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“ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE TÜRKİYE ORTALAMASI ÜZERİNE ÇIKTIK” 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin sitesinden 

yapılan açıklamaya göre, devlet üniversiteleri yüzde 93,89 oranında, vakıf üniversiteleri ise 

yüzde 84,14 oranında doluluğa erişti. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan 

Aykaç, özel yetenek gerektiren bölümlerle birlikte yüzde 92 ile Türkiye genel ortalaması 

üzerinde doluluk oranına ulaştıklarını ifade etti. 

Prof. Dr. Aykaç, “Bu sonuçlar uluslararasılaşma alanında elde ettiğimiz başarıları destekler 

nitelikte.  Uluslararası akreditasyonlara sahip bir üniversiteyiz. Akredite edilmiş 54 programımız 

ile de Türkiye’de bir rekoru elimizde bulunduruyoruz.  Yaptığımız çalışmalar, uluslararası iş 

birlikleri ile dünyada da dikkatleri üzerimize çektik.  Yükseköğretimin Oscarları olarak 

adlandırılan Times Higher Education (THE) Asia Awards 2019’da “Yılın Uluslararasılaşma 

Stratejisi” dalında Türkiye’den tek üniversite olarak yerimizi aldık ve bu alanda dünyada ilk 7 

üniversite arasına girdik. 30’dan fazla uluslararası öğretim üyemiz bulunuyor ve hepsi 

uluslararası yayına sahip, alanında uzman bilim insanları. Tüm bu başarılar, ülkemizde takip 

ediliyor. Öğrenciler seçimlerini bilinçli olarak yapıyor. Aramıza katılan tüm öğrenciler, artık 

büyük İGÜ ailesinin bir parçası. Hepsine hoş geldiniz diyorum” diye konuştu. 

“SUNULAN İMKÂNLAR TERCİHTE ETKİLİ” 

Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri doluluk oranlarının birbirine çok yakın olduğunu 

ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Eğitime çok önem veren bir nesil 

var. Vakıf üniversitelerinin sunduğu imkânlar öğrencilerin tercihlerinde etkili oluyor.  

Öğrencilerimize verdiğimiz yabancı dil destekleri, yurtdışı uçak bileti destekleri ve kendi iş 

yerini kurmak isteyenlere sunduğumuz imkânlarla bir farkındalık yarattık” dedi. 

Türkiye’ye katma değer projeler yapmak için çalıştıklarını ifade eden Gayretli, “Bu yıl İGÜ 8’inci 

Medya Ödül Töreni’nde kamuoyunun bilgisine sunduğumuz “Uçan Araba” projemizle gözler 

üzerimize çevrilmiş durumda. Eczamatik, Jet Fren Sistemli Araba gibi projelerle de dikkatleri 

üzerimize çektik.  Katma değer oluşturan projelerle ön planda olmak istiyoruz” diye konuştu. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Türk üniversitelerinin uluslararasılaşma hedefine de 

atıfta bulunan Gayretli, bu amaçla attıkları tüm adımların karşılığını Türkiye’de ve dünyada 

aldıklarını ve daha büyük başarılara imza atacaklarını ifade etti.   

HATAY’DAKİ SURİYELİLER TÜRKÇE EĞİTİMİNİ TAMAMLADI 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) yürütmüş olduğu “Suriyelilere 

Yönelik İleri Düzey Türkçe Öğretimi” projesi kapsamında hizmet veren İstanbul Gelişim 

Üniversitesi (İGÜ) Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜTÖMER) 

Hatay Şubesi mezunlarını verdi. 

Törene İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire 

Başkanı Bülent Değirmenci ve YTB temsilcisi Üzeyir Göksun katılım gösterdi. Görsel sanatlar 

sergisinin gezilmesi ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Abdulkadir Gayretli,  
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birlik ve beraberlik gücünün önemini ifade ederek, öğrencilere iyi bir gelecek temennisinde 

bulundu.  

Öğrencilere hem bireysel kariyerleri hem de ortak gelecekleri için çok disiplinli çalışmaları 

gerektiği tavsiyesinde bulunan İGÜTÖMER Proje Koordinatörü Ferhat Şahin de, Türk 

bayrağına ve milli değerlere bağlılığın önemini vurgu yaptı ve tüm çalışma arkadaşlarına 

teşekkür etti. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) temsilcisi Üzeyir Göksun ise projenin 

kapsamını, tarihini, verimliliğini istatistiksel verilerle önemini anlatırken, İGÜTÖMER 

şubelerinin başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.  Göksun, öğrencilere güzel bir gelecek 

kurabilmenin inceliklerini anlattığı konuşmasında öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar 

diledi. 

Program öğrencilerin şiir, şarkı, skeç ve tiyatro gibi coşkulu sunumlarla gerçekleşirken 

öğretmenler ve öğrencilere duygu dolu anlar yaşadı. Tören dereceye giren öğrencilere ve tüm 

öğretmenlere plaket takdimiyle sona erdi. 

HATIRA ORMANI KURULDU 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın organize ettiği “Bir Dikili Ağacım Olsun” 

kampanyası çerçevesinde YTB ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla “İleri 

düzey Türkçe eğitimi” projesi kapsamında Hatay’da hatıra ormanı kuruldu. 

İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Mütevelli Heyeti Danışmanı Bülent 

Değirmenci, YTB Temsilcisi Üzeyir Göksun, İGÜTÖMER Proje Koordinatörü Ferhat Şahin, 

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Oktay, İGÜTÖMER Eğitim 

Koordinatörü Enver Yusuf, İGÜTÖMER Hatay Şube Müdürü Mehmet Terlemez ve İGÜ Bölge 

Temsilcisi M. Hasan Kesikoğlu’nun katılımıyla ağaç dikimi sonrası hatıra ormanının açılışı 

gerçekleştirildi. 

“BEL VE BAŞ AĞRISI ARASINDA POZİTİF BİR İLİŞKİ VAR” 

Fizyoterapist Çağıl Ertürk, bel ve baş ağrısı rahatsızlığı olan kişilerin ayrı ayrı 

değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Yapılan araştırmalara göre,  bel ve baş ağrısı 

arasında pozitif bir ilişki tespit edildi. Her iki rahatsızlık için kombine bir tedavi yöntemi 

uygulanmalıdır” dedi. 

Kronik baş ağrısının, dünyadaki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 4'ünü etkilediğini ve ağrıların 

yaşam kalitesini düşürdüğünü dile getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Fizyoterapist 

Çağıl Ertürk, “Baş ve bel ağrısı olan kişilerde, her iki koşulu ayrı ayrı düşünüp değerlendirmek 

yerine bütüncül tedavi yaklaşımları benimsenmelidir. Hastanın ağrı semptomlarına yönelik 

çalışmak yerine kombinasyon halinde yönetebilecekleri bir çalışma şekli uygulanmalıdır” diye 

konuştu.  

Baş ağrısında teşhisin konulduktan sonra, tedavi yönetiminin de buna göre belirlendiğini 

aktaran Ertürk, “Bunun aksine, bel ağrısının ciddi nedenleri göz ardı edildiğinde ise spesifik  
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olmayan bel ağrısı teşhisi konulur. Bu kronik durumlardan biriyle yaşayanlar için uygun olsa 

da, kişi eğer her iki ağrıya da sahipse, durum farklı olabilir. İkili çalışmaların daha önce 

sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi, baş ağrısı ile bel ağrısı arasında olası bağımsız bir 

ilişki olduğunu ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.  

Ertürk, “İngiltere’de bel ağrısı için genel pratisyenlerine başvuran hastaların yüzde 90'ı 3 ay 

içinde konsültasyonları durdursa da, çoğu konsültasyondan 1 yıl sonra hala bel ağrısı ve buna 

bağlı sakatlık yaşamaktadır. Bu etken sebeplerin ortadan kalkması için sınırlı yardımın mevcut 

olduğunu ya da başka bir nedenden dolayı ağrının olduğunu ortaya koymaktadır. Kronik ağrıyı 

anlamak karmaşıktır” dedi.  

ALDATMAYA ‘VAZOPRESSIN’ VE ‘OKSITOSIN’ HORMONLARI KARAR VERİYOR 

Yapılan araştırmalar sonucunda, her iki cinsiyette de bulunan vazopressin ve oksitosin 

hormonlarının ‘aldatma’ üzerinde etkisi olduğunu gösterdi. Psikiyatrist Onur Okan Demirci, “Bu 

hormonlara bağlılık, sadakat hormonları gibi isimler de verilmektedir. Bu hormonların seviyeleri 

normal ve üzeri olan kişilerin yapılan araştırmalarda tek eşli olarak yaşadıkları görülmüş, 

seviyeleri düşük olan kişilerin ise aldatma eğilimlerinde artış olduğu gösterilmiştir” diye 

açıklamada bulundu. 

Psikiyatrist Onur Okan Demirci aldatmanın altında yatan psikolojik ve biyolojik nedenleri 

değerlendirdi. Aldatmanın insanın doğasında olan bir durum olmadığını ifade eden Demirci, 

“Aldatmanın zaten kendisine has bir doğası bulunmaktadır. Bu doğanın içinde ise kişinin 

geçmişinde yaşadığı bağlanma sorunları yer almaktadır. Aslında aldatma fikri tam da 

bağlanmanın gerçekleşeceği an ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.  

SADAKAT HORMONUNA DİKKAT! 

Aldatma üzerine birçok araştırmanın yapıldığını, bu araştırmalardan nörobiyolojik olanlarının 

son yıllarda dikkat çektiğini belirten Demirci, “Her iki cinsiyette de yer alan vazopressin ve 

oksitosin hormonları bulunuyor. Bu hormonlara bağlılık, sadakat hormonları gibi isimler de 

verilmektedir. Bu hormonların seviyeleri normal ve üzeri olan kişilerin yapılan araştırmalarda 

tek eşli olarak yaşadıkları görülmüş, seviyeleri düşük olan kişilerin ise aldatma eğilimlerinde 

artış olduğu gösterilmiştir” diye açıklamada bulundu. 

“TEK EŞLİ ERKEKLER ROMANTİK UYARILARA DAHA FAZLA TEPKİ VERİYOR” 

Özellikle erkeklerde yapılan beyin görüntüleme çalışmalarına değinen İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nden Psikiyatrist Onur Okan Demirci, “Tek eşli olan ve çok eşli olan erkeklerde 

seksüel uyaranlara karşı beyinde (özellikle oksipital bölgede) aynı derecede uyarılma 

gerçekleşirken, romantik uyaranlara karşı tepkilerde farklılık görülmüştür. Tek eşli erkeklerin 

beyinlerinin romantik uyaranlara daha fazla tepki verdiği gösterilmiştir. Bu araştırmalar ışığında 

birlikte olacağınız insana beyin görüntüleme ve hormon tahlilleri yaparak ilişkinizin geleceği 

hakkında fikir edinebilirsiniz. Fakat bu tamamen doğru bir tahmin olacak mıdır? Elbette 

olmayacaktır. Aksi halde ilişki falı gibi bir hal alabilir bu tahliller” şeklinde konuştu. 
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ÇOCUKLUK DÖNEMİ SÜRECİ ETKİLİYOR 

İlişkilerde aldatmanın doğasını sadece hormonların ve beynin belirlemediğini belirten Demirci, 

“İlişkinin öncesi, başlangıcı, gidişatı hepsi bu sürecin birer parçasıdır. Kişinin çocukluk 

yaşamından bu yana edindiği tecrübeler, karşılaştığı yaşam olayları gelecekteki tüm ilişkilerini 

psikolojik anlamda etkileyecektir. Geçmişinde kendi ailesinde aldatma durumlarına şahit olan 

bir çocuğun, büyüdüğünde kendi ilişkilerinde sağlıklı ilerleyebilmesi o kadar da kolay 

olmayacaktır. Daha önce aldatılma travması yaşamış bir kişinin sonraki ilişkilerinde şüpheci 

bir tavır alması oldukça olasıdır. Aldatma insan doğası mıdır? Yoksa aldatılma korkusu mu bizi 

bu doğaya iter? Varoluşumuz bizleri yalnız kalmamak adına ilişkiler yaşamaya, bağlanabilme 

doğasına sürüklemektedir” ifadelerini kullandı. 

BAĞLANMA KORKUSU ALDATMAYI TETİKLİYOR 

Psikiyatrist Demirci konuşmasına şöyle devam etti: 

“Terkedilmek, bağlanma korkusunu getirir; bağlanma korkusu kaybetme korkusunu doğurur; 

kaybetme korkusu ile karşılaşmak istemeyen kişi bağlanmayı reddeder ve sonuç olarak 

bağlanma gerçekleşmeden önce o ilişkiden kendisini ruhsal olarak koparmaya çalışır. Böylece 

aldatma eylemi gerçekleşir. Bu açıdan baktığımız zaman aldatma eylemi o an için geçerli bir 

eylem değildir.” 

 

       


