikimden
uzaklaştırmış, hatta onları bu birikime karşı karşıt bir tavra sürüklemiştir” ifadelerini kullandı.
Bir diğer kırılma noktasının da 1980’li yıllarda özellikle bazı batılı entellektüellerin İslamı bir
din olarak seçmesi ve bu insanların eserlerinin İslamcı kesim için referans kaynağı olduğunu
ifade eden Prof. Dr. Durgun, “Bu entellektüeller, Batı düşüncesini ve dünyasını çok iyi bildikleri
için Batıya karşı alternatif arayan İslamcılar için kuvvetli referans teşkil etmiştir” dedi.
İslamcılık içerisinde geçmiş birikiminde kopma yaratan esas gelişmenin 1980 sonrası küresel
ölçekte ve iç siyasette yaşanan gelişmeler olduğunu dile getiren Prof. Dr. Durgun, “Bu zamana
kadar Türkiye’de “kamuya alternatif” arayışında bulunmaya çalışan İslamcılar, önce “kamusal
alanda görünürlülük”, sonrasında ise “kamuda yer alma” taleplerini dile getirmeye başladılar.
Bu durum İslamcılığın moderniteye alternatif arama projesinden modernite içerisinde
bulunmaya yöneltmiş, bunu da modernitenin İslamileştirmesine doğru bir tavra sürüklemiştir.
Neo Liberal siyasetin uygulamasıyla başlayan değişimle, İslamcılar giderek siyasetten
uzaklaşarak alternatif siyasal projeler yerine ekonomiye odaklanmışlar ve kollektivist tavırdan
bireyci tavra geçiş yapmışlardır. Postmodernizmle birlikte “Artık tek bir hakikat vardır, o da
İslam’dır” anlayışı terk edilerek, birçok doğru olduğu ve herkesin doğrusuna saygı anlayışı
yerleşmiştir ki, bu durum geçmiş İslamcı anlayıştan önemli bir kopma göstermektedir. Bu
tutumu besleyen önemli bir gelişme de İslamcılığın bu zamanda ki beslenme kaynaklarıdır.
Artık İslamcı kesim için beslenme alanı İslami entellektüeller tarafından değil, Müslüman
olmayan Batılı entellektüeller oluşturmuştur” diye konuştu.
Günümüzde İslamcılığın bir anlamda “İslamsız İslamcılık” içerisinde olduğunu vurgulayan Prof.
Dr. Durgun, “Bugünün Türkiye’sindeki İslamcılık çoğunlukla gelenekten, irfandan kopuk ve
aşırı politize olmuştur” dedi.
ULUSLARARASI KONFERANSIN 7’NCİSİ DÜZENLENİYOR
İstanbul Gelişim Üniversitesi, yerli ve yabancı birçok bilim insanını üniversite bünyesinde bir
araya getiriyor. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 20 – 24 Haziran tarihleri arasında
‘Uluslararası Uygulamalı Analiz ve Matematiksel Modelleme Konferansı’ nın (ICAAMM:
Internatıonal Conference On Applied Analysis And Mathematical Modelling) 7’ncisini
düzenliyor.
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KATILIMCILARIN YÜZDE 63’Ü YABANCI BİLİM İNSANI
28 farklı ülkeden, mühendisliğin tüm alanlarında matematiksel modellemeler ve disiplinler arası
iş birliklerine katkı sağlayacak, yaklaşık 535 özet bildiri kaydının alındığı konferansın
katılımcılarının yüzde 63’ü yabancı bilim insanlarından oluşuyor.
Konferansta Kanada, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, İtalya, Nijerya,
Güney Afrika gibi ülkelerden alanında ün yapmış 16 davetli bilim insanı yer alacak. Ayrıca tüm
katılımcılara SCI, Scopus ve uluslararası hakemli dergilerde, yaklaşık 15 adet makale
yayınlama imkânı da sağlanacak.
UZMAN REHBERDEN YKS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARININ SIRLARI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 1 gün kala, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik
Uzmanı Pelin Karahancı, öğrencilere nasıl başarılı olabileceklerine ilişkin tavsiyelerde
bulundu. Öğrencilerin düzenli çalışma ve tekrarlarının yanı sıra sınav esnasında bu bilgileri
kullanabilme becerilerinin önemli olduğunu belirten Karahancı, bunların haricinde TYT (Temel
Yeterlilik Testi) Sınavı'nda öğrencilerin genel sınav puanının hesaplanabilmesi için Türkçe ya
da Matematik testlerinin en az birinden 0,5 net yapması gerektiğini hatırlattı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na bir gün kaldı. 2 milyonu aşkın aday üniversiteye
girebilmek için ter dökecek. Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, öğrencilerin Sosyal Bilimler ve
Fen Bilimler testlerinde yer alan bütün soruları doğru cevaplasa bile Türkçe ya da Matematik
testlerinin en az birinden 0,5 net yapmadığı takdirde sınav puanının hesaplanmayacağı
bilgisini verdi.
Öğrencilerin sınavda mutlaka bütün sorulara göz gezdirmeleri gerektiğini söyleyen İstanbul
Gelişim Üniversitesi'nden Rehberlik Uzmanı Karahancı, “Sınavlarda her soru alanının ve
sorunun kendine göre bir çözülme tekniği vardır” dedi ve soruların çözülme tekniklerini anlattı.
OLUMLAMA TEKNİĞİNİ KULLANIN
Kendini gerçekleştiren pozitif düşüncenin var olduğunu dile getiren Karahancı, “Kendinize
güvenip bu sınavdan başarı ile çıkacağınıza inanın. Çünkü pozitif düşünce bilimsel olarak
bireyin algılarını, anlamalarını ve anlamlandırmalarını olumlu yönde etkileyen bir düşünce
nedenidir. Bu nedenle mutlaka öğrencilerin sınavdan önce ve hatta sınav süresince bu sınavı
başarılı bir şekilde sonuçlandıracağına inanması gerekmektedir” dedi.
“BÜTÜN TESTLER ÖNEMLİDİR, HİÇBİR TESTİ DIŞLAMAYIN”
Bütün testlerin önemli ve puan hesaplaması için çözülmesi gerektiğini vurgulayan Rehberlik
Uzmanı Pelin Karahancı, “ÖSYM yaptığı bütün sınavlarda 5 kategori belirler; aşırı seçici, zor,
orta zorluk, kolay ve çok kolay şeklindedir. Bu sorulardan yüzde 70’i düzenli ve sistematik
çalışmış herkes tarafından kaygılı ve stresli değilse ayrıca test çözme teknikleri konusunda da
kendini geliştirmiş ise bütün öğrenciler tarafından kolaylıkla çözülebilir. Ancak geriye kalan
yüzde 30’luk kısım bu maratonda en hızlı koşan öğrencileri belirlemek için hazırlanmış
sorulardır. Bu nedenle her alanda mutlaka herkesin çözebileceği sorular vardır bu sebepten
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dolayı öğrencilerin bütün sorulara en azından göz gezdirmesi kolay soruları ya da bildiği
soruları cevaplamasını kolaylaştıracaktır” diye konuştu.
“TURLAMA TEKNİĞİNİ KULLANIN”
Sınavda cevaplanacak tüm testlerde, birinci turda, cevabı kolayca bulunabilecek soruların
öncelikle çözülerek zaman alıcı ve zor soruların ikinci tura bırakılmasına turlama tekniği
denildiğini ifade eden Karahancı, “Turlama stratejisini bilen ve uygulayan öğrenci, birinci turda,
her testte var olan kolay ve normal soruları çözerek soruların yüzde 70’ini yapabilme şansına
sahiptir. Turlama tekniğinde bir başka zaman kazanma süreci için sonradan dönüp bakmak
istediğiniz soruların yanına büyükçe soru işareti yapmanız soruyu dönüp aramanızı
kolaylaştıracaktır. Bunun için adayların zamanı iyi kullanabilme ve kapasite oranında, en
yüksek puana ulaşma için turlama tekniğinde uzmanlaşması büyük önem taşımaktadır” dedi.
“ÖĞRENCİ ZAMANLAMA VE VERİM AÇISINDAN UYGUN STRATEJİ OLUŞTURMALI”
Pelin Karahancı, testlerin çözüm sırasının öğrenciden öğrenciye farklılık gösterdiğine ve
önemli olanın öğrenci için zamanlama ve verim açısından en uygun stratejiyi uygulaması
olduğunu söyledi. Karahancı, “Burada genel yaklaşım, öğrencinin en başarılı olduğu testten
başlamasıdır. Çünkü sınavın ilk dakikalarında kaygı yüksek olur; kaygının yüksek olması
kişinin konsantrasyonunu da etkiler bu nedenle ilk olarak sevdiği ve en yetenekli olduğu
alandan başlaması sınavdaki zaman ve kriz yönetimi açısından daha sağlıklı sonuç
sağlayacaktır” diye konuştu.
“SORULARIN KÖKLERİNİ ÇOK İYİ OKUYUN”
Soruları cevaplarken soru kökleri dikkatli okunması gerektiğine değinen Karahancı, “ Sınavda
bazı soru kökleri “hangisi değildir, olamaz, ulaşılamaz ” gibi olumsuz olarak verilmektedir.
Olumlu soru köklerine alışkın olan öğrenci, bu tip soruları yanlış cevaplandırabilir. Bu nedenle
acele etmeden, soruda ne istendiği iyi bilinmelidir” ifadelerini kullandı.
SORULARLA İNATLAŞMAYIN, SIRALI SORU ÇÖZÜMÜNDEN VAZGEÇİN
Sınavda zamanın yetmemesinin en önemli nedeni, sıralı çözüm yapma alışkanlığıdır diyen
Rehberlik Uzmanı, “Sıralı çözüm alışkanlığı, öğrencinin yeterince güçlü olmasa dahi, sorularda
zor ve kolay ayrımı yapmadan ve bir soru başına düşen puan değerinin aynı olduğuna dikkat
etmeden soruları sırayla çözmesidir. Adaylar, zor ve uğraştırıcı sorulara takılıp gereğinden
fazla zaman kaybetmemelidirler. Önceliği çözebileceğimiz sorulara verip çözemediklerimizi
turlama süreci için ikinci aşamaya bırakabilmeliyiz” dedi.
YAPABİLECEĞİNİZ SORULARI BOŞ BIRAKMAYIN
Bir soru başlangıçta çok karışık görünse bile, o sorunun hemen geçilmemesi gerektiğini dile
getiren Karahancı, “Sınavdaki soruların güçlük derecelerini belirleyen uzun veya karmaşık
görünmeleri değil içerikleridir. Bu tür sorulara yanlış yapma düşüncesiyle okumamak veya
yarıda bırakmak test tekniği açısından son derece hatalı bir tutumdur. Ancak belirli bir işlem
yapıldığı halde soru çözülemiyorsa bırakılmalı kalan zamanda tekrar o soruyla
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yoğunlaşmalıdır. Bu soru çok kolay düşüncesi ile kalem oynatmadığınız çok kolay soruları
yanlış yapabilme riskine karşı en kolay sorularda bile işlem yapmaktan çekinmeyin” diye
konuştu.
ÇİZMEKTEN VAZGEÇİN
Öğrencileri özellikle Türkçe ve Sosyal Bilimler alanlarındaki sorularda bütün cümlelerin altını
çizmemeleri gerektiği konusunda da uyaran Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Soruların
altını çizmek hem çizim sürecinde zaman kaybettirir ve okumayı güçleştirir hem de ses sizin
ve çevrenizde sınava girmiş olan kişilerin dikkatini dağıtabilir. Sorularda önemli yerin altını
çizmeniz dikkatinizi yoğunlaştırmanız açısından daha sağlıklı olacaktır” dedi.
Karahan, öğrencilere şu hatırlatmalarda bulundu:
İki şık birbirine benziyorsa muhtemelen cevap ikisi de değildir. Eğer iki şık birbirinin zıttı ise
muhtemelen cevap ikisinden biridir. Doğru cevabı bulamıyorsanız yanlışları eleyerek doğruya
ulaşmaya çalışabilirsiniz. Cevapların zincir oluşturması sizi endişelendirmesin, arka arkaya 3
tane B ya da A şıkkı çıkabilir. Uzun soru zor sorudur önyargısından kurtulun ve bütün şıkları
mutlaka okuyun. Eğer şıkların içerisinde hepsi her zaman hiçbiri gibi cevaplar varsa bunlar
genellikle yanlıştır. Paragraf sorularında öncelikle mutlaka soruyu okuyun ve metnin içerisinde
ne aradığınızı bilirseniz zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Sınava gireceğiniz okula mümkün
olduğunca erken gidin. Özellikle büyükşehirlerdeki trafiği de göz önünde bulundurursak ve saat
10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını düşünürsek erkenden yola çıkmak sağlıklı
olabilir. Sabah mutlaka kahvaltınızı yapın ve heyecanınız olacağı için mutlaka kahvaltıda bir
iki küçük kaşık reçel ya da çikolata yiyin. Yanınızda etiketi çıkarılmış su, sınav giriş belgeniz
ve nüfus cüzdanınızı mutlaka bulundurun, bunun dışında saat, cep telefonu, metal takılar,
bozuk paralar gibi bütün materyaller güvenlikler tarafından alınmaktadır.”
ÜNİVERSİTE MEZUNLARI KARİYERLERİNE BU PROGRAMLA YÖN VERİYOR
9’uncu mezuniyet töreni ile 92 bölümünden 6 bin 406 yeni mezun veren İstanbul Gelişim
Üniversitesi (İGÜ), kariyer planlamaları yapan mezun öğrencilerine eğitimler veriyor. İGÜ
Kariyer Geliştirme Merkezi’nin düzenlediği “Kariyer Rotam Sertifika Programı” ile mezun
öğrencilerin yaşam boyu devam eden kariyer yolculuğu, bütünsel bir yaklaşımla ele alınacak
ve bireylerin, değerlerini temel alan bir kariyer planı hazırlarken dikkat etmeleri gereken kritik
noktalar üzerinde durulacak.
Mezunlar, katılımcı odaklı toplantılar esnasında yaşamın geneline yayılan kariyer kavramını
enine boyuna tartışacak ve arzu ettiği kariyer yolculuğuna ilişkin doğru bir planlama
yapabilmek adına aklındaki birçok soruyu cevaplama fırsatı bulacak.
MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZE DE KARİYER EĞİTİMİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ
Öğrencilere üniversiteye adım attıkları andan itibaren kariyer eğitimlerine başladıklarını ve
mezun olduktan sonra dahi bu eğitimlere devam ettiklerini belirten İGÜ Kariyer Geliştirme
Merkezi Müdürü Rengin Akkemik, “Kariyer Geliştirme Merkezi olarak nitelikli yetişen
öğrencilerimizin kariyer rotalarını çizmelerine ilk andan itibaren yardımcı olmak için yıl içinde
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birçok etkinlik düzenliyoruz. Bununla da yetinmeyip öğrencilerimizin mezuniyeti sonrası da
onlara çeşitli eğitimler vererek kariyerler planlamalarında yardımcı olmak için elimizden gelenin
en iyisini yapmayı hedefliyoruz” dedi.
3 ayrı oturum ile gerçekleşecek olan sertifika programlarına katılan mezunlar, “kişisel markamı
nasıl oluşturabilirim?”, “özgeçmiş yazarken nelere dikkat etmeliyim?”, “iş görüşmesinde
başarılı olmamı sağlayacak kritik unsurlar nelerdir?” gibi konularda da bilgilendirilecek.
“Diplomanı Alıp Kepini Attıysan Kariyer Rotam Sertifika Programı’na Seni De Bekliyoruz”
sloganıyla verilecek program; 26 – 27 – 28 Haziran, 3 – 4 – 5 Temmuz, 9 – 10 – 11 Temmuz
tarihlerinde düzenlenecek.
“ÜNİVERSİTELERİN PATENT SAYILARI ARTIYOR”
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, bilginin üretildiği üniversitelerin patent
konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek "Üniversite yönetimlerinde sınai
mülkiyet haklarına yönelik farkındalık artışı, akademik yükselme kriterlerinde patent
başvurularının etkili olması, sınai mülkiyetle ilgili derslerin açılması ve yüksek lisans
programlarının kurulmaya başlaması ile TTO’ların sayısındaki artış da patent sayılarının
yükselişinde etkili olmuştur” dedi.
2011 yılından beri devam eden “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması
Projesi” kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Habip Asan, “Ülke çapında tüm
üniversitelerimizde patent konusunda senato sunumları yaptık, farkındalık seminerleri, patent
randevu sistemi uygulaması, eğiticilerin eğitimi, üniversiteler arası patent yarışması gibi pek
çok etkinlik düzenledik ve düzenlemeye de devam ediyoruz. Hâlihazırda birçok üniversite,
teknopark ve teknokentte, ihtiyaç sahiplerine sınai mülkiyet konusunda gerekli bilgi ve
doküman desteğini sağlamak üzere TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimlerimiz
bulunmaktadır. Tüm bu çalışmalar üniversite patentlerinin sayısının artmasına katkı
sağlamaktadır” dedi.
Üniversitelerdeki patent sayılarının artışına değinen Asan, “Üniversite yönetimlerinde sınai
mülkiyet haklarına yönelik farkındalık artışının, akademik yükselme kriterlerinde patent
başvurularının etkili olmasının, sınai mülkiyetle ilgili derslerin açılmasının, yüksek lisans
programlarının kurulmaya başlamasının ve TTO’ların sayısındaki artışın da üniversitelerdeki
patent sayılarının yükselen grafiğine etkisi olmuştur” dedi.
“PATENT VERİLME SÜREÇLERİ BASİTLEŞTİRİLDİ”
Üniversite patentlerindeki artışın önümüzdeki yıllarda daha da belirgin hale geleceğini belirten
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “10 Ocak 2017 tarihinde
yürürlüğe giren yeni Sınai Mülkiyet Kanunumuz ile daha nitelikli bir sınai mülkiyet yapısına
geçiş yapıldı. Patent verilme süreçleri basitleştirildi, üniversite buluşlarında hak sahipliğine
ilişkin yeni düzenlemeler yapılarak elde edilecek ticari gelirin en az üçte birinin akademisyene
verilmesi koşuluyla hak sahipliği üniversiteye verildi” dedi.
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Üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya daha nitelikli, katma değeri
yüksek buluşların çıkmasının beklendiğini dile getiren Asan, “Bu buluşların ticarileşmesiyle
elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu hissesi, yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir
olarak kaydedilecektir. Böylece, başta bilimsel araştırmalar olmak üzere yükseköğretim
kurumunun ihtiyaçları için kullanılacak bir kaynak yaratılmış olacaktır. Bu kaynaklar ise tekrar
yeni buluşlar için Ar-Ge çalışmalarına yönlendirilebilecektir. Bu sayede üniversitelerden
üretilen buluş sayısının her geçen gün artmasını sağlayacak bir döngü oluşturulabilir” dedi.
“BULUŞLARIN TİCARİLEŞMESİ DAHA KOLAY OLACAK”
Sanayici ve üniversite iş birliklerini için önerilerde bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “Sanayicileri ve üniversiteleri buluşturacak fuarlar, seminerler,
teknoloji pazarları ve çalıştaylar düzenlenebilir. TTO’lar, Teknoparklar ve Teknokentler
sayesinde sanayicilerin ve üniversitelerin bir araya gelerek ileri teknoloji içeren Ar-Ge
projelerinde işbirliği yapması ve daha nitelikli buluşların ortaya çıkması sağlanabilir. Üniversite
ve özel sektörün birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan bu buluşların ticarileşmesi daha kolay
olacaktır.
“ÜNİVERSİTELER BİLGİNİN ÜRETİLDİĞİ EN ÖNEMLİ MERKEZLERDEN BİRİ”
Türkiye’de üniversitelerde yapılan araştırmalar sonucu, ortaya çıkan yeniliklerin birçoğu için
patent başvurusu yapılmadığını vurgulayan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Habip Asan, “Bu durum düzeltilmesi gereken bir durum ve bu kapsamda konunun
paydaşlarıyla önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Özellikle 2017 yılında yasalaşan Sınai
Mülkiyet Kanunu ile bu alanda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Üniversiteler bilginin üretildiği
en önemli merkezlerden biridir ve patent başvuru yapma hususunda en zengin kaynaklardan
biri olmalıdır. Bu bağlamda temel bilimler ve mühendislik alanlarında ortaya çıkan bilimsel ve
akademik yayınlar, bu araştırmalar sonucu buluş potansiyeli olan kaynaklar olarak
değerlendirilebilir. Dolayısıyla patent yayın oranında ciddi bir makas olduğu bilinmektedir, bu
makasın kapanması için üniversitelerde gerekli çalışmalar yürütülmelidir” dedi.
Üniversite bünyesindeki araştırmacı sayısının patent hedefi açısından önemli bir parametre
olduğunun altını çizen Asan, “Üniversitedeki araştırmacı başına düşen patent sayılarının yıllık
bazda izlenmesi ve bu oranın sürekli olarak artırılması hedeflenmelidir. Üniversitelerde,
özellikle yönetim kademesinde, sınai mülkiyet konusundaki politika ve hedefler, üniversitenin
bu alandaki başarısında önemli bir rol oynamaktadır” dedi.
“DİĞER ÜNİVERSİTELERE ÖRNEK TEŞKİL ETMELİ”
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın “sessiz devrim” sloganından yola çıkan İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nin 53 programı ile Avrupa’dan akredite edilmiş Türkiye’nin tek yükseköğretim
kurumu olması hakkında açıklamalarda da bulunan Asan şöyle konuştu: “İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nin önem verdiği uluslararası akreditasyon konusu özellikle üniversitenin
öğrencileri açısından önemli ve değerlidir. Akreditasyon elbette ki gençlerimizin eğitimlerine
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devam etmek için üniversite tercih ederken dikkate aldıkları kriterlerden birisidir. İstanbul
Gelişim Üniversitesi’ni diğer üniversitelerimize de örnek teşkil edecek olan akreditasyon
konusundaki başarısından dolayı kutluyorum. Akreditasyon konusu üniversitelerde verilen
eğitimin kalitesi ve standardı yönünden bir çeşit garanti gibi de değerlendirilebilir. Bu nedenle
tüm üniversitelerimizin dikkatle üzerine eğilmesi gereken bir husus olduğunu düşünüyorum.”
“SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ BAŞARI ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ İLE ALAKALI”
2016 yılından beri yaptığı çalışmalarla toplamda 326 marka, patent ve faydalı modelin sahibi
olarak Türkiye’nin en çok patent başvurusunda bulunan ilk 3 üniversitesi arasında yer alan
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin başarısını değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “ Bir üniversitede sınai mülkiyet konusunda elde edilen
başarının üniversite yönetiminin bu konuya ne derece önem verdiği ile alakalı olduğunu
düşünüyorum. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin sınai mülkiyet alanındaki başarısında,
üniversite yönetiminin sınai mülkiyet konusundaki hassasiyetinin ve doğru yaklaşımının önemli
bir payı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
ÜNİVERSİTENİN GURURU 6 BİN 406 NİTELİKLİ GENÇ MEZUN OLDU
Haziran ayının gelmesi ile okul mezuniyetleri başladı. Üniversitelerden mezun olan binlerce
genç ya iş hayatına atılacak ya da akademik bir yolda ilerleyecek. 9’uncu mezuniyet törenini
gerçekleştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 92 bölümünden 6 bin 406 yeni mezun verdi.
İki ayrı günde gerçekleştirilen törende üniversiteye bağlı birçok fakülte, enstitü ve
yüksekokulların mezunları kep attı.
Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen mezuniyet töreni, mezun adaylarının
alandaki yerlerine geçmelerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Törenin açılış konuşmalarını Öğrenci Konseyi Başkanı Zübeyir Güntaç, İstanbul
Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ve Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir
Gayretli yaptı. Ardından bölümler halinde sahneye çıkan gençler diplomalarını aldı.
“ÇOK GURURLUYUZ”
Mezuniyet hakkında konuşan Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Özden
Mühendislik Mimarlık Fakültesi olarak çok gururlu olduklarını belirterek, “Bu yıl endüstri
mühendisliği bölümü olarak 33 öğrenci mezun ediyoruz. Gelişim Üniversitesi isminden de
anlaşılabileceği gibi gelişimini gerçekten çok hızlı gerçekleştiren bir üniversite” dedi.
“ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EN KAPSAMLI BÖLÜM”
Mühendislik Mimarlık Fakültesi birincisi Buse Yüksel, endüstri mühendisliğinin mühendislik
alanında en önde gelen, en kapsamlı bölümlerden biri olduğunu ifade ederek, “İlk olarak güzel
bir iş bulmak istiyorum. Sade, sıradan bir mühendis olmak yerine hem ülkeme yararı olacak
hem firmama hem de kendime başarı katabilecek bir mühendis olmak istiyorum” şeklinde
konuştu.
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“TÜRKİYE’DE BİR REKOR KIRDIK”
İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni daha iyi yerlere taşımak için özellikle dört ana konuda büyük
atılımlar yaptıklarını belirten Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Nail Öztaş, “Yeni mekân satın alınarak fiziki yatırım; Avrupa’dan alınan akreditasyon ile
eğitim; yeni kadrolar ile insan gücü, yeni araştırma ve yayın destekleri ile bilim ayağımıza
yatırım yaparak, Türkiye’nin ve mezunlarımızın gurur duyabileceği, marka değeri çok yüksek
olan geleceğin üniversitesini ortaya çıkarmak için çok çalışıyoruz” dedi.
Türkiye’de bir rekor kırdıklarını belirten Prof. Dr. Öztaş, “53 bölümümüz Alman ve İngiliz
akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirmeye tabii tutularak akredite edildi. Bunu
öğrencilerimizin, hocalarımızın, iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla başardık” dedi.
“ÇOK ÇEŞİTLİ DERSLER VE STAJ İMKÂNI VAR”
Yüksek onur derecesi ile hem İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi hem de okul birincisi
olarak mezun olan Psikoloji bölümü öğrencisi Ali Haydar Özgün, “Psikoloji bölümünde çok
çeşitli dersler ve stajlar yürütülüyor. Bütün öğrenciler olarak bundan olabildiğince
faydalanmaya çalıştık. Ben çeşitli hastanelerde ve kliniklerde stajlar yaptım. Çeşitli laboratuvar
deneyimlerim oldu” şeklinde konuştu.
“BİR SAĞLIK MENSUBUNU YETİŞTİRMEK TİTİZLİK GEREKTİRİYOR”
Yeni mezunlarından ötürü çok mutlu olduklarını dile getiren Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı
Hekim Nurten Elkin, “Mezunlarımızı modern, yeterli bilgi ve becerilerle donatarak mezun
ettiğimizi düşünüyoruz. Sağlık bölümleri çok önemli. Mezunların hata yapmasını kesinlikle
kabul etmeyecek bir alan. O yüzden de bir sağlık mensubunu yetiştirmek titizlik gerektiriyor.
Bizler de eğitim kadrosu olarak bunun bilincindeyiz” dedi.
“SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TANINAN OKUL SERTİFİKASI ALDIK”
Üniversitenin sahip olduğu akreditasyon başarılarına SHGM’den alınan sertifika ile bir yenisini
eklediklerini dile getiren İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Kürşat
Yalçıner, “ Uçak Teknolojileri Programı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde Motor
Bakım Bölümü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, tanınan okul sertifikası aldı. Bu sertifika
sahibi Türkiye’deki ender okullardan bir tanesi olduk” dedi.
“55 PROGRAMIMIZ AKREDİTE OLDU”
2017 2018 eğitim öğretim yılına çok hızlı ve çok dinamik bir şekilde başladıklarını belirten
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Başarılı bir yıldı ve
başarılarımızı gerek ulusal gerekse uluslararası platformlara taşıdık. 88 programımız ile birlikte
dünyaca bilinen akreditasyon kuruluşlarına başvurularımızı yaptık. 55 tanesi sonuçlandı,
geriye kalan programlarımızın değerlendirilmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ATILIMLAR
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yetka Saraç’ın “sessiz devrim” hareketinden yola çıkan, YÖK kalite
politikasının benimseyicisi ve destekleyicisi olarak hedeflerini ve faaliyetlerini bu istikamette
yeniden şekillendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi çok önemli atılımlar gerçekleştirdi.
Avrupa’da ve dünyada 5000 ‘in üzerinde programı akredite eden Alman Rektörler Konferansı
tarafından kurulmuş AQAS ve 1200’ün üzerinde programı dünya genelinde akredite eden
AHPGS’ye eğitim kalitesini tescillemek üzere başvurarak 53 programını akredite ettirdi.
22’nin üzerinde uluslararası heyetin, öğrenciler, öğretim üyeleri, iç ve dış paydaşlarla birebir
yaptıkları görüşmeler, yerinde ve evrak üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu; akreditasyon
kuruluşlarının yönetimlerinde yer alan itibarlı Alman üniversitelerinin yöneticilerinin bulunduğu
heyetler tarafından verilen akreditasyonlara sahip olan İstanbul Gelişim Üniversitesi bugüne
kadar 6 bin 406 nitelikli gencini mezun etti.
YERLİ VE MİLLİ OYUN KONSOLU GELİŞTİRİLDİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Ufuk
Anteplioğlu, yerli ve milli oyun konsolu geliştirdi. 'uChest' adını verdiği oyun konsolunu dünyaya
tanıtmak isteyen Anteplioğlu, "TÜBİTAK ile görüşmeleri sağlamaya çalışıyorum. Destek gelirse
cihazı seri üretime geçirip global olarak yaygınlaşmasını sağlayacağım" dedi.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Ufuk
Anteplioğlu, 6 ayda yerli oyun konsolunu geliştirdi. Piyasadaki oyun konsolları gibi 'uChest'in
içinde de kendi oyun mağazası yer alıyor. C# kodlama diliyle yazılan 'uChest'in işletim sistemi
ise Xbox gibi, Windows tabanından güç alıyor. Xbox, Hyper-V ve Windows 10 tabanlı Xbox
OS kullanırken uChest, Windows tabanlı uBox'ı kullanıyor.
"BİLGİSAYAR İŞLEVİ DE GÖRÜYOR"
'uChest'in hem bir konsol hem de bir PC gibi çalışabildiğine dikkat çeken Ufuk Anteplioğlu,
"Oyun konsolları çok gelişmiş cihazlar. Konsollarda oyun oynuyoruz ve bilgisayar işlevi
göremiyoruz. 'uChest'in amacı aynı zamanda yazmış olduğumuz masaüstü ara yüzü
sayesinde hem masaüstü gibi çalışıp aynı zamanda bir konsol ara yüzü de sunması. Tek bir
cihazda ben iki farklı özelliği birleştirdim. Diğer konsollar internet için aylık ödeme talep
ediyorlar. Biz bu şekilde bir talepte bulunmuyoruz. Herkes istediği joistiği kullanabiliyor" dedi.
"KLAVYE EKSİKLİĞİ SONA ERDİ"
Oyun konsolunu tasarlarken diğerlerinin eksiklerini araştırdığını belirten Anteplioğlu, en büyük
eksiğin ise klavye olduğunu ifade etti. "'uChest'e istenilen Bluetooth veya USB mouse ve
klavye bağlanabiliyor" diyen Anteplioğlu, "Diğer konsollarda kullanıcıların şikayetçi olduğu
yanları araştırdım. Klavye desteği eksikti. Hiçbir konsolda tam anlamıyla bir klavye desteği
sağlanamıyor. Sadece özel olarak klavyeyi destekliyorlar. 'uChest' bu eksikliği tamamladı" diye
konuştu.
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TÜBİTAK'TAN DESTEK BEKLİYOR
Türkiye'nin oyun geliştirmede diğer ülkelere göre çok geride kaldığını anlatan Anteplioğlu,
destek için TÜBİTAK ile görüşmeye başladığını belirtti. Anteplioğlu, hedeflerini şöyle anlattı:
"TÜBİTAK ile şu anda görüşmeleri sağlamaya çalışıyorum. TÜBİTAK'tan destek gelirse bu
cihazı seri üretime geçirip önce Türkiye'ye satmayı hedefliyorum. Ardından global olarak özel
oyunlarla birlikte yaygınlaşmasını hedefliyorum. İlk amacım bu konsola ucuza ulaşılması. Yeni
versiyon üzerine çalışıyorum. Bunda da sesli asistan özelliği olacak. Sesle cihazı açıp
kapatabileceksiniz."
"ÖĞRENCİLERİN YARATICILIĞINA DESTEK OLMALIYIZ"
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Okatan ise oyun konsolu hakkında şunları söyledi:
"Ufuk'un geliştirdiği oyun konsolu ile amaçlarımıza yaklaştığımızı düşünüyorum. Dünyada
oyun endüstrisi oldukça büyük yer tutuyor. Bu konuda yerli oyun konsolları ve oyunlar yapma
konusunda bir seferberlik var. Genç beyinlerin ise bu konuda büyük avantajları var.
Öğrencilere bu tür projeler vermek ve onların yaratıcılığına destek olmak çok faydalı."
"ÇOK HIZLI OLMUŞ"
Konsolu deneyimleyen Berkay Karaman ise klavye desteğinin büyük kolaylık sunduğunu ifade
ederek, "Günde 2-3 saat oyun oynuyorum. Daha önce birçok platformda da oyun oynadım. Bu
çok hızlı ve güzel olmuş özellikle klavye desteği diğer platformlardan çok farklı olmuş. Bunun
ilk kez Türkiye'de yapılması ve bizim okulumuzdan çıkması beni çok mutlu etti. Umarım daha
iyi şekilde devam eder" şeklinde konuştu.
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