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"TURİZMİN GELİŞMESİ İÇİN PAZAR ÇALIŞMALARI YAPILMALI”
Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının rekor kırdığını hatırlatan İstanbul Gelişim
Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kızıldemir, turizmin gelişmesi için turizm çeşitlerine göre
ayrı ayrı pazar çalışması yapılması gerektiğini söyledi.
2018 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 46.1
milyon kişi ile rekor kırarak 2017 yılına göre yüzde 21.4 oranında artış gösterdi. Verilere göre,
2023 stratejisi kapsamında belirlenen 63 milyon ziyaretçi hedefi için önemli bir gelişme
kaydedildiğini belirten, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kızıldemir, "Türkiye'nin 2023 stratejileri
kapsamında 63 milyon turist ve 86 milyar dolar gelir gibi hedeflerine ulaşabilmesi için bu
zamana kadar attığı olumlu adımların devam ettirilmesi gerekmektedir. Turizm için hayati
derecede önemli olan havalimanları sayısının ve kapasitesinin artırılmış olması ve turizm
yatırımları için verilen teşvikler gerekli alt yapının oluşmasında yapılmış iyi hamlelerdir. Turizm
endüstrisi adına devlet desteği ve bakanlığın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü tanıtım
stratejileri, atılan diğer olumlu adımlardandır" diye konuştu.
"TÜRKİYE, ASYA ÜLKELERİNDEKİ TURİZM PAZARINA YOĞUNLAŞMALI"
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kızıldemir, Türkiye turizminin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda fayda
sağlayacak stratejiler arasında, Asya ülkelerindeki turizm pazarına yoğunlaşmak olduğunu
söyledi.
Sürdürülebilir turizm kapsamında çalışmaların artırılması gerektiğine dikkat çeken Kızıldemir,
"Her destinasyon için makro ve mikro planlar belirlenmeli, destinasyonların taşıma kapasiteleri
hesaplanmalı ki mevcut olan doğal kaynaklarımızın zarar görmesi engellenerek uzun yıllar
turistlere ev sahipliği yapabilmemizi sağlasın. Ayrıca Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum
itibariyle çok fazla turizm çeşidine olanak sağlaması sürdürülebilir turizm kapsamında
önemlidir. Sağlık turizmi, gastronomi turizmi, kış turizmi, kültür turizmi gibi turizm çeşitlerine
göre ayrı ayrı pazar çalışmaları yapmak turizm gelirlerini artırmaya yönelik bir hamle olacaktır”
ifadelerini kullandı.
2018 yılı turizm giderinin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 düşerek 4,89 milyar dolar olarak
gerçekleştiğini belirten Kızıldemir, "2012 yılından itibaren turizm giderlerinin ilk defa 5 milyar
doların altına düştüğü görülmektedir. Bu da vatandaşlarımızın 2018 yılında paralarını yurt dışı
ziyaretlerine daha az harcama ayırdığı anlamına gelmektedir" dedi.
"Turizmin konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek gibi birçok alt sektörle bağlantısının olması
aslında Gayri Safi Milli Hasıla'ya (GSMH) doğrudan katkılarının yanı sıra dolaylı olarak da çok
fazla katkısı vardır" diyen Kızıldemir, “Turizmin Türkiye için önemli bir endüstri haline geldiği
elde edilen gelir, yarattığı istihdam gibi ekonomik göstergeler vasıtasıyla anlaşılmaktadır” diye
konuştu.
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“BÖLGESEL EGZERSİZLER HASTAYI AMELİYATA HAZIRLIYOR”
Diz kireçlenmesi yaşayan hastalara yapılan diz protezi cerrahisinde, cerrahi işlem öncesinde
ve sonrasında rehabilitasyon uygulamasının önemine değinen Fizyoterapist Çağıl Ertürk,
“Cerrahi işlem öncesi hastaya verilen bölgesel egzersizler ve solunum egzersizleri, hastayı
ameliyata hazırlıyor ve operasyon sonrasında hastanın günlük yaşam aktivitelerini bağımsız
olarak sürdürme süresini oldukça azaltıyor” dedi.
Diz kireçlenmesi konusunda sıkıntı yaşayan ve diz protezi ile hayatına devam eden hastalar
için kasları güçlendirecek egzersizlerin yapılması büyük önem taşıyor. Doktorların da
hastaların da bu konuda yeterince bilinçli olmadığına değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, ameliyattan önce
yapılan egzersizlerin hastayı ameliyata hazırladığını ifade etti. Ameliyattan sonra da gerekli
egzersizler yapılmaz ise dizin bükülme açısının sınırlı olacağını ve ikinci bir ameliyatın
gerekebileceğini anlattı.
Fizyoterapistlerin cerrahi öncesi hastalarla bir araya gelme oranının oldukça düşük olduğunu
ifade eden Fizyoterapist Ertürk, “Hasta ile görüşüp uygun egzersiz planlaması yapılması
gerekiyor. Cerrahi işlem öncesi hastaya verilen bölgesel egzersizler ve solunum egzersizleri,
hastayı ameliyata hazırlıyor ve operasyon sonrasında hastanın günlük yaşam aktivitelerini
bağımsız olarak sürdürme süresini oldukça azaltıyor. Bu anlamda bilinçlenmeli ve cerrahi
öncesi dönemde bir fizyoterapist ile görüşüp kişisel değerlendirme yapılarak uygun egzersiz
planlamasına gidilmeli” diye konuştu.
“REHABİLİTASYONA ERKEN BAŞLANMALI”
Rehabilitasyona, operasyondan sonraki gün başlanması gerektiğinin altını çizen
Fizyoterapist Ertürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Cerrahi ya da travma sonrasında rehabilitasyon programına ne kadar önce başlanırsa
alınacak sonuç o kadar olumlu olacaktır. Aksi takdirde sonraki dönemde dizin bükülme açısı
oldukça sınırlı olacaktır ve bunu tekrar düzenlemek adına ikinci operasyona gidilme ihtimali
doğar. Böyle bir durumu yaşamamak adına operasyonun birinci gününden itibaren bir
fizyoterapist eşliğinde kişisel değerlendirme yapılıp kişiye özgü uygun egzersizler planlanmalı
ve sadece diz ile ilgili kaslar değil, ayak bileği, diz ve kalça eklemini kapsayan bütün kaslar
egzersiz programına hastanın yapabilme durumu göz önünde bulundurularak dahil
edilmelidir. Hastanın cerrahi olmayan tarafı da kas kuvvet ve fonksiyonellik açısından
değerlendirilmeli ve tedaviye dahil edilmelidir.”
EV EGZERSİZİ ÖNEMLİ
Hastalara taburcu olduktan sonra ev egzersiz programı verilmesi gerektiğini de belirten
Fizyoterapist Ertürk, “Egzersizler günde 2 kez yapılmalı. Her bir hareket 10 – 15 kez
tekrarlanmalı, ağrı ve yorgunluktan kaçınılmalı. Egzersize iyi konsantre olabilmek için sayılar
sesli sayılmalı ve egzersiz sırasında düzenli nefes alışverişine dikkat edilmeli” dedi.
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“MASAJLA AĞRIYI AZALTMAK MÜMKÜN”
Cerrahi sonrası dönemde yara iyileşme süreci tamamlanıp enfeksiyon riski taşımadığından
emin olunduktan sonra hastalara masaj tedavisi uygulanabileceğini dile getiren Fizyoterapist
Ertürk, “Masajla hem eklem hareket açıklığını ve fonksiyonelliğini artırmak hem de ağrılarını
azaltmak mümkün. Masaj cilt altı dokusunu düzenler, kasın işlevselliğini artırır ve hastada
ağrıyı azaltarak tedaviye uyumunu ve verilen egzersizleri daha rahat bir şekilde yapılmasını
sağlar” diye konuştu.
SAĞLIK PROFESYONELLERİNE ÖZEL EĞİTİM BAŞLIYOR
İstanbul Gelişim Üniversitesi güvencesi ve işbirliği ile Amerika Kalp Vakfı "Sağlık
Profesyonelleri İçin Temel Yaşam Desteği” eğitimleri başlıyor.
Sağlık Profesyonelleri İçin Temel Yaşam Desteği’ (Basic Life Support-Bls) eğitimi hakkında
açıklamalarda bulunan Amerika Kalp Vakfı Türkiye Onaylı Eğitim Merkezi Koordinatörü Dr.
Erdem Yılmaz, eğitimlerin, becerilerin gelişimine ve daha çok hastanın hayata tutunmasına
neden olacağını söyledi.
“BECERİLER DE GELİŞİYOR”
Dünyada birçok çalışma yapıldığını ve elde edilen bilimsel veriler ışığında kısa zamanda
ciddi değişikler meydana geldiğini belirten Dr. Erdem Yılmaz, “Sağlık profesyonellerinin belli
aralıklarla bilgilerini ve becerilerini tazeleyebilmeleri için hazırladığımız Amerika Kalp Vakfı
onaylı BLS kursu CPR ve OED’yi her yaş grubu için öğretiyor ve bir kişi veya ekip halinde
müdahale senaryoları ile becerilerin de gelişmesine katkı sağlıyoruz” dedi.
“SAĞLIK PROFESYONELLERİNE ÖZEL”
Eğitimin sadece sağlık profesyonellerinin katılabileceği bir kurs olduğunu söyleyen Yılmaz,
“Eğitimler altı saat sürüyor ve ideal katılımcı sayısı 24 ile sınırlandırılıyor. Eğitimin sonunda
ise Amerika Kalp Vakfı tarafından AHA standartlarına göre yapılacak sınavda başarılı olan
katılımcılara iki yıl geçerli AHA Sertifikası ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi Katılım Sertifikası veriliyor” diye konuştu.
Eğitimi başarı ile tamamlayanların, Yüksek Kaliteli CPR’ı tanımlayacak ve hayatta kalmadaki
önemini izah edebilecek ve hayat kurtarma zincirinin tüm halkalarını anlatabileceğini dile
getiren Yılmaz, “Otomatik Eksternal Defibrilatörün (OED) erken kullanımdaki önemini izah
edebilecektir. OED’yi kurallarına uygun şekilde uygulayabilecektir.Barier malzemesi
kullanarak etkin bir şekilde solunum verebilecektir. Çocuk için yüksek kaliteli CPR’ı
uygulayabilecektir. Bebek için yüksek kaliteli CPR’ı uygulayabilecektir. Birden çok kurtarıcılı
resusitasyonda takımın önemini anlatabilecektir. CPR esnasında etkin bir takım üyesi olarak
performans gösterebilecektir. Havayolu tıkanmalarında erişkin, çocuk ve bebek için hava
yolunu temizleyecek tekniği uygulayabilecektir” ifadelerini kullandı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer
ise, eğitimin içeriklerini şöyle sıraladı:
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“Erişkin suni solunum uygulaması, erişkin solunum maskesi ile solunum uygulaması, erişkin
balon-maske-valf cihazı ile solunum uygulaması, erişkin kalp masajı uygulaması, erişkin
otomatik eksternal defibrilatör uygulaması, çocuk suni solunum uygulaması, çocuk solunum
maskesi ile solunum uygulaması, çocuk balon-maske-valf cihazı ile solunum uygulaması,
çocuk kalp masajı uygulaması, çocuk otomatik eksternal defibrilatör uygulaması, bebek suni
solunum uygulaması, bebek solunum maskesi ile solunum uygulaması, bebek balon-maskevalf cihazı ile solunum uygulaması, bebek kalp masajı uygulaması, bebek otomatik eksternal
defibrilatör uygulaması, erişkin ve çocuk, solunum yolu tıkanması ve heimlich manevrası,
bebeklerde solunum yolu tıkanması ve pratik uygulama, tüm uygulamalar için bir kişi ve
takım halinde uygulamaları, takım dinamikleri ve takım içi iletişim.”
ÖĞRENCİLERDEN İSRAFA KARŞI FOTOĞRAF SERGİSİ
Üniversite öğrencileri 'israfa' dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı. Sergiyle aşırı ve
gereksiz tüketime karşı farkındalık oluşturmak hedefleniyor.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yükseokulu (UBYO) Gastronomi
Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlileri Tolgahan Tabak ve İbrahim Levent Demirçakmak
danışmanlığında, 'İGÜ İsraf Etme' isimli fotoğraf sergisi açtı.
UBYO Müdürü Prof. Dr. Hikmet Kavruk ve Prof. Dr. Orhan İşcan tarafından açılışı yapılan
sergide israfa dikkat çeken görseller yer alıyor. İsraf hakkında farkındalık yaratmak
amaçlanan sergi, farklı eğitim-öğretim kurumlarında, kamu ve özel kuruluşlarında da ziyarete
açılacak. UBYO Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner, öğrencilerin
alanları ile ilgili bir soruna hassasiyetlerinden ve planlanan farkındalığın kamuya
yaygınlaştırılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.
“YÜKSEKÖĞRETİM İSRAFA KARŞI”
“İGÜ İsraf Etme” Sergisi ile devlet tarafından ekmek israfına karşı başlatılan kampanyaya
yükseköğretim alanında destek olduklarını belirten bölüm öğrencileri Aslıhan Hasceviz ve
Elis Mutlu, israf konusunda toplumda daha fazla dikkat çekecek projeler planladıklarını ifade
etti.
YENİ İPEK YOLU SAĞLIK TURİZMİNE DOPİNG OLACAK
65 ülkeyi kapsayarak yaklaşık 21 trilyon dolarlık ekonomik potansiyele sahip olduğu tahmin
edilen Yeni İpek Yolu'nun canlandırılmasıyla bölgenin sağlık merkezi konumunda olan
Türkiye'nin önemli bir rol üstleneceğini belirten Dr. Öğr. Üy. Salim İbiş, "Pazara yönelik
tanıtım faaliyetleri, kongreler, anlaşmalar yapılmalı, ilişkiler geliştirilmeli ve bu pazarlardan
pay almanın yolları aranmalıdır" dedi.
Yaklaşık 2000 yıllık bir mazisi olan tarihi ile Doğu ile Batı arasında tarih boyunca önemli bir
köprü olan İpek Yolu yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Bu anlamda Çin Devlet Başkanı Xi
Jinping tarafından gündeme getirildiği günden bu yana “Yeni İpek Yolu” projesi için pek çok
adım atıldı.
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65 ülkeyi kapsayarak yaklaşık 21 trilyon dolarlık ekonomik potansiyele sahip olduğu tahmin
edilen Yeni İpek Yolu’nun canlandırılmasının bölgede gelişmekte olan ülkeler için
faydalarından bahseden İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üy. Salim İbiş, “Yeni
İpek Yolu (YİP) yeni pazarlar, gelişmiş ulaşım hatları ile aktif ve etkili ticaret, istihdam ve
enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Daha uzun vadede bakıldığında ise
bölge refahının artması ile demokratik normların bölgede yerleşmesi söz konusu olmaktadır"
diye konuştu.
"TÜRKİYE’NİN EKONOMİK HEDEFLERİ İÇİN BİR FIRSAT"
Tarihi İpek Yolu sisteminde Anadolu’yu diğer coğrafi bölgelerden ayıran özelliğinin bir kavşak
noktası olmasına bağlayan Dr. Öğr. Üy. Salim İbiş şöyle devam etti:
"YİP, Türkiye’nin gelecekteki ekonomik hedeflerine ulaşması açısından önemli fırsatları
beraberinde getirecektir. YİP Türkiye ile Çin arasındaki sevkiyat süresini 30 günden 10 güne,
deniz yolu ile 2 ayda teslim edilen ürünlerin 2 haftadan daha kısa sürede İstanbul’a
ulaştıracak olması projeyi önemli kılan unsurlardan bazılarıdır. Tarihi İpekyolu’nun modernize
edilerek yeninden canlandırılması, uluslararası ekonomik ağ ve geçiş bağlantılarının
kurulması genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu, pek çok Asya ülkesinden geçecek
demiryolu, otoyol, boru hattı ve enerji altyapısının kurulması anlamına gelmektedir. Ayrıca
sınır geçişlerinde tesislerin iyileştirilmesini, ulaşım ağlarının artırılmasını ve bürokratik
engellerin azaltılmasını da sağlanabilecektir"
Çin’in Türkiye’nin toplam ithalatı içerisindeki payının hızla artmasına karşın Türkiye’nin
toplam ihracatı içerisindeki payının aynı oranda artmadığını söyleyen İbiş, Türkiye’ye gelen
Çinli turist sayısının ve turizm harcamalarının artırılmasına önemli katkı sağlayacağını da
belirtti.
“BÖLGENİN SAĞLIK MERKEZİ TÜRKİYE"
Sağlık turizminin dünyada yıllık ticari hacminin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu, 20
milyonu aşkın insanın sağlık turizmi amacıyla seyahat ettiğini ifade eden Salim İbiş, “İpek
Yolu kavşağında bulunan Türkiye sağlık turizmi olanakları ile bölgenin sağlık merkezi olma
yolunda güçlü bir ülke konumundadır. Türkiye hem tıbbi imkânları geniş hem de termal
olanakları zengin bir ülke konumundadır. Sağlık turizminin önemini kavrayan ve bu konuda
son yıllarda önemli atılımlar yapan Türkiye için başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya
ülkeleri önemli birer pazar konumundadırlar. Bu nedenle bu pazarlara yönelik tanıtım
faaliyetleri, kongre ve fuar organizasyonları, anlaşmalar yapılmalı, ilişkiler geliştirilmeli ve bu
pazarlardan pay almanın yolları aranmalıdır” dedi.
“FARKLI TURİZM TÜRLERİ GELİŞTİRİLMELİ”
Yeni İpek Yolu projesi kapsamında turizm konularına daha fazla yer verilmesi gerektiğini
belirterek tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Salim İbiş şunları dile getirdi:
“ Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan pazar yerleri, kapalı çarşılar, hanlar, hamamlar,
çeşmeler, köprüler vb. tarihi ve ticari yapılar aslına uygun olarak onarılarak turizme
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açılmalıdır. Tarihi İpek Yolu güzergâhında geliştirilebilecek farklı turizm türleri üzerine
araştırmalar yapılmalı, bölge ülkeleri ile iş birliğine gidilmeli ve bu konuda stratejiler
belirlenerek uygulanmalıdır. Türkiye, sahip olduğu turizm potansiyelini YİP kapsamında başta
kültürel bağları güçlü Orta Asya ülkeleri olmak üzere diğer Asya ülkeleri ile etkin bir
koordinasyon ile ulaşılabilir kılabilir. Bölge ülkeleri ile olan ulaşım maliyetlerinin düşmesi
sağlanabilir."
“EĞİTİM KONUSUNDA DA İŞ BİRLİĞİNE GİDİLEBİLİR”
Yeni İpek Yolu güzergâhı üzerinde yer alan ülkeler arasında eğitim konusunda da iş birliğine
gidilmesi gerektiğini vurgulayan İbiş, “Böylelikle ikili ilişkilerin gelişmesine ve sağlam temeller
üzerine oturtulmasına olumlu katkı sağlanacaktır. Bu kapsamda Avrupa’da uygulanmakta
olan Erasmus benzeri değişim programlarının bölge ülkeleri arasında uygulanması faydalı
olabilecektir” diye konuştu.
DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMİRCİ, AŞKIN NÖROBİYOLOJİSİNİ AÇIKLADI
Aşık olma hissinin nörobiyolojik yönünü anlatan Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci, aşık
olunduğunda hissedilen duyguların aslında sinir sistemindeki ‘sempatik sistem’den
kaynaklandığını belirtti.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci, yıllardır ‘onu
gördüğüm anda kalbim hızla atmaya başladı, nefesim kesildi, ellerim terledi, beynimde
karıncalanma oldu, midemde kelebekler uçuşmaya başladı, yerimde duramıyor gibi hissettim’
şeklinde tarif edilen aşık olma halini, sempatik sistemin harekete geçmesi olarak tanımladı.
Sinir sisteminde kontrol dışında otomatik olarak gerçekleşen 2 tür mekanizma olduğunu ifade
eden Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci, “Bunlar sempatik ve parasempatik sistem adı verilen
mekanizmalardır. Parasempatik sistem dinlenme halimizde ve yemek yediğimizde çalışmaya
başlayan ve bize sakinliği, huzuru getiren sistemdir. Sempatik sistem ise tehlike durumlarında,
heyecan durumlarında ve bizde gerginlik yaratabilecek her tür durumda aktifleşen
sistemimizdir” diye tanımladı.
Aşık olunan kişi görüldüğünde sempatik sistemin aktif hale geldiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi
Demirci, “Sempatik sistem aktif hale gelince kalp atışları hızlanır. Beyne giden kan akımı azalır
ve beynimiz karıncalanmaya başlar. Sindirim sistemimize giden kan akımı azaldığından
beyindeki karıncalanma olur. Akciğer hacmi küçüldüğünden daha hızlı soluk alıp vermeye
başlarız ve nefesimiz kesilir gibi hissederiz. Kan akımının büyük oranda kol ve bacak kaslarına
yönelmesi sonucunda yerimizde duramama hissi yaşamaya başlarız. Aşık olduğumuzda da
bunları hissederiz” dedi.
“HERKES AYNI DUYGU YOĞUNLUĞUNU YAŞAMAYABİLİR”
Bazı duyguların birbirine çok benzediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Demirci, “Aşk durumunda
hissettiğimiz duygular bazen korkuya hatta nefrete çok benzeyebilir. Buna neden olan beyinde
‘Amigdala’ adını verdiğimiz, özellikle korku duygusunu ortaya çıkaran ve karşımızdaki kişinin
mimiklerinden nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu anlamamızı sağlayan bir yapıdır. İyi bir
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empati yeteneği amigdala yapısının gelişmişliği ile ilişkili olabilir. O halde aşık olduğumuzda
yaşadığımız duyguların yoğunluğu yine amigdala yapısının gelişmişliği ile ilgili olabilir. Bu
durum da neden herkesin aynı aşk derecesine sahip olmadığını açıklayabilir” diye konuştu.
“KOKU İLE HOŞLANTI DÜZEYİNE KARAR VERİYORUZ”
Her şeye rağmen aşk durumunun sadece sempatik sinir sistemi ile ilgili olamayacağını da
söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Demirci, konuşmasını şöyle noktaladı:
“Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar bize koku duyusunun yani hayvanlarda feromon
etkisi adını verdiğimiz durumun insanlarda da geçerli olduğunu kanıtladı. Biz insanlar aslında
bilinçdışı bir düzeyde karşımızdaki insanın kokusunu alabiliyoruz. Bu koku ile de kendi
sistemimizi eşleştirerek o kişiden hoşlanıp hoşlanmayacağımıza karar verebiliyoruz. Aslında
ten uyumu adını verdiğimiz durum işte bu feromon sistemi ile yönetilen bir süreçtir. Yapılan
insan deneylerinde kişilerin aşık olduğu insanların kokularının sindiği kıyafetler kişilere
koklatıldığında (ki kime ait olduğunu bilmedikleri kıyafetlerdir bunlar) aşk belirtilerinin ortaya
çıktığını göstermiştir” dedi.
GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİNDEN “RAFADAN SÖZLÜK” PROJESİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Gastronomi Bölümü öğrencileri Alakart Uygulamaları
dersinde bir araya gelerek ‘Rafadan Sözlük’ internet projesini gerçekleştirdi.
İGÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Gastronomi Bölümü öğrencileri kendi
alanlarında bir başarıya daha imza attı. Öğr. Gör. Tolgahan Tabak’ın öncülüğü ve desteği ile
Alakart Uygulamaları dersinde bir araya gelen 12 gastronomi öğrencisi ‘Rafadan Sözlük’
internet projesini gerçekleştirdi.
Gastronomi öğrencileri, bu proje ile hem kendi alanlarında hem de bu mesleğe gönül veren
diğer meslektaşları içinde herkesin birbirleri ile kolay iletişime geçeceği, tecrübelerini, fikirlerini
ve yöntemlerini aktarabileceği bu platformu daha da ileriye götürmeyi ve yine projenin devamı
için çalışmalar yapmayı hedefliyor.
“SÖZLÜĞÜ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”
Sözlüğün, geniş bir hedef kitlesi olduğunu belirten Öğr. Gör. Tolgahan Tabak, “Bu proje ile
gastronomi öğrencileri, hem kendi alanlarında hem de bu mesleğe gönül veren diğer
meslektaşları ile kolay iletişime geçecek, tecrübelerini, fikirlerini ve yöntemlerini aktarabilecek.
Bu sözlük platformunu daha da ileriye götürmeyi ve yine projenin devamı için çalışmalar
yapmayı hedefliyoruz” dedi.
“ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ”
Mutfağa gönül veren, bu yolda ilerleyen ve kendini geliştirmek isteyen birçok insana öncü ve
destek olmak istediklerini belirten öğrenciler, Rafadan Sözlüğün bir topluluk haline dönüşmesi,
belirli aralıklar ile kullanıcılar ile bir araya gelinip Gastronomi alanında çalışmalar
düzenleneceğini ve en kısa sürede bir aplikasyon oluşturmak için çalışmalar
gerçekleştirdiklerini belirtti.

