Basın Bülteni
17 Şubat – 21 Şubat 2020

EV KADINLARI İNTERNET BAĞIMLISI OLDU
İstanbul’da ev kadınları üzerine yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, ev
kadınlarının yüzde 53’ü yani her 2 kadından 1’i çalışmamanın kendi tercihi olduğunu söyledi.
Aynı araştırmada, ev kadınlarının ortalama 3 saat 21 dakikasını temizlik işlerine, 3 saat 6
dakikasını da internete ayırdığı ortaya çıktı.
‘Ev Kadınların İyilik Halinin Değerlendirilmesi’ isimli araştırmayı İstanbul Gelişim Üniversitesi
Sosyal Hizmet Bölümü’nden Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar ve Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü’nden Arş. Gör. Ali Taşci yaptı. 4 ayda tamamlanan araştırmada, İstanbul genelinde
294 ev kadınıyla internet üzerinde gönderilen formlar aracılığıyla görüşüldü.
YÜZDE 70’İ LİSE VE ALTI EĞİTİM DÜZEYİNDE
Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar, her 10 ev kadınından
7’sinin lise ve altı eğitim düzeyinde olduğunu söyledi. Başcıllar, “Her 5 ev kadınından 4’ü de
çocuk sahibi. Ayrıca buna ilaveten her 4 ev kadınından 1’inin 3 ve 3’ün üzerinde çocuk sahibi
olduğunu dile getirdi” dedi.
EV KADINLARININ YÜZDE 53’Ü KENDİ İSTEĞİYLE ÇALIŞMIYOR
Her 2 ev kadınından 1’inin kendi tercihiyle çalışmadığını aktaran Başcıllar, “Her 4 ev
kadınından 1’i de çocuk baktığı için çalışamıyor. Her 10 ev kadınından 1’i ise eşi izin vermediği
için çalışmıyor. Ev kadınları günün 3 saat 21 dakikasını temizlik yaparak, 3 saat 12 dakikasını
televizyon izleyerek, 3 saat 6 dakikasını da internette geçiriyor. Günün önemli bir bölümünü ev
işlerine ayıran kadınların yaşam doyum puanları anlamlı ölçüde düşük çıktı. Aynı şekilde eşleri
izin vermediği için çalışamayan ev kadınlarının da depresyon puanları yüksek bulundu” diye
konuştu.
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal hizmet uzmanları istihdam
edilerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konulu eğitimlerin toplumun geneline verilmesi gerektiğini
vurgulayan Başcıllar, “Erkekler yaşamlarının bir dönemini askerde geçiriyor. Milli Savunma
Bakanlığı da sosyal hizmet uzmanı istihdamı yapabilir ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri
verilmesi lazım” ifadelerini kullandı.
KREŞLER, ANAOKULLARI ÜCRETSİZ OLSUN
Yerel yönetimlere de çok iş düştüğünü söyleyen Başcıllar, “Türkiye, sosyal bir devlet o yüzden
gündüz bakım evleri, kreşler ve anaokullarının ücretsiz hizmet vermesi önemli çünkü her 4 ev
kadınından 1’i çocuk baktıkları için çalışamıyor. Ayrıca ev kadınları günün önemli bir bölümünü
televizyon izleyerek ve internette geçiriyor. Boş zaman değerlendirmesine yönelik sosyal
politikaların geliştirilmesi, bu alanda yerel yönetimlerin de rol olması da gerekiyor” dedi.
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EV KADINLARI İNTERNETTE SOSYALLEŞİYOR
Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Berna Uzundağ ise, ev
kadınlarının sosyal medyayı diğer insanlarla iletişim halinde kalmak için kullanıyor
olabileceklerini dile getirdi. Dr. Uzundağ, “Özellikle büyük şehirlerde çevrelerinde çok fazla
iletişime geçilecek komşusu yoksa, arkadaşları bulunmuyorsa sosyal medyaya dönüp iletişimi
orada arıyorlar” diye konuştu.
EBEVEYNLERİN SORUNLU
OLUMSUZ ETKİLİYOR

TEKNOLOJİ

KULLANIMI

ÇOCUKLARIN

GELİŞİMİNİ

Dr. Uzundağ, “Anne ve baba akıllı telefonda ve tablette çok fazla vakit geçiriyorsa çocukla olan
iletişimi azalıyor. Örneğin, çocuk soru sorduğunda geç cevap veriliyorsa veya tamamen göz
ardı ediliyorsa etkileşim düşüyor. Araştırmalara göre ebeveynlerin sorunlu teknoloji kullanımı
çocukların dil, sosyal ve bilişsel gelişimini olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.
“BATI, UKRAYNA’YA İLGİSİZLİĞİNİ KANITLADI”
Dünyanın güvenlik ve uluslararası politika alanındaki en büyük toplantılarından Münih Güvenlik
Konferansı, protestolar eşliğinde son buldu. Konferansı değerlendiren Siyaset Bilimci Dr.
Viktoriia Demydova, “Münih Güvenlik Konferansı nihai raporunda Ukrayna'dan sadece 8 kez
bahsediliyor. Bu da Batı’nın Ukrayna’ya ne kadar ilgisiz bir tutum sergilediğinin kanıtı” dedi.
56’ncı kez gerçekleştirilen konferansa 30 ülkeden birçok dünya lideriyle, yaklaşık 70 dışişleri
bakanı katıldı. Bütün dünyanın yakından takip ettiği konferans için İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nden Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova'nın tespitleri dikkat
çekiciydi: “Konferanstaki tartışmalar çoğunlukla Kırım'ı görmezden gelen Donbass ile ilgili.
Buna karşılık, Rusya, Ukrayna için özel bir düzenleme isteme çabalarını da bırakmıyor gibi
görünüyor. Ocak ayında Kudüs'e yaptığı ziyarette Putin, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi
üyesinin liderlerinin, küresel istikrarsızlık karşısında "barışı savunmak" için bir zirve toplantısı
çağrısında bulundu. Ayrıca, Münih'te bir grup Avrupa, Amerikan ve Rus eski hükümet yetkilileri
ve uzmanlarından oluşan Avrupa-Atlantik Güvenlik Liderliği Grubu, Kremlin yanlısı bir şekilde
Donbass sorununun (Doğu Ukrayna Krizi) çözümü için 12 adımlı bir program yayınladı.”
“KREMLİN İKİNCİ YALTA-1945’İ İSTİYOR”
Programın, güvenlik, politika, ekonomi ve insani yardım alanlarında önerilen önlemlerden
oluşan 12 adımlı bir program olduğunu ifade eden Demydova, “Ortak Kontrol ve Koordinasyon
Merkezi ve Normandiya format diyaloğunun kurulması önerildi. Bu da planın ana
çelişkilerinden biri. Rusya'nın, diğerlerinin yanı sıra, başlangıcından tek sorumlu olarak
çatışmayı çözmeye çalışması ve ortadaki bilgi savaşı, ve bunun bir parçası gibi görünen 12
aşamalı program, Ukrayna'nın sadece Rusya'da değil tüm dünyadaki imajını bozmayı
amaçlıyor. Öte yandan, II. Dünya Savaşı'nı bitiren Yalta Konferansı’na benzer bir ikinci Yalta
konferansını düzenleme girişimi söz konusu.” dedi.
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“UKRAYNA, RUSYA’NIN SALDIRGANLIĞI KARŞISINDA YALNIZ”
Bazı liderlerin Putin'e sempati duymaya eğilimli olduğunu vurgulayan Dr. Demydova, “Fransa
Cumhurbaşkanı Macron, yaptırımların Rusya'da hiçbir şeyi değiştirmediğini ve “tamamen
verimsiz bir sisteme” yol açtığını vurgulayarak Ruslarla daha iyi uzun vadeli ilişkiler çağrısında
bulundu” dedi. Ayrıca, 12 adımlı program Minsk anlaşmasında kaydedilen ilerlemeyi Rusya'ya
karşı yaptırımların yürürlükten kaldırılması konusuyla ilişkilendiriyor. Bu da Ukrayna'nın
Rusya’nın saldırganlığı karşısında yalnız kaldığını kanıtlıyor.
“UKRAYNA’YI DESTEĞE ÇAĞIRIYOR”
Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Zelensky’nin, Petro Poroshenko'ya kıyasla Rusya'ya karşı çok
daha ılımlı olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia
Demydova, “Zelensky, Münih'teki 12 aşamalı planın eleştirilerinden kaçınıyor. Genel olarak,
Rusya ile ilişkilerde askeri çatışmaya diplomasiyi tercih ediyor. Dahası, Münih'te konuşurken
ülkelerin liderlerini uluslararası hukuku yeniden sağlamaya ve Ukrayna'yı desteklemeye
çağırıyor” dedi.
“EĞİTİM SEVİYESİ VE KAZANÇ DOĞRU ORANTILI”
Ülkede yükselen eğitim seviyesinin hem birey hem de toplumsal açıdan birçok olumlu sonucu
beraberinde getireceğine değinen Abdülkadir Gayretli, “Eğitim seviyesi ve kazanç doğru
orantılıdır. Verimliliği artan bireyin, kazancı artar ve işsiz kalma riski azalır. İş arama süreci
kısalır ve yaşam kalitesi artar” dedi.
Eğitimle gelir arasında ilişki olduğuna vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Türkiye’nin önündeki en büyük zorluğun, orta ve uzun
vadede büyüme performansını sürdürmek için işgücünün kalitesinin yükseltilmesi olduğu kabul
ediliyor. Bu zorluğu aşmada en önemli rol ise eğitim sistemine ait. Bu nedenle ilk ve
ortaöğretim ile yükseköğretim, uzun dönem ekonomik büyüme performansı üzerinde belirleyici
etkiye sahip olacak” ifadelerini kullandı.
“İYİ KARİYER PLANLAMASI İŞSİZLİĞİ AZALTACAKTIR”
Genç işsizliğinin nedenlerinin iyi anlaşılması gerektiğine vurgu yapan Gayretli, “İşsizlikten genç
nüfus daha fazla etkileniyor. Bunun büyük bir çoğunluğunu da eğitimli gençler oluşturuyor. İyi
bir kariyer planlaması yaparak etkiyi en aza indirgemek mümkün” diye konuştu.
“KARİYER PLANLAMASI KÜÇÜK YAŞTAN İTİBAREN YAPILMALI”
Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Şule Gayretli’nin “Kariyer planlaması küçük yaştan
itibaren yapılmalıdır” sözüne atıfta bulunan Gayretli, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Doğru bir fikir. Küçük yaştan itibaren kariyer planlaması yapılmalı ve çocukların yetenekleri
rehberlik araştırma merkezlerinde tespit edilmeli ve yönlendirilmeli. Muhakkak sapmalar ve
değişkenler de olacaktır. Ben de lise 1’inci sınıftayken, okul açmaya, öğretmen olmaya karar
vermiştim. Kendimi o yolda yönlendirdim. 1997’de kolej,
2011’de İstanbul Gelişim
Üniversitesi’ni açarak eğitim öğretim hayatına kazandırdım.
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“EĞİTİMLE İSTİHDAM İMKÂNLARI ARTIRILABİLİR”
Eğitimden beklenen en önemli getiri hakkında konuşan Gayretli, “Eğitimle, giderek daha
karmaşık ve rekabetçi hale gelen işgücü piyasasında işe yarayacak bilgi, beceri ve yetenekleri
kazandırarak istihdam imkânlarını artırılır, dolayısıyla işsiz kalma riski de düşürülür. İdareciler,
kurumlar, sivil toplum kuruluşları da toplum huzuru, saadeti ve refahı için seferber olmalıdır”
diyerek sözlerini noktaladı.
15 KİŞİYE "INTERNATİONAL YOGA EXPERT" SERTİFİKASI
American Yoga Association’ın tüm dünyada hızla yayılan yoga uzmanlık programı
“International Yoga Expert Certificate (IYEC)”, İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliği ile
İstanbul’da 10-17 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Programa katılan 15 kişi, dünyada ilk ve tek
uluslararası geçerliliği olan “INTERNATIONAL YOGA EXPERT” sertifikasına sahip oldu.
Yoga konusunda uzman bir kuruluş olan American Yoga Association, yoga uzmanı olmak
isteyenleri 8 gün ve 16 saatlik yoğun bir eğitim sonucunda uluslararası düzeyde yoga eğitimi
verecek düzeye getiriyor.
Özellikle 1500 saate kadar süren ve 20.000 TL’ye kadar ücretlerin istendiği yoga eğitimlerinin
yaygınlaşması pek çok yoga severi isyan ettiriyordu. Bunun üzerine yoga konusunda en yetkin
kuruluşlardan birisi olan American Yoga Association harekete geçerek, oldukça etkili ve yoğun
bir yoga uzmanlık programı hazırladı ve 2018 yılında “International Yoga Expert Certificate
(IYEC)” adı altında yoga dünyasına oldukça ekonomik bir ücretle sundu.
Amerika dışında pek çok ülkede de uygulaması başlayan IYEC, yoga severler tarafından kısa
sürede programın olumlu etkilerinin görülmesiyle hızla yayılmaya başladı.
Türkiye’ye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından getirilen IYEC programı, İstanbul
Gelişim Üniversitesi tarafından onaylanarak eğitim programına dâhil edildi.
15 kişinin 17 Şubat’ta Uluslararası Yoga Uzmanı Sertifikası aldığı programın ikincisinin 11-18
Mayıs 2020’de İstanbul’da açılacağını belirten yetkililer kayıtları almaya devam ettiklerini
belirttiler.
1’İNCİ SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü son sınıf öğrencileri 1’inci
Seviye Yangın Eğitici Eğitimi programını tamamladı. .
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve 5 gün süren
1’inci Seviye Yangın Eğitici Eğitimi programı başarıyla tamamlandı. Eğitimde başarılı olan
katılımcılara eğitici sertifikaları verildi.
Eğitimler, Öğr. Görevlileri Muhlis Özkan, Nurcan Esin, Ferhat Perçin ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Programı Başkanı Tuğçe Oral tarafından verildi. Uygulamalı eğitimler ise İtfaiye Eğitim
Merkezi’nde (İBİTEM) gerçekleştirildi.
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Katılımcılar aldıkları eğitimlerle birlikte, ilk yardım ve yanık durumunda nasıl müdahale
edileceği, yanma ve yangın, söndürme maddeleri, yangın yerindeki tehlikeler, araç ve
malzeme bilgisi, yangına müdahale ve yangın güvenliği gibi birçok konuda bilgi sahibi oldu.

