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AZERBAYCAN VE UKRAYNA ÜNİVERSİTELERİ İLE ÖĞRENCİ-PERSONEL
HAREKETLİLİĞİ BAŞLIYOR
Çok sayıda AB projesi yürüten İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu yıl ilk defa program
ülkeleri ve ortak ülkeler arasında öğrenci- personel hareketliliği olan Erasmus KA-107
programına başvuruda bulunduğunu ve AB tarafından fon aldığını duyurdu. Bu
kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avrupa dışından Azerbaycan ve Ukrayna’nın
önde gelen üniversiteleri ile öğrenci-personel hareketliliği gerçekleştirebilecek.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bilgi birikimini Azerbaycan ve Ukrayna ile
paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade eden Erasmus Koordinatörü
Alisa Usubova, “Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkiler tüm alanlarda gelişmiş ve her
gün daha da gelişmeye devam ediyor. Özellikle, eğitim alanında ikili ilişkilerde çok
önemli ilerlemeler gözleniyor. YÖK uluslararasılaşma strateji belgesinde hedef ve odak
ülke olarak belirlenen Azerbaycan’ın Türk yükseköğretim sistemindeki yerinin 2022
yılının sonunda daha iyi bir noktaya getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Azerbaycan
Türkiye’ye en çok uluslararası öğrenci gönderen 2’nci ülke olmanın yanı sıra, Mevlana
değişim programı kapsamında da en çok hareketlilik gerçekleştirilen 2’nci ülke” diye
konuştu.
“ÖNYARGILARI KALDIRIYOR, HOŞGÖRÜYÜ ARTIRIYOR”
Öğrenci- personel değişimi gerçekleştirilecek üniversiteleri sıralayan Usubova şöyle
konuştu:
“Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan Diplomasi Üniversitesi ve
Ukrayna’nın köklü üniversitelerinden olan Poltava Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi ile
öğrenci-personel değişimi gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler diğer kültürleri tanıma
fırsatı sağlayacak ve farkındalıkları artacak. Irkçılık, etnik ve dini ayrımcılık gibi
konulardaki önyargıların kaldırılması ve hoşgörüyü artırmak, öğrencinin iletişim ve bilgi
ağlarının genişlemesini sağlamak, kişisel becerilerinin yanı sıra dil becerilerini
geliştirmek, farklı bir eğitim-öğretim sisteminde öğrenim görerek, kişi ve kurumlarla
iletişim yeteneğini geliştirmek, özgüvenini ve istihdam edilebilirliğini artırmak; projenin
faydaları arasında gösterilebilir.”
“ÇALIŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİREBİLİRLER”
Gerçekleştirilecek değişimin akademik ve idari personele katkısı hakkında da
açıklamalarda bulunan Usubova, “Personel çalıştığı alandaki mesleki becerilerini
geliştirebilir. Yeni bir akademik ortamda bağlantılarını artırabilir, araştırmacı yönlerini
geliştirerek bilimsel çalışmalarının sayısını ve ar-ge faaliyetlerini artırabilir, etki faktörü
yüksek uluslararası hakemli dergilerde bilimsel araştırma makaleleri yayınlama şansını
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artırabilir, farklı kültürlerden ve eğitim sistemlerinden olan personelleri bir araya getiren
ortak projelerle çalışma becerilerini geliştirebilirler” şeklinde konuştu.
“TANINIRLIĞI ARTIRIYOR”
Usubova konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Öğrenci-personel hareketlilik döneminde misafir olunan ülke ve kurumdan tecrübe ve
bilgi birikimi kazanacaklar, daha sonra kazandıkları bu beceri ve bilgi birikimlerini ülke
ekonomilerine ve iş hayatlarına taşıyacaklardır. Proje, hareketlilik kavramının
benimsenerek ve yaygınlaştırılarak gelen-giden öğrenci ve personel sayısının, ikili
işbirliği yapma kapasitesinin, iki kurum arasındaki ortak değerlerin, tanınırlığın ve
prestijin artırılması ile uluslararasılaşmanın gelişmesi açısından katkıda bulunacaktır.”
781 BİN ADAY ÜNİVERSİTELİ OLDU: 1 YIL DAHA BEKLEMEDEN KAYIT
YAPTIRILMALI
Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının ter döktüğü YKS tercih sonuçları açıklandı.
Yükseköğretim Kurulu 2020 Yılı YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre
üniversitelerin doluluk oranında artış yaşandı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilere
tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Nail Öztaş, “Yerleşen öğrencilerin yıl kaybetmesine
gerek yok. Bugün üniversiteler gönlü başka alanlarda kalan adaylara yan dal, çift ana
dal, seçmeli ders havuzları gibi çeşitli imkânlar sunuyor” dedi.
2020 YKS maratonu tercih sonuçlarının da açıklamasıyla son buldu. Adayların
heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasının ardından şimdiki heyecan yaklaşan
kayıt tarihleri için başladı. Sınavın koronavirüs etkisi altında geçmesine rağmen, geçen
yıla kıyasla boş kontenjanlardaki azalma ve üniversitelerin doluluk oranı eğitimciler
tarafından büyük başarı olarak yorumlandı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör
Yardımcısı aynı zamanda da Siyaset Bilimi ve Kamu Profesörü Prof. Dr. Nail Öztaş,
Yükseköğretim Kurulu 2020 Yılı YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu’nu
değerlendirerek, üniversiteye kayıt yaptıracak adaylara tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr.
Öztaş, “Yerleşen öğrencilerin yıl kaybetmesine gerek yok. Bugün üniversiteler gönlü
başka alanlarda kalan adaylara yan dal, çift ana dal, seçmeli ders havuzları gibi çeşitli
imkânlar sunuyorlar. Adayların farklı alanlardan beslenerek kendilerini yetiştirmeleri
çok kolaylaştı. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı geçen yıl yüzde 93,9’ken bu yıl
95,7 oranında doluluğa sahip. Vakıf üniversiteleri de yüzde 84,1’ken yüzde 85,7’ye
yükseldi. 2020 yılında 57 bin boş kontenjan varken doluluk oranı yüzde 93,19 oldu”
ifadelerini kullandı.
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YÖK’ÜN ÇALIŞMALARI SONUÇ GÖSTERDİ
Tercihlerde arz ve talep probleminin sık yaşandığını ancak YÖK’ün yaptığı
çalışmaların sonuç gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Nail Öztaş, “Üniversitelerdeki
kontenjan geçen sene 824 binken, bu yıl 838 bin oldu. Geçtiğimiz yıllarda boş
kontenjan problemi yaşayabiliyorduk. Dolayısıyla YÖK bu sorunları çözmek için
adımlar attı. Geçen yıllarda yeni kurulan devlet ve vakıf üniversitelerinde kontenjan
arttırıldı ve son birkaç yıldır dolmayan programların kontenjanlarında kısıtlamalara
gidildi. Böylece kontenjanlar; talep olan, ilgi olan, piyasada karşılığı olan bölüm
programlarına doğru aktarımı sağlandı. Rakamlar bunun isabetli olduğunu gösteriyor.
Doluluk oranlarında büyük başarı var. Boş kontenjan azaldı ve doluluk oranı yaklaşık
yüzde 95 oldu” dedi.
781 BİN ADAY ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ
Tercih yapmaya hak kazanan öğrenci sayısını bu yıl 1 milyon 745 bin olduğunu ancak
781 bin adayın üniversiteye yerleştiğini belirten Öztaş, “1 milyon 150 bin öğrenci tercih
yaptı. Hakkı olduğu halde tercih yapmayan öğrenci sayısı var ve buna rağmen doluluk
oranı yaklaşık yüzde 95 oldu. Tercih yapan adaydan 781 bini yerleşti bu rakam geçen
yıl 753 bindi. Geçen yıla göre yerleşen aday sayısında 30 bin kişilik bir artış var ve bu
hiç küçümsenmeyecek bir artış” diye konuştu.
YENİ KUŞAĞIN TERCİHLERİ FARKLI
Adayların beklentisi doğrultusunda programlar ve kontenjanların sunulmasının
tercihleri de şekillendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Öztaş, sözlerine şöyle devam etti:
“Bir önceki kuşakla şimdiki kuşağın yaptığı tercihler arasında önemli farklar var. Bir
önceki kuşak inşaat mühendisliği, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümler isterdi ancak
şimdiki kuşak daha çok yeni medya, mekatronik mühendisliği, yönetim bilişim
sistemleri, psikoloji gibi bölümleri istiyor. Bu bölümler eskiye oranla gençler arasında
daha çok rağbet görüyor” dedi.
1 SENE KAYBETMEYE GEREK YOK
Kayıt hakkı kazanan 781 bin öğrencinin yüzde kaçının kayıt yaptıracağının da çok
önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztaş, “Adaylar aile baskısıyla, başka
nedenlerden etkilenerek tercih yapıyor ama kayıt zamanı geldiğinde bunu
sonuçlandırmıyor. Bence yerleşen öğrencilerin yıl kaybetmesine gerek yok. Bugün
üniversiteler gönlü başka alanlarda kalan adaylara yan dal, çift ana dal, seçmeli ders
havuzları gibi çeşitli imkanlar sunuyorlar. Adayların farklı alanlardan beslenerek
kendilerini yetiştirmeleri çok kolaylaştı. Asıl püf nokta; kayıt olduktan sonra akademik
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bırakabiliyorlar” diye konuştu.
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100 BİNLİK BOŞ KONTENJAN OLABİLİR
Prof. Dr. Öztaş, kayıt yaptırmayan birçok öğrencinin olacağını belirterek, “57 bin boş
kalan kontenjan var ve belki 100 bin kişiye kadar yeniden kontenjan hakkı tanınabilir.
Geçen yıl tıp fakültelerinde bile az da olsa kayıt yaptırmayan adaylar çıktı. Boş kalan
kontenjanlardan ortaya çıkan rakam kadar da ek yerleştirme yapılacak. Kayıt
yaptırmama kararı alanlar, ek yerleştirme şansını da deneyebilirler” dedi.
ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTELERİ TERK EDEBİLİYOR
Üniversitelere kayıt yaptırdıktan sonra da üniversiteleri terk eden öğrencinin olduğunu
ve bunun geçen yıl yaklaşık 400 bini bulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztaş, şu
tavsiyelerde bulundu:
“Kayıt olduktan sonra akademik uyumsuzluktan ya da sosyal uyumsuzluktan dolayı
adaylar üniversiteyi bırakabiliyorlar.
Akademik uyumsuzluk, seçtiği alanı sevmediği anlamına geliyor. Bunun için akademik
danışmanlardan azami süreçte yararlanılmalı ve oryantasyon programlarını
kaçırmamalılar. Sosyal uyumsuzlukta ise, yeni bir okula, yeni bir kente, yeni bir yurda
giden insan o ortama uyum sağlayamayabiliyor. Arkadaş ve ailesini özleyebiliyor, kendi
ayakları üzerinde durma becerisine sahip olamayabiliyor. Sosyal ve kültürel
uyumsuzluk sebebiyle üniversiteler terk edilebiliyor. Burada da üniversitelerin sunduğu
olanaklardan yararlanılmalı. Psikolojik danışmanlık, kariyer yönlendirme birimlerine
başvurulmalı.”
KİŞİLER TRAFİKTE ŞİDDETE BAŞVURARAK ‘BEN VARIM’ DİYOR
Kural tanımayan, alkollü araç kullanan, kırmızı ışıkta durmayan, makas atan ve aşırı
hız yapan sürücüler trafikte kazalara davetiye çıkarıyor. Kazaların yanı sıra tarikte sık
sık yaşanan ve cinayetle sonuçlanan kavgalara yönelik de konuşan Psikolog Arzu
Somay, “Ailede anne ve baba sorunları şiddete başvurarak çözüyorsa çocuklar da
büyüyünce iş ve özel hayatında, trafikte sorunları şiddet içerikli çözmeye çalışıyor.
Çünkü başka sorun çözme yöntemi bilmiyor. Ayrıca, kişiler trafikte şiddete başvurarak
‘ben varım’ diyor” yorumunda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’nın geçtiğimiz
günlerde açıkladığı 2020 Temmuz ayı dönemine dair kaza bilançosu raporuna göre,
bir ay boyunca ülke genelinde 35 bin 212 kaza meydana geldi. 26 bin 684 kişi
yaralanırken 265 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 7 ayında ise 195 bin 765 trafik
kazasında 121 bin 199 kişi yaralanırken bin 143 kişi hayatını kaybetti.
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Kazalardan 81 bin 898'sine sürücü kurusu, 6 bin 716 kazaya yaya, 2 bin 448 kazaya
araç, 442 kazaya yol, bin 319 kazaya ise yolcu kusuru sebep oldu. Yılın ilk 7 ayındaki
kazalardan 2 bin 104'ü kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken,
taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 988 sürücü de kazaya davetiye
çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen bin 85 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve
ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 862 sürücü de kazalara neden oldu.
“TRAFİKTE SORUNU ŞİDDETLE ÇÖZME İSTEĞİ AİLEDEN GELİYOR”
Açıklanan rapora ilişkin açıklamalar yaparak ailelere tavsiyede bulunan İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nden Psikolog Arzu Somay, “Kentleşmenin ve teknolojinin bu denli
gelişmesi insan psikolojisini etkiledi. İstanbul’da trafiğe çıkan insan sayısı çok fazla,
vatandaşlar gürültüden, araç kalabalığından etkileniyor. Hızlı bir şekilde gitmek
istedikleri yere yetişmenin konforunu yaşamak istiyorlar. Böyle olunca insanlar şiddete,
hata yapmaya daha çok meyilli oluyor. Ailede anne ve baba sorunları şiddete
başvurarak çözüyorsa çocuklar da büyüyünce trafiğe çıkınca sorunları şiddet içerikli
çözmeye çalışıyor. Çünkü başka türlü sorun çözme yöntemi bilmiyor” diye konuştu.
“EHLİYET SINAVINDA PSİKOLOJİK TEST YOK”
Somay, “Ehliyet sınavına kişi becerisiyle giriyor ama psikolojik teste tabi tutulmuyor.
Kişi şizofren, alkol ve madde bağımlısı olabilir. Belki kaygı bozukluğu olduğu için
trafikte yoğun tepki üretiyor. Kişi sağlıklı olabilir ama aile ve iş hayatında ‘ben varım’
demeyi yaşayamamıştır. Böyle olunca trafikte ‘ben varım’ demenin bir yolu, kontrolü
eline almak için trafiği kullanabilir” ifadelerini kullandı.
“ÇOCUKLARA YAŞAM HAKKI İHLAL ETMEMEYİ ÖĞRETİN”
“Aileler çocuklarının hem özgür bireyler olmalarını sağlasın hem de başkalarının
sınırlarının başladığı yerde kendi sınırlarının bittiğini anlatsın” diyen Somay, “O zaman
çocuklar büyüdüğü zaman başkalarının yaşam haklarını ihlal etmemeyi öğrenir.
Küçükken başkalarına saygı duymayı öğrenirse çocuk, yetişkin olunca toplumun
kurallarına da uymuş olur” dedi.
Kişinin şiddete başvurarak dikkat çekmek istediğini söyleyen Arzu Somay, “Aile
içerisinde sorunları çözmek için şiddet kullanılıyorsa anne de çocuklarıyla yaşadığı bir
problemi şiddet göstererek çözüyorsa, çocuk da şiddeti sorun çözme biçimi olarak
öğreniyor. İşte burada sorun başlıyor, bu sorunu da hayatının her alanına yansıtıyor.
Amaçlarımıza ulaşamadığımız zaman öfkelenip, saldırganlaşıyoruz. Görülmek
istediğimiz zaman şiddete başvuruyoruz, dikkat çekmeye çalışıyoruz. Anne ve babalar
çocuklarına birey olmayı, var olmayı saygı ve sevgi üzerinden kurmalılar ki çocuk ‘ben
de varım’ demenin şiddet içerikli yolunu bulmaya ihtiyaç duymasın. Evet, o da var ama
saygılı, sevgi dolu, kurallara uyarak var olmayı seçmek onun elinde” diye konuştu.

