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ULUSLARARASI ORTADOĞU SEMPOZYUMU’NUN 6’NCISI DÜZENLENİYOR
İstanbul Gelişim Üniversitesi bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Ortadoğu
Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak. “Ortadoğu’da İstikrar Arayışı” konulu sempozyum
kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanı bir araya gelecek.
Sempozyum hakkında bilgi veren İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Şenol Durgun Ortadoğu’daki süreçleri de değerlendirdi ve şunları söyledi: “Orta Doğu
bölgesi küresel güç çekişmesinin bir sonucu olarak süregelen çatışmalar nedeniyle
uluslararası politikanın odak noktası durumunda. Bölgesel ve küresel güçler arasındaki
hegamonik mücadelenin yanı sıra “etnik ve mezhepsel çatışmalar”, “terörizm ve mülteci krizi”
gibi problemler bölgenin temel karakteristik özelliği haline geldi. Diğer yandan, “ulus-devlet” ve
“modernleşme” gibi batı algılarına dayanan teorik perspektifler bölgeye ilişkin çalışmalar
yürüten bilim insanlarının bölgenin kendine has dinamiklerini ve politik kırılma noktalarını
gözden kaçırmalarına sebep oluyor. Bölgeye barış ve istikrar getirme potansiyeli barındıran
yaklaşımların ortaya konulması için bölgenin kendine has özelliklerinin dikkate alındığı
araştırmalara ihtiyaç var.”
BU YIL 6’INCISI DÜZENLENİYOR
Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen sempozyumun giderek büyüdüğünü ifade eden Durgun Ortadoğu
üzerine çalışanların yakından takip ettiği bir organizasyon haline geldiğini belirtti ve
konuşmasına şöyle devam etti: “Bu bağlamda, 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan VI. Uluslararası Orta Doğu
Sempozyumu farklı ülkelerden seçkin araştırmacılar ve akademisyenlerin katkılarıyla çözüm
odaklı bir yaklaşım çerçevesinde “Ortadoğu’da istikrarsızlık” konusuna odaklanmayı
hedefliyor. Bu doğrultuda, bölgedeki istikrarsızlığın nedenlerini politik, ekonomik, tarihsel ve
kültürel boyutlarıyla incelemek suretiyle bölgede kalıcı barış ve sürdürülebilir kalkınmanın
kurulmasına yardımcı olacak yeni perspektiflerin ortaya konulması amaçlanıyor.”
KARADENİZ VE HAZAR HAVZASI ÜLKELERİ SEMPOZYUMDA MASAYA YATIRILACAK
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 1’inci Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri
Sempozyumu’na (KARHAZ) ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. Şenol Durgun düzenlenecek
sempozyum ile ilgili, “Sempozyumda günümüzde Karadeniz ve Hazar havzası ülkelerinin
refahı ve bölgesel istikrarın tesisine ilişkin çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlıyoruz” dedi.
‘Karadeniz ve Hazar Havzasında İstikrarı Tesis Etmek’ konulu 21 – 22 Nisan 2020 tarihleri
arasında yapılacak sempozyum kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanının bir araya
geleceği duyuruldu. Sempozyum, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kafkasya Stratejik
Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) ve İGÜ Siyasal Araştırmalar Merkezi (İGÜSAM)
ortaklığıyla düzenlenecek.
Tarih boyunca pek çok çalkantılı döneme sahne olan Karadeniz ve Hazar Havzası’nın, yakın
geçmiş kaynaklı sorunlardan kurtulması ile istikrara kavuşabileceğini belirten Prof. Dr. Şenol
Durgun, “Bu coğrafyada siyasi ve sosyal istikrarın sağlanması sadece bölge ülkeleri açısından
değil, uluslararası sistemin bütünü açısından önem arz ediyor. Bu bakımdan bölgede
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istikrarsızlığa neden olan gerek bölge içi gerekse de bölge dışı etkenlerin tespit edilmesi ve
kapsamlı çözüm önerilerinin ortaya konulması önemli” dedi.
“SEMPOZYUMDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ORTAYA KOYMAYI AMAÇLIYORUZ”
İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun
düzenlenecek sempozyum ile ilgili şunları söyledi: Bölgede istikrarın devamının tesis
edilmesine katkı sağlaması muhtemel olan siyasi, ekonomik, kültürel, ticari ve turistik ilişkilerin
geliştirilmesi, bölgeyle ilgili meselelerin akademik düzeyde kapsamlı ve ayrıntılı bir biçimde
analiz edilmesini gerektiriyor. Bu bağlamda düzenlenmesi kararlaştırılan I. Uluslararası
Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu’nda sosyal bilimler içerisindeki çeşitli
disiplinlerin farklı perspektiflerinden yararlanarak bölgede barış, huzur ve istikrarın tesisine
katkı sağlayacak üretkenlikteki fikirleri ortaya koyacağız. Günümüzde Karadeniz ve Hazar
havzası ülkelerinde yaygın hale gelen istikrarsızlık ve şiddetin bertaraf edilmesi suretiyle
bölgede refah ve istikrarın tesisine ilişkin çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlıyoruz.”
SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM İÇİN İŞ BİRLİĞİ
Toplumun refah seviyesinin artırılması için düzenli, sürdürülebilir eğitim ve projelerin
düzenlenmesi, ortak stratejiler belirleyip deneyimlerin aktarılması amacıyla Avcılar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız ve beraberindeki heyet, İGÜ Mütevelli Heyeti
Başkanı Abdulkadir Gayretli, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, İGÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Nail Öztaş, İGÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çöp ve İGÜ Kurumsal İletişim ve
Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci ile bir araya geldi. İmzalanan iş birliği protokolü
kapsamında eğitim, kültür, teknoloji geliştirme, ortak projelerin yapılması, toplumun refah
seviyesinin artırılması için düzenli, sürdürülebilir eğitim ve projelerin düzenlenmesi, ortak
stratejiler belirleyip deneyimleri aktarılması gibi birçok alanda kararlar alındı.
Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolün önemine değinen üniversitenin
mütevelli heyeti başkanı Abdulkadir Gayretli, “İlçe genelinde üniversiteler ve ilçe milli eğitime
bağlı okullarda eğitim öğretim toplam öğrenci sayısı 100 bine yakın. Geleceğimiz
öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması en önemlisi. Bu iş birliği ile birlikte düzenli ve sürdürülebilir
eğitimler düzenleyecek, deneyimlerimizi birbirimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
İGÜTÖMER’DEN ‘TÜRK KAHVESİ İKRAMI’ ETKİNLİĞİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi
(İGÜTÖMER) kültürel kaynaşma kapsamında çeşitli ülkelerden misafir öğrencilerin ağırlandığı
bir etkinlik düzenledi.
''Türk Kahvesi İkramı'' adı verilen etkinlik İGÜTÖMER'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Somali,
Nijerya, Irak, İran, Suriye, Ürdün, Cezayir, Yemen, Pakistan, Afganistan, Filistin, Gabon,
Türkmenistan gibi çok sayıda ülkenin öğrencilerinin katılım gösterdiği etkinlikte Türk kahvesi
ve lokum ikram edildi.
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Türk Kahvesinin tarihsel süreçteki serüveni, etnografisi ve sosyokültürel önemi hakkında
öğrencilerin bilgilendirildiği etkinliğin açılış konuşmasını İGÜTÖMER Müdürü Dr. Öğretim
Üyesi Hakan Yıldırım yaptı. Etkinliğe katkıda bulunan Özlem Işık, ‘Kahve Kültürü ve
Yansımaları’ isimli bir sunum gerçekleştirdi. Geleneksel hâle getirilmesi planlanan ''Kahve
İkramı'' etkinliği kapsamında kahve kültüründe ilişkin hazırlanan sunum, misafir öğrenciler
tarafından ilgiyle karşılandı.
KARNE ÇOCUĞUN KİMLİĞİ DEĞİL
Karnenin çocuğun zekâsını ölçen test olmadığını ifade eden Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç.
Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya ailelere seslendi. ‘Unutmayın karneler çocuğunuzun kimliği
veya kişiliği değil’ diyen Doç. Dr. Demirkaya, “Çocukların yetenekleri belirlenmeli ve çocuklar
buna göre yönlendirmeli” ifadelerini kullandı.
Güzel ve yüksek notların bulunduğu, sonunda başarı belgeleri verilen karneler olduğu kadar,
düşük notların bulunduğu karneler de bir gerçek. İyi bir karne çocuk ve ailesi için övünç kaynağı
iken kötü karne de ailede kriz, hayal kırıklığı ve ciddi çatışmalara yol açabiliyor. İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nden Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya,
karne sürecini sağlıklı yönetmeleri adına ailelere önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.
“Aileler karnenin çocuğun kimliği olmadığını unutmamalı” diyen Doç. Dr. Sevcan Karakoç
Demirkaya, “Karne, sadece akademik becerilerinin o dönemki koşullara göre ölçüldüğü birer
belge. Düşük karneler ne çocuğunuzun geri olduğunu ne de her zaman başarısız olacağının
göstergesi değildir. Bu nedenle sakin ve serinkanlı yaklaşmak önemlidir” diye konuştu.
“ÇOCUĞUNUZA KIZMAYIN”
Karnenin çocuğun zekâsını ölçen test olmadığını ifade eden Doç. Dr. Sevcan Karakoç
Demirkaya, “Yarıyıl karnesi, çocuğun o ilk dönemki okul durumunu değerlendiren bir belgedir,
yetersiz olduğu alanlar varsa ailenin de görmesi ve ikinci döneme hazırlık yapılması için önlem
almasına aracılık eder. Başarısız olunan dersler bilinirse veya ders başarısızlığının nedenleri
anlaşılır ve sorunlar çözülürse 2.dönem ders notları daha iyi olabilir. Notlardan da önemlisi
çocuğun öğrenmesi ile engel bir durumu varsa bu anlaşılabilir. Yarıyıl tatili bunun için fırsattır.
Düşük notları nedeniyle çocuğunuza kızmayın” dedi.
BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ
Okul başarısızlığının pek çok nedeni olabileceğini belirten Demirkaya, “Bunlar, çocukta dikkat
eksikliği, sınav kaygısı veya öğrenme problemleri olabilir. Aileler çocuklarına uygun çalışma
ortamı sunmamış ve okul programını takip etmemiş olabilirler. Aşırı ilgili ve hırslı ebeveyen
olmaları çocuk üzerinde kaygı oluşturabileceği gibi, ailelerin ilgisiz, ödev ve notlarıyla
ilgilenmiyor olmaları da çocukta amaçsızlık ve motivasyon düşüklüğüne sebep olabilir. Bu
nedenle aile tutumları çok önemlidir. Ayrıca eğitim sistemindeki yanlış öğretme biçimleri,
kalabalık sınıflar ve sürekli değişen sınav sistemleri de başarısızlık ve düşük karne sebebi
olabilir” ifadelerini kullandı.
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“ÇOCUĞUNUZU ANLAYIN”
Karnesinde düşük notlar olan ebeveynlerin çocuklarına nasıl davranmaları konusunda
tavsiyelerde bulunan Demirkaya, “Tekrar edersek karne zeka veya kişilik göstergesi değildir.
O süre içinde öğretilen konularla ilgili bilginin ne kadarının özümseyip ve bunu değerlendiren
sınavlarda ve sınıf içerisinde davranışlarla gösterdiğinin ölçütüdür. Bu nedenle düşük notların
olduğu bir karne karşısında serinkanlı olmak ailelerin görevidir. Çocuğa yönelik incitici sözler
söylenmesi, duygusal ve fiziksel örselenmesi, çocuğa küsülmesi, kızılması ve ara tatilin ceza
olarak sunulması uygun yaklaşımlar değildir. Çocuğunuzu anlayın ve bunu hissettirin.
Başarısızlığın nedenlerinin neler olabileceğini çocuk ile araştırmalı ve paylaşmalıdırlar. Anne
babası tarafından onaylanan, desteklenen çocuk daha çabalı ve başarılı olmaya gayret
gösterecektir. Ayrıca kötü puanların olduğu karne gelmiş olsa bile varsa iyi olan ders veya
diğer ders dışı alanlardaki çocuğun başarıları, en azından çabası desteklenmeli ve
gecikmeden uygun ödüllerle pekiştirilmelidir” uyarısında bulundu.
Ailenin yapıcı tutumunun çocuğun psikolojik iyi oluşunu destekleyeceğini ve çocuğun ailesine
güvenini artıracağına vurgu yapan Demirkaya, “Ailede iletişim güçlenir. Anne babası tarafından
onaylanan, desteklenen çocuk daha çabalı ve başarılı olmaya gayret gösterecektir” dedi.
ONU BAŞKALARI İLE KIYASLAMAYIN”
Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya ailelere çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamamaları
konusunda uyardı ve şöyle konuştu:
“Çocuğu diğer arkadaşlarının başarısı ya da kardeşleri ile kıyaslamamak gerekir. Her çocuk
fiziksel, sosyal, zihinsel gelişimi ile ayrı bir bireydir, her çocuk biriciktir. Karne çocuğun kimliği
değildir. Çocuktan beklenti bu yönde olmalıdır. Başarısız geçen bir dönemin telafisi için altta
yatan nedenler mutlaka gözden geçirilmelidir. Çocuğun öğrenme ve algılamasına uygun
bireysel eğitim desteği, psikolojik durumu için çocuk psikiyatrisi uzmanının değerlendirmesi ve
tedavisi ve ailenin katılımı ile çocuğunuz başarı merdiveninden yavaş ama emin adımlarla
çıkabilir.”
“EĞİTİM HEDEF KOYMADA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR”
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli de çocuktan önce
ailenin bir hedefi olması gerektiğine değinerek şöyle konuştu:
“Çocuğun ailede örnek alabilecek hedefleri görmesi gerekiyor. Aile bireylerinin de hedefleri
olması önemli. Aile çocuğun hedefini çocukla birlikte kararlaştırmalı, konuşmalı. Ulaşılabilir
hedefler belirleme ve aile hedefleri konusunda çocuklarını her zaman desteklemeli. Eğitim,
hedef koymada önemi bir rol oynar. Çocukların yetenekleri belirlenmeli ve yetenekleri
konusunda yönlendirmeli.”

