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YEDİ NESİL ŞEKERLEMECİ OLAN AİLESİ İÇİN GASTRONOMİ OKUYACAK
Yedi nesildir şekerleme işiyle uğraşan bir ailenin büyük torunu olan Mustafa Şekercioğlu, aile
mirasını geliştirmek için gastronomi bölümünü okumak istediğini söyledi.
Yaklaşık yedi yıldır pastacılık sektöründe üretimler yapan, eğitimler veren ve Türkiye’yi yurt
dışında farklı yarışmalarda başarıyla temsil eden Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu
(TAFED) Milli Takım ve Pasta Sanatları Ustası Şefi Tuba Geçkil gastronomi okumak isteyen
öğrencilerle tercih günlerinde bir araya geldi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeki buluşmada pasta sanatı hakkında konuşan Tuba Geçkil,
“Pastacılık sektörünün daha artistik seviyede ilerlediği günümüzde butik pastacılık olarak
adlandırdığımız bu sektörümüzün çok özel bir seviyesi bu tarz tasarımlar. Artistik tasarımların
yurt dışında yarışmalara katılması ile birlikte ülkemizde seviye daha da hızlı bir şekilde
yükselmiş durumda. İsterim ki gençler bu tarz çalışmalarla dünya üzerindeki büyük isimlerle
birlikte olmak üzere kendilerini göstersinler. Çünkü yurt dışında sektör üst seviyelerde. Dilerim
ki bizde de aynı hızla güzel bir seviyeye gelir ve birlikte iyi işler, iyi çalışmalar yaparız” dedi.
Artık pasta denilince akıllara sanat eseri gelmesi gerektiğini ifade eden Geçkil, “Ülkemizde de
bu seviyeye doğru gidiyoruz Ben bunu görebiliyorum. Çünkü yaklaşık 7 yıldır bunun eğitimlerini
veriyorum. Bu konuda yüzlerce öğrenciye eğitim verdim. Hali hazırda öğrencilere bunun
önemini anlatacağım” şeklinde konuştu.
BABA MESLEĞİNİ GELİŞTİRECEK
7 nesildir şekerleme işiyle uğraşan bir ailenin çocuğu olan 18 yaşındaki Mustafa Şekercioğlu
ise aile geleneğini kendisinden sonrakilere de aktarmak istediği için gastronomi bölümünü
tercih edeceğini belirterek, “Baba mesleğini devam ettirmek için gastronomi bölümüne gitmek
istiyorum. Lokum ve şeker bizim işimiz. Yanında ek olarak pasta ve kuru pastaya da başlamak
istiyorum. Kafe veya pastane tarzı olur Lokum ve şekerin yanında ek olarak devam ettirmek
istiyorum. Ben yedinci nesilim” dedi.
“BÜTÜN TORUNLARIM GASTRONOMİ OKUYACAK”
Tercih günlerinde torununu yalnız bırakmayan dede Mustafa Şekercioğlu da, “Ben doğma
büyüme bu işi yapıyorum. Dedemden geliyor, dedemin babasından geliyor. Torunlarımın da
bu işi yapmasını istiyorum. Onun için bu bölüme geldik. Biz alaylı olarak yetiştik, ilkokul mezunu
insanım ama torunlarım bu işi tahsilli ve kültürlü olarak yapsın istiyorum. Torunumun çikolata
pasta gibi şeyler öğrenerek kafeterya işlerine de girmesini istiyorum. 6 tane daha torunum var,
onları da sırayla getireceğiz. Hep aynı bölümü istiyoruz” ifadelerini kullandı.
BORIS JOHNSON İLE İNGİLTERE’DEKİ SAĞ DEĞİŞİME GİRDİ
İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın İktidardaki Muhafazakâr Parti'nin başına
gelmesinin ardından ülkedeki ‘sağ’ görüşün daha modern bir yapıya bürüneceğini söyleyen
Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, “İngiltere'deki ‘sağ’ daha yeni ve daha
modern
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bir görünüm kazanıyor. Muhafazakâr Parti’nin adı her ne kadar ‘Muhafazakâr Parti’ olsa da,
yeni bir yola sapmış görünüyor” dedi.
İngiltere'de hükümeti kurma görevini alarak resmen ülkenin yeni Başbakanı olan Boris
Johnson’ın göreve gelmesinin Avrupa’yı nasıl etkileyeceğini, Brexit sürecinin bundan sonra
nasıl işleyeceğini ve Türkiye ile birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin nasıl olacağını İstanbul
Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Alihan
Limoncuoğlu yorumladı.
İktidardaki Muhafazakâr Parti'nin başına seçilen Boris Johnson’ın ülkedeki sağ görüşe daha
yeni ve daha modern bir görünüm kazandırdığını ifade eden Dr. Öğr. Üy. Alihan Limoncuoğlu,
“Boris Johnson’ı Muhafazakâr Parti’nin genel başkanı olması sürecinde yakından inceleme
fırsatımız oldu. Açıkçası en başından beri favori aday kendisiydi. Özellikle Londra Belediye
Başkanlığı döneminde oldukça popüler bir isim haline geldi. İngiliz ‘sağ’ının yeni nesil
temsilcilerinden bir tanesi. Daha sonra Dışişleri Bakanı olduğunu şimdi ise başbakan olduğunu
görüyoruz ve bütün bu olaylar neticesinde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: İngiltere'deki ‘sağ’
daha yeni ve daha modern bir görünüm kazanıyor. Muhafazakâr Parti’nin adı her ne kadar
‘Muhafazakâr Parti’ olsa da, yeni bir yola sapmış görünüyor” dedi.
“THERESA MAY ÇOK BAŞARISIZ BİR BAŞBAKANLIK DÖNEMİ GEÇİRDİ”
Theresa May döneminde adeta çıkmaza giren Brexit sürecinin Johnson döneminde daha hızlı
sonuçlanacağını kaydeden Alihan Limoncuoğlu, “Bu süreçte Theresa May orta yollu bir çizgi
izledi fakat başarılı olamadı. Hatta öyle ki Avrupa Birliği’nden hem çıkmak hem de kalmak
isteyen tarafları kızdırdı. Çok başarısız bir başbakanlık dönemi geçirdi. Boris Johnson ise sert
çıkış yanlısı olan biri. Avrupa Birliği'nden Birleşik Krallığı çıkartmak için hem halk hem de parti
içinden desteği mevcut. Zaten böyle bir şey olmasaydı parti tarafından genel başkan
seçilmezdi. Halkın üzerinde her ne kadar yoğun bir medya baskısı olsa da ülkenin yarısı halâ
Avrupa Birliği'nden çıkmaktan yana” şeklinde açıklamada bulundu.
“OSMANLI TORUNU OLMASI TÜRKİYE SİYASETİNE ETKİ ETMEZ”
Türkiye'de "Osmanlı Torunu" olarak da anılan Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun öldürülen
son Dâhiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Bu durumun
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında olan siyasete çok fazla yansımayacağını belirten
Limoncuoğlu şunları söyledi:
“Sadece Avrupa Birliği açısından değil, Türkiye ve Ortadoğu üzerindeki gelişmelerde birtakım
farklılıklar olacaktır. Özellikle İsrail Filistin meselesinde İsrail yanlısı bir tutum sergileyeceğini
görebiliyoruz. Hem dışişleri bakanlığı zamanında yaptıklarından hem de demeçlerinden bunu
görebiliyoruz. Bütün bunlarla beraber bizi magazinsel boyutu ile ilgilendiren meşhur Ali
Kemal'in Torun olması… Aslında kültürel ve magazinsel boyutu haricinde Türkiye ile olan
siyasete çok fazla yansıyacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine karşı
fakat Türkiye ile Birleşik Krallık'ın arasındaki ilişkilerin iyi olmasından yana bir siyasetçi. Bu
açıdan siyasi duruşu itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı andırıyor.
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Bu da aslında Birleşik Krallık ile Amerika Birleşik Devletleri’nin gelişmekte olan yakınlaşma
sürecini iyice hızlandıracaktır diye düşünüyorum.”
İGÜ ve ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ KARARI ALDI
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ile Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile
ikili anlaşmalar, akademisyen ve öğrenci değişim programları, ortak bilimsel projeler gibi birçok
alanda iş birliği kararı alındı.
İGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İzzet Gümüş, İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi
(İGÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer ve İGÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire
Başkanı Bülent Değirmenci tarafından yapılan görüşmelerde birçok iş birliği kararı alındı.
Gerçekleştirilmesi planlanan iş birlikleri hakkında konuşan Prof. Dr. İzzet Gümüş,
uluslararasılaşmaya büyük önem verdiklerini belirterek, “Yakın zamanda büyük uluslararası
başarılara imza attık. Türkiye’de yükseköğretim alanında ciddi yatırımlarda bulunduk.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile de birçok alanda iş birliği kararı aldık. Ortak kongreler,
sempozyumlar ile de bilimin oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz” ifadelerini
kullandı.
KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kurbanlık seçmenin çok önemli olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa
Nizamlıoğlu, “ Hayvan sağlıklı görünmeli, vücudunda yara ve şişlik olmamalı ayrıca, canlı ve
parlak yün veya kıllara sahip olmalıdır” dedi.
Uzmanlar Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurban alırken dikkat edilmesi gerekenleri
sıraladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu,
“Hayvanların genel olarak herhangi bir hastalığı taşıdığını düşündürecek belirgin semptomları
olmadığına dikkat edilmelidir. Hayvanın dış görünüş olarak sağlıklı görünmesi, bitkin
olmaması, canlı ve parlak yün ya da kıllara sahip olmasına bakılmalıdır” diye konuştu.
HAYVANIN BURUN, AĞUZ VE KULAK DELİKLERİNE BAKIN
Hayvandan insana bulaşan hastalıklara dikkat çeken Prof. Dr. Nizamlıoğlu, “Hayvana ait doğal
deliklerden (burun, ağız, kulak ) kötü kokulu, farklı renklerde ya da kan gibi akıntıların varlığı
çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle veteriner hekim kontrolünden geçmiş olan
kayıtlı hayvanlar satın alınmalıdır. Veteriner hekim muayenesi geçirmemiş kontrolsüz
hayvanlardan insanlara bulaşabilecek birçok zoonoz hastalık etkeni bulunmaktadır” ifadelerini
kullandı.
HAYVANI STRESE SOKMAYIN
Gıda Hijyeni ve Teknoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Semiha Yalçın ise, hayvanları aldıktan sonra
nakil işlemlerinin de önemli olduğunu vurguladı. Dr. Yalçın, “Tüm bu kriterler yanında dini
açıdan uygun hayvanlar (gebe, kör olmayan) kurbanlık olarak belirlenebilir. Hayvanların alım
işlemlerinden sonra dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da nakil işlemleridir. Hayvan nakil
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işlemleri hayvanlarda strese neden olmayacak şekilde planlanmalı ve hijyenik açıdan herhangi
bir hastalık etkeninin bulaşmasına sebebiyet vermeksizin uygulanmalıdır” dedi.
“ETİN KALİTESİ İÇİN 12 SAAT DİNLENDİRİN”
Hayvanları taşırken olası yaralanmalara karşı tedbir almak gerektiğinin altını çizen Dr. Yalçın,
“Kesim öncesinde etin kaliteli olabilmesi için hayvanlar yaz aylarında en az 12 saat
dinlendirilmelidir. Yorgun, yeni nakil olmuş ya da strese maruz kalmış hayvanların kesimi
hemen yapılmamalı, bu süreye uyulmalıdır. Kesim işlemi öncesinde en az 6 saat süreyle
yemleme kesilmeli hayvana yalnızca su verilmelidir. Kesim işlemleri için yetkili mezbahalar ya
da kurban kesim merkezleri ile anlaşılması kesim hijyeni ve sağlık açısından önemlidir” diye
konuştu.
KURBAN KESİMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kurban kesimi sırasında etin kanının iyice akıtılmasını öneren Dr. Yalçın, “Kurbanlar asgari
teknik ve hijyenik şartlara uygun yerlerde kestirilmelidir. Kesim işlemi mümkünse tecrübeli
kişiler tarafından yapılmalıdır. Kanın iyice akıtılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde ette
mikroorganizmalar kolayca üreyerek, etin kısa sürede bozulmasına yol açar. Etler kesimden
sonra hemen tüketilmemeli 12 saat süreyle soğuk bir ortamda olgunlaştırıldıktan sonra
tüketilmesi ete lezzet, gevreklik ve aroma sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
YAZ SICAKLARI HAYVANLARI DA ETKİLİYOR
Prof. Dr. M. Erman Or, klimaya maruz kalan hayvanlarda solunum sistemi ve çeşitli göz
enfeksiyonlarının görülebileceğini belirterek, “Uzun tedavi gerektiren tablolarla
karşılaşabiliyoruz. Hayvanların direkt klimaya maruz kalınmaması sağlanmalı ve eğer öksürük,
hırıltılı solunum, balgam çıkartma, ses kısıklığı gibi belirtiler ortaya çıkmışsa hemen veteriner
hekim ile temas kurulmalı” dedi.
Yaz sıcakları insanları olduğu kadar bu dönemde hayatı onlarla paylaşan hayvanları da
olumsuz etkiliyor. Güneş ışınlarının artmasıyla birlikte tüm hayvanlarda ısı çarpmalarının
görülebildiğini anlatan Prof. Dr. M. Erman Or, önemli uyarılarda bulundu. Güneşe maruz kalan
hayvanların vücut sıcaklıklarının artması sonucu solunum ve dolaşım yetersizlikleri
yaşayacaklarını anlatan Prof. Dr. M. Erman Or, “Benzer bir durum sahipli hayvanların gerek
kapalı alanlarda örneğin araba içinde camlar kapalı şekilde veya taşıma kabinlerinde tutulması
sonucu da oksijen yetersizlikleri sonucu hayatlarını kaybedebilmekte. Böyle durumlarda
hemen hayvanın oksijen alabileceği bir ortama alınması, gölgede tutulması ve gerekirse soğuk
suyla ıslatılması hayati önemi olan uygulamalardır. Ardından en kısa sürede veteriner hekime
başvurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki kendimizin maruz kalmasını istemediğimiz ortam
şartlarında can dostlarımızı da tutmamalıyız” dedi.
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“HEMEN HEKİME BAŞVURUN”
Sıcak ve nemli günlerde insanlarla birlikte hayvanların da klimaya maruz kaldığına değinen
Prof. Dr. M. Erman Or, şunları söyledi:
“Hayvanlarımızda da solunum sistemi ve çeşitli göz enfeksiyonları ortaya çıkabilmekte ve uzun
tedavi gerektiren tablolar ile karşılaşılabilmekte. Direkt klimaya maruz kalınmaması sağlanmalı
ve eğer öksürük, hırıltılı solunum, balgam çıkartma, ses kısıklığı gibi belirtiler ortaya çıkmışsa
hemen veteriner hekim ile temas kurulmalı. Bir diğer önemli konu yaz aylarıyla beraber can
dostlarımızın da bizlerle beraber çayırda, kırda, piknik alanlarında dolaşmaları. İşte bu sırada
çeşitli riskler ile karşılaşılabilmekte. Örneğin kenelerle, pirelerle temas, ayrıca arı sokmaları ve
pisipisi otlarıyla yaralanmalar en çok karşılaşılanları. Zira köpeklerin üzerinde logaritmik olarak
çoğalan pireler ve öncelikle genelde fark edilmeyen kene ısırıkları hem parazitlerin kendilerinin
hem de bu parazitlerle taşınan çeşitli hastalıkların hayvanlara bulaşmasına yol açmakta. Bu
parazitlerle olmuşsa da sürekli deri muayene edilerek hasta sahibi tarafından ısırıklara hiç
müdahale edilmeden hemen veteriner hekimle temas kurulmalıdır.”
BÖCEK ISIRMALARINA DİKKAT
Böcek sokmaları ve özellikle arı sokmalarının yaşamsal faaliyetleri engelleyebileceğine dikkat
çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. M. Erman Or, “Bu yüzden ısırılan alana
amonyak ile müdahale edilmesi, antihistaminik ilaçlar kullanılması, soğuk duş veya buz
uygulamaları gündeme getirilmelidir. Eğer boğazından veya burnundan hayvanın arı sokması
gibi bir durum varsa solunum bölgenin şişmesine bağlı olarak risk oluşturacağı için acilen
veteriner hekime gidilmelidir. Şehir içinde olmasa da kırsal alan açısından yılan ısırmaları ya
da akrep sokmaları önemli bir faktörlerdir” dedi.
“GIDALAR ÇABUK BOZULABİLİR”
İyi niyetle hayvanlara yemeleri için konulan çeşitli yem ve gıda artıklarının yaz aylarında çok
daha hızlı bozulacağını anlatan Prof. Dr. Or, “Bunları tüketen hayvanlar zehirlenebilir. Benzer
şekilde çeşitli ortamlara yönelik olarak yapılan ilaçlamalardan da ortaya çıkan zehirlenmeler
söz konusudur. Böyle durumlarda en kısa zamanda veteriner hekime ulaştırılması gerekse de
temel yaklaşım hayvanın kusturularak alınan toksin miktarının dışarı atılmasını sağlamaktır”
uyarısında bulundu.
“DENİZE VE UZUN KILLARA DİKKAT EDİN”
Hayvanları denize sokarken dikkat etmek gerektiğini ifade eden Or, şu uyarılarda bulundu:
“Hasta sahipleri tarafından serinlemelerini sağlamak için denize sokulmaktadır. Bazı hayvanlar
için bu zevkli olsa da bazıları bundan hoşlanmayabilir ve bazı durumlarda kulaklarına su
kaçması ya da boğulma olayları ile bile karşılaşılabilinir. En kısa sürede yan yatırılarak, alınan
suyun akciğerlere kaçmasını engellemek ve hızlıca veteriner müdahalesine başvurulması
gerekmektedir. Uzun kıl örtüsüne sahip hayvanlarda artan bir şekilde sıcak ve nemli havaya
maruz kalınması solunum ve dolaşım sisteminde zorlayıcı belirtiler ortaya çıkmasına yol
açmaktadır. Bu nedenle yaz başlarında hayvanların traş edilmesi bu dönemde rahat etmeleri
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açısından çok önemlidir. Yine yaşlı ve kilolu hayvanların çok fazla, çok ağır beslenmemeleri
ve yine güneş altında uzun süreli, eforlu yürüyüşler yapmamaları sağlanmalıdır. Hatta beyaz
kıl örtüsüne sahip ve kısa kılları olan hayvanlarda güneş yanıkları ortaya çıkabilmektedir.
Bunlar açısından yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin kullanımı önerilmektedir. Yaz,
güzellikleri kadar riskleriyle de birlikte dikkatli ve gerekli önlemlerin alınmasıyla yaşanıp,
çalışma döneminin tekrar yoğunlaşacağı günlere doğru her anı yaşanarak can dostlarımızla
birlikte geçirilmeli.”

