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‘TEK YOL, TEK KUŞAK PROJESİ’ BU KONGREDE KONUŞULACAK
İnanç Eğitim Kültür, Sosyal, Davranış ve Yardımlaşma Derneği (İNANÇDER) tarafından her
yıl düzenli olarak organize edilen Uluslararası Ticaret Kongresi’nin 6’ncısı bu yıl İstanbul
Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kongrede, ‘Tek Yol, Tek Kuşak
Projesi’ konuşulacak.
İNANÇDER, İGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İGÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi iş birliği ile 26 Ekim Cumartesi günü İGÜ Gelişim Tower Büyük Konferans Salonu’nda
‘6’ncı Uluslararası Ticaret Kongresi’ni gerçekleştirecek. Kongreye, TBMM eski Başkanı Binali
Yıldırım ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun da katılacak.
“GEÇMİŞ İLE GELECEĞİ BİRLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ
İNANÇDER Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Külünk kongre hakkında şöyle konuştu:
“Dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayacak, ekonomilerinin toplam büyüklüğü 21 trilyon dolara
ulaşan 68 ülkenin ekonomik ve kültürel hayatına canlılık kazandıracak, dünya gayri safi yurtiçi
hasılasının ve dünya ticaretinin üçte birini kapsayacak ‘Tek Yol, Tek Kuşak’ projesini
konuşacağız. Geçmiş ile geleceği birleştirmeyi hedeflediğimiz kongremizle amacımız
büyüklerimizin vefat yıl dönümleri dolayısıyla onları yâd etmek; yâd ederken gelecek nesile
yön verecek rota çizmektir.”
İGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İGÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Gümüş’ün ‘Uluslararası Ticarette Lojistiğin Önemi’ başlıklı bir
sunum gerçekleştireceği kongrede, konuşma yapacak diğer isimler ise şu şekilde:
“İNANÇDER Yönetim Kurulu Üyeleri Ergin Külünk, Murat Yavuz, Havva Firdevs Külünk, TBMM
Eski Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul AK Parti 24. 25. 26. Dönem Milletvekili Metin Külünk,
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Ulaştırma ve
Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Durgun, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erkin Ekrem,
Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Varis Çakan ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İzzet Gümüş.”
ÖĞRENCİLERDEN AVCILAR İÇİN KENTSEL İYİLEŞTİRME PROJESİ
Tarihi ve kültürel sürekliliğin korunmasını amaç edinen üniversite öğrencileri Avcılar ilçesi için
Kentsel Tasarım Proje ve Rehberi hazırladı. Mekân kalitesinin artırılmasını hedefleyen proje,
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye sunuldu.
Yıllar içerisinde düzensiz bir şekilde inşa edilen ilçeler, şehir planlaması açısından eksik
kalıyor. Bu noktada yaşanabilir mekanlar tasarlayabilmek için mimarlık öğrencileri, birçok proje
gerçekleştiriyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencileri, kaliteli, kimlikli ve
yaşanabilir mekânlar tasarlayabilmek için Kentsel Tasarım Proje ve Rehberleri hazırladı.
Üniversite öğrencileri Avcılar’ı konu edinerek Avcılar Merkez Mahallesi Kentsel İyileştirme
çalışmaları yaptı.
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İGÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Batırbaygil ve Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Burak Kaan Yılmazsoy’un desteğiyle, yerel karakteri ve kimliği vurgulayan, tarihi ve
kültürel sürekliliğin korunmasını amaç edinen, mekân kalitesinin artırılmasını hedefleyen,
insan odaklı ulaşım yaklaşımını benimseyen, mekânın sosyal, ekonomik ve teknolojik
değişimlere karşı adaptasyon yeteneğinin yüksek olmasını sağlayan, karma kullanımları
dikkate alan, sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımlar içeren projeler, Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli’ye sunuldu.
GÜVENLİ KONUT BİRİNCİ ÖNCELİK
Üniversitenin yaptığı gönüllülük için çok teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Hançerli, “Bir
üniversite ve öğrencileri bulunduğu kente ve yaşayanlara katkı sunuyor. Bu çok değerli. Bizim
güvenli konutları inşa etmek birinci önceliğimiz. Çünkü hayatta kalmamız lazım. Hayatta
kalırsak diğer yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını da planlarız. Ben bilim insanlarının
emrindeyim. Onların emir kuluyum. Sizlerin söyledikleri benim için emirdir” diye konuştu.
TEK TİP ÜRETİM YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
Şehirlerde kimlikli mekânların üretilmesi konusunda güçlük çekildiğini belirten İGÜ Mimarlık
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Batırbaygil, “Tek tip üretim yaklaşımı, kentsel mekân ve yaşam
kalitesini sağlamıyor. Şehirlerde oluşan bu olumsuz mekânsal dokular birbirine benzemiyor ve
tarihten gelen özgün farklılıkları yok ediyor. Bu bağlamda, değerlerimizi koruyarak, kaliteli,
kimlikli ve yaşanabilir mekânlar tasarlayabilmek için Kentsel Tasarım Proje ve Rehberleri’nin
hazırlanması gerekiyor” dedi.
ULUSLARARASI ASYA – PASİFİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ‘Birinci Uluslararası Asya - Pasifik Sempozyumu’, 23 - 24
Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tema olarak ‘Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle
Güney Asya’nın seçildiği sempozyumda Asya-Pasifik çalışmalarına olan ilginin artırılması
hedefleniyor.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kırklareli Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (KADAM) ve Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) iş
birliğiyle düzenlenen 1’inci Uluslararası Asya – Pasifik Sempozyumuna 12 ülkeden yerli ve
yabancı akademisyenlerin katılıp, sunum yapması bekleniyor.
DOÇ. DR. EKŞİ: EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN KATKI SAĞLAYACAĞIZ
İGÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyumda Güney Asya ülkeleri, siyasi, iktisadi ve
toplumsal yönleriyle ele alınacak. Sempozyuma ilişkin açıklama yapan KADAM Müdürü Doç.
Dr. Muharrem Ekşi, “Uluslararası düzeyde düzenlenen bu sempozyumla Türkiye’nin AsyaPasifik bölgesindeki akademisyen, uzman ve gazeteci gibi sivil alanda etkileşiminin artmasına
katkı sağlanması kamu diplomasisi faaliyeti olarak düşünülüyor. Kamu diplomasisi uygulaması
olarak bu sempozyumun Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerini
geliştirmesine sivil alandan sosyo-kültürel düzeyde katkı sağlanacaktır” dedi.
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PROF. DR. DURGUN: SORUNLARA ÇÖZÜM SUNMAYI HEDEFLİYORUZ
İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun da, “Şu
anda var olan siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulmasını
hedefliyoruz. Bölgeye özgü dinamiklerin ve bölgenin taşıdığı potansiyelin tartışılacağı
akademik bir zemin oluşturmak istiyoruz. Ayrıca Türkiye’de henüz olgunlaşma aşamasında
olan Asya-Pasifik çalışmalarına olan ilgiyi de artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
DOÇ. DR. OKTAY: BÖLGEDEKİ POLİTİKALARA BİLİMSEL KATKI SUNMAK İSTİYORUZ
Sempozyumun büyük öneme sahip olduğunu belirten KAFKASSAM Başkanı Doç. Dr. Hasan
Oktay ise, “Uluslararası arenada özellikle gelişen ekonomisi ile güç dengelerini değiştirecek
potansiyel taşıyan Güney Asya ve Asya-Pasifik Bölesi yaşadığı siyasi gelişmeler nedeni ile de
küresel güçleri kendisine çekmektedir. Uluslararası ilişkilerde bölgesel şartlar ve bu şartlara
bağlı iş birliklerinin konu edildiği teori ve yaklaşımların coğrafyaya atıfla kavramsallaştırdığı
Asya- Pasifik bugün bilimsel çalışmalarda sınırları, çalışmanın konusuna göre şekillenen bir
bölgedir. Asya-Pasifik genel itibarı ile Asya kıtasının Pasifik kıyıları ülkelerini kapsar ve bölge
ülkelerinin gün geçtikçe dünya gündemini meşgul etmelerinin başlıca sebebi nüfus artışı ve
jeopolitiğidir. Dünyanın dört bir yanından kıymetli bilim insanlarının ve araştırmacıların katkı
sunduğu sempozyum umut ediyoruz ki ülkemize coğrafyaya yönelik geliştirilecek olan
politikaların şekillenmesinde bilimsel katkı sunacaktır. Bu vesile ile Kafkasya Stratejik
Araştırmalar Merkezi olarak bu kıymetli organizasyonun bir parçası olarak Gelişim Üniversitesi
ile iş birliği içinde olmaktan mutluyuz” diye konuştu.
Sosyal medyada fenomen olma isteği ‘paylaşım hastalığını’ doğuruyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yeni Medya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akçay, sosyal
medya kullanıcıları tarafından doğal refleks haline gelen paylaşma dürtüsünün fenomen olma
isteğinden kaynaklandığını söyledi. Dr. Akçay, “İlk paylaşım yapma isteği beraberinde bilgi
kirliliğini de getiriyor. Doğruluğundan emin olunmayan haberlerin, geleneksel medyadan teyit
edilerek paylaşılması gerekir” dedi.
SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLMA İSTEĞİ ‘PAYLAŞIM HASTALIĞINI” DOĞURUYOR
Sosyal medya üzerinden doğruluğu kesin olmayan bilgilerin paylaşılmaması uyarısında
bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yeni Medya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akçay,
“Fenomen olma dürtüsü ilk ve sürekli paylaşım yapma hastalığını doğuruyor. Doğruluğundan
emin olunmayan çarpıtma haberleri sosyal medyada paylaşmayın. Hızla gelişen bilgi iletişim
teknolojileri özellikle yapay zekâ teknolojisi de akla yatkın ve herkesi ikna edebilecek düzeyde
haber yazabilir hale gelmiştir. Toplum olarak bilgi kirliliği yapan yani sahte görüntü, yalan
haber, bilgi ve belgelerle içerik üreten trolleri ve gerçeğe yakın haber üretebilen yapay zekâ
teknolojilerini farkında olmamız son derece önemli” diye konuştu.
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“GELENEKSEL MEDYADAN TEYİT EDİN”
Bilgi kirliliğine yönelik farklı kaynaklardan yararlanılması gerektiğini aktaran Dr. Akçay,
“Öncelikle geleneksel medyanın dijital platformlarından ve güvenirliliği yüksek haber
sitelerinden haberi teyit etmeyi bir davranış alışkanlığı haline getirebiliriz” ifadelerini kullandı.
“MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ ÖNEMLİ”
Bilgi kirliliğinden korunmak için yeni medya okuryazarlığı eğitiminin sadece okullarda
öğrencilerin değil toplumun tüm kesiminin alması gerektiğini savunan Akçay, “Toplumda
paniğe ve korkuya sebep olabilecek haberleri paylaşmadan önce kişi, bu paylaşımın toplumu
psikolojisini negatif yönde etkileyebileceğini göz önünde bulundurup öncelikle doğruluğundan
emin olmak için haberi farklı güvenilir kaynaklardan araştırmalıdır. Unutmamalıyız ki sosyal
medya gelip geçici değil hayatımızda sürekli yer alacak bir olgudur bu yüzden de etiğe uygun
kullanmayı öğrenmeliyiz” dedi.
“SOSYAL MEDYA TROLLERİNİN EN GÜÇLÜ OLDUĞU DÖNEM”
Seçim, savaş, ekonomik kriz, terörle mücadele gibi bir ülkenin tüm vatandaşlarını ilgilendiren
ortak konularda sosyal medya trollerinin harekete geçtiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Onur
Okan Demirci ise, “Bu tür olaylar gerçeği yansıtmayan paylaşımların yayılması için en uygun
zemini oluşturduğundan bunu fırsata çevirmek isteyenlerin tam olarak bekledikleri andır. Tüm
toplumu ilgilendiren konularda insanların da bu konulara olan ilgileri her zamankinden daha
fazla olduğu için daha önce dikkat çekmeyen paylaşımlar çok daha dikkat çeker ve ciddiye
alınır bir hale bürünürler. Toplumsal hassasiyetin artışı ve algıda seçicilik ile mevcut konu ile
ilgili paylaşımların doğru veya yanlış olmasına bakılmaksızın yaygınlaşmasına ve ciddiye
alınmasına neden olur” diye konuştu.
Sosyal medya trollerinin böyle durumlarda vatandaşların hassas oldukları noktaları hedef
aldığını ifade eden Demirci, “Yaratılan öfke duygusu sayesinde troller paylaşımlarının çok
geniş kitlelere ulaşmasını hedeflerler. Bazı kişilerce basit bir şaka amaçlı üretilmiş paylaşımlar
bile toplumsal durumlarda şaka özelliğini yitirerek oldukça ciddiye alınmasına neden olur.
İnsan psikolojisi, toplumsal olaylardaki tüm paylaşımları yaşanmakta olan olayın mevcut
ciddiyetine göre değerlendirmektedir. Bu psikolojinin vermiş olduğu açıktan yararlanmak
isteyen sosyal medya trolleri halkı yönlendirmede önemli rol oynarlar” ifadelerini kullandı.
KONUT SATIŞLARINDA REKOR YAŞANDI
TÜİK, Eylül ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları
2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 oranında artarak 146 903 oldu. Konut
satışları aylık bazda 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, ikinci el konutlarda
ise talep patlaması yaşandı. Gerçekleşen artışı değerlendiren Finansal Piyasalar Uzmanı
Hakan Yıldırım, “Bu artışın sadece gayrimenkul piyasasına değil ilişkili diğer sektörlere de
olumlu bir yönde yansıyacağı aşikâr” diye konuştu.
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Artış gösteren konut satışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Satışlar mobilya,
ev aletleri, dekorasyon ve sigorta gibi ihtiyaçları doğuracağından dolayı sadece konut
sektöründe değil reel sektörün önemli bir kısmını oluşturan söz konusu ihtiyaçların üretim ve
satışını yapan sektörleri de canlandıracaktır. Böylelikle ekonomide olumlu bir hava esmeye
başlamış olacaktır” ifadelerini kullandı.
“KONUT SATIŞI ARTIŞI FİYATLARI ARTIRABİLİR”
Artan konut satışlarının konut fiyatlarını da etkileyeceğini vurgulayan İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, “Gerek yeni konutlar gerekse ikinci el konut
satışlarında meydana gelen artış konut fiyatlarının artmasına sebep olacaktır. Bu noktada
konut almayı düşünenlerin bir kısmı artan konut fiyatlarının artmaya devam edeceğini
düşünerek konut almayı tercih edebilir, bir kısmı ise fiyatların bu noktada kalacağını veya
fiyatların geri çekileceğini düşünerek alımlarını erteleyebilir” şeklinde konuştu.
“FİYAT İSTİKRARI SAĞLANMALI”
Konutlardaki fiyat istikrarının sağlanabilmesinin önemli olduğuna Hakan Yıldırım, “Sürekli
değişen fiyat hareketleri hem ihtiyaç sahiplerini hem de yatırım yapma amacı güden
yatırımcıları ürkütebilir ve konut satışlarında düşüşler yaşanabilir. Fiyat istikrarının yanı sıra
konut kredilerindeki faiz oranları yatırımcıların konut alma sürecinde önemli rol almaktadır.
Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, gayrimenkul alımlarını canlandırırken, faiz artışının
olması durumunda gayrimenkul alımlarında bir düşüş yaşanabilir.
Yıldırım konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Verilere baktığımızda 2019 Eylül ayına ait ipotekli konut satışları geçen yılın Eylül ayına göre
de %410,2 oranında artış göstermiş görülüyor. Bu durumun en belirgin sebebi konut kredi
faizlerindeki düşüş olarak ifade edilebilir. Konut kredilerindeki faiz oranının düşmesi veya sabit
kalması durumunda gayrimenkul piyasasının canlı kalma olasılığını arttırabilir. Diğer taraftan
özel bankaların sunduğu faiz oranları kamu bankalarının sunduğu faiz oranları ile eşitlenirse
konut satışları daha yüksek seviyelere ulaşacak ve gayrimenkul sektörüne yansıyan olumlu
hava ekonomiye büyük katkılar sağlayacaktır.”

