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“3 YAŞINDAN ÖNCE KULLANIRLARSA KONUŞMALARI GECİKEBİLİR”
Tablet, cep telefonu gibi teknolojik cihazların 3 yaşından önce kullanılması çocuklarda
konuşmanın gecikmesine yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. M. Meziyet Arı, “Birçok
araştırma bulgusu 30’uncu aydan önce ekranda geçirilen zaman arttıkça çocukların gelişiminin
yavaşladığını göstermektedir” dedi.
Çocuk Gelişimi Eğitimi konusunda uzman isimlerden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Prof.
Dr. M. Meziyet Arı, gelişen teknoloji ve kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Merak ve araştırmanın bebekliğin ilk günlerinden itibaren en temel
ihtiyaçlar arasında olduğunu belirten Arı, “Çevresini yeni ve ilginç görüntüler yakalamak için
ışıldayan gözlerle tarayan bebek bu özelliğini çevresini keşfetmek ve becerilerinde ustalaşmak
için kullanır. Yeni yürümeye başlayan bir çocuğu gözlemlediğimiz zaman onun her nesneye
dokunmak ve kurcalamak istediğini görürüz. Çocuk somut olarak dokunduğu her nesnenin
özelliklerini keşfeder. Sert, yumuşak, ince, kalın, ağır, hafif ve benzeri nesne özelliklerini onlara
dokunarak öğrenir. Bu yaştaki bir çocuğun eline tablet verilirse, çocuk dokunamaz, üç boyutlu
hissedemez ve doğal öğrenme yollarından uzaklaşır. Dolayısıyla zihinsel gelişimin temelini
oluşturan temel kavramları (büyük - küçük, ağır - hafif, sert - yumuşak, yakın - uzak vb.)
kazanması gecikir” dedi.
“KONUŞMA GECİKEBİLİR”
Zihinsel gelişimin diğer önemli bir boyutunun da dil gelişimi olduğunu ifade eden Arı, “Tablet,
cep telefonu gibi teknolojik cihazların 3 yaşından önce kullanılması konuşmanın gecikmesine
yol açabilir. Ayrıca çocukların yetişkinlerle ve diğer çocuklarla etkileşimlerini sınırlayarak sosyal
duygusal gelişimlerini de olumsuz etkiler. Tablet, telefon ve benzeri cihazlarla geçirilen uzun
zaman dilimleri çocuğu pasifleştirir ve hareketli olmasını kısıtlayarak fiziksel gelişimini olumsuz
etkiler. Obezite ve diğer sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Birçok araştırma bulgusu 30’uncu
aydan önce ekranda geçirilen zaman arttıkça çocukların gelişiminin yavaşladığını
göstermektedir” diye konuştu.
Teknolojinin verimli kullanılmasının eğitime önemli katkıları olduğunu dile getiren Arı,
“Günümüzde sorun bilgisayar, tablet, televizyon ve telefon gibi teknolojinin en etkin araçlarının
kontrolsüz kullanılmasıdır. Bu kontrolsüzlük çocuk ve gençlerimizi teknoloji bağımlılığına
götürebilmektedir” şeklinde konuştu.
“0 – 3 YAŞ EĞİTİM SİSTEMİMİZDE YOK”
Türkiye’de çocuk gelişimi ve erken çocukluk eğitimi çalışmalarının son 25 – 30 yıldır yoğun bir
şekilde üzerinde durulduğuna vurgu yapan Prof. Dr. M. Meziyet Arı şunları söyledi:“Erken
çocukluk eğitimi alanında oldukça mesafe kaydetmemize rağmen hedeflerimize ulaştığımız
söylenemez. Bu alanda yetişmiş eğitimcilerimizden yeterli oranda yararlanamadığımızı
düşünüyorum. Çocuklarımızın tümünün okul öncesi eğitimden yararlanması hedefinden halen
uzaktayız. Bebeklik ve yürümeye başlamış çocuklarımız (0 – 3 yaş) eğitim sistemimizde yer
almamaktadır. Bu alanda yetişmekte olan gençlerimizin iyi değerlendirilmesinin gereğine
inanıyorum” dedi.
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“YAZI YAZMAYI SEVMİYORLAR”
Teknolojinin gençler üzerinde de olumlu ve olumsuz etkiler yarattığından bahseden Arı,
“Gençlerimiz yazı yazmayı sevmeyen gençler haline geldi. Bunun yanında bilgiye çok hızla
ulaşma şansları doğdu. Bu durum özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamasına karşın iş
olanaklarının gittikçe azalması geleceğe yönelik beklentilerini olumsuz etkilemektedir” dedi.
ABDÜLKADİR GAYRETLİ'DEN 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden açıklamalarda bulunan Abdülkadir Gayretli, kadının
toplumdaki ve ekonomide yerinin çok büyük olduğunu belirterek, “Kadınların hayatın tüm
alanında fırsat ve imkânlardan eşit ölçüde yararlanması gerekiyor” diye konuştu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm yurtta ve dünyada etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Gelişim
Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İGÜ Mütevelli Başkanı Abdülkadir Gayretli,
“Hayatın her anında fedakârlığın, duyarlılığın ve şefkatin sembolü olarak bilinen kadınlarımızın
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
“Kadın istihdam oranı %18'lere yükseldi”
11'inci Kalkınma Planı'na atıfta bulunan Gayretli konuşmasını şöyle sürdürdü:
Özellikle son dönemde KOSKEB, Ticaret Bakanlığı ve STK'ların desteğiyle kadın istihdam
oranının %18'lere yükseldiğini vurgulayan Gayretli, “Erkeklere göre düşük olan kadınların
istihdam oranı tarımda %41, hizmet sektöründe %44, sanayide ise %13 görülüyor” şeklinde
konuştu.
“Kadınların işgücüne katılımı haneye de etki ediyor”
Kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsuru
olduğunu ifade eden Gayretli, “Üniversitede de kadın çalışan sayımız toplam çalışan sayısının
%50'sinden fazla. Önemli kademelerde kadın yöneticilerimiz bulunuyor. Kadınların daha iyi
işlerde, işgücüne yüksek oranlarda katılması haneye de etki ediyor. Hanenin geliri artıyor,
tasarruf edilebiliyor ve yatırım için finansman olanağı sağlanmış oluyor” ifadelerini kullandı.
PARALİMPİK SPORCULAR ÖĞRENCİLER İLE BULUŞACAK
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokul öğrencileri tarafından organize
edilen 1’inci Ulusal Paralimpik Sporcular Sempozyumu 20 Mart tarihinde yapılacak.
Paralimpik milli sporcuların uluslararası şampiyonalarda dereceye girmelerinde artışlar
yaşanıyor. Engelli bireylerin spordaki başarılarının toplumdaki farkındalığını arttırmayı ve
topluma ilham vermeyi amaç edindiklerini belirten İGÜ öğrencileri de 1’inci Ulusal Paralimpik
Sporcular Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyuma 17 farklı dalda yarışan paralimpik
sporcu katılarak öğrenciler ile buluşacak.
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Sempozyumun sadece bedensel engel olarak değil, hayattaki engellere karşı bakış açısını da
değiştireceğini söyleyen üniversite öğrencilerinin düzenlediği sempozyuma katılacak
sporcuların listesi ise şöyle duyuruldu:
Rabia Akyürek - Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takım Sporcusu
Meryem Tan- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü, Milli Takım
Muammer Can Demirci- Otizmli Milli Yüzücü
Emine Avcu- Bedensel Engelli Milli Yüzücü
Dilan Onğulu- Bedensel Engelli Yüzücü
Serdar Demir- Bedensel Engelli Milli Yüzücü
Cenk Keçoğlu- Down Sendromlu Milli Yüzücü
Rıdvan Aksoy- Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcusu
Alperen Alper - Türkiye’nin İlk Paradresaj Sporcusu
Serhat Erönal - Tekerli Sandalye Kullanan Youtuber
Hatice Tunç- Protez Kullanıcısı Aktif Bisiklet Kullanıcısı
GECEKONDULU KADINLAR ARAŞTIRMA KONUSU OLDU
Dr. Leyla Bektaş Ata, gecekondulu kadınların kente katılımlarının önündeki engelleri analiz
etmek amacıyla yürüttüğü araştırmasını Deutsche Welle Türkçe'de yayınlamaya başladı.
Ata’nın araştırmasında yer alan analizlere göre, gecekondulu kadınların önündeki en büyük
engel mahalle baskısı ve ekonomik saikler.
Kentlerde yaşayan birçok kadın kent imkânlarına ulaşmakta zorluk çekiyor. Dr. Leyla Bektaş
Ata, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe'de yaşayan kadınların kent hakkını
sorunsallaştırmak ve kente katılımlarının önündeki engelleri analiz edip aşmaya yönelik pratik
öneriler geliştirmek amacıyla yürüttüğü araştırmasının ilk çıktıları Deutsche Welle Türkçe'de
yayınlanmaya başladı.
Araştırma hakkında bilgi veren Dr. Leyla Bektaş Ata, “Yapılan araştırmaya göre kadınların
kente katılamamalarını etkileyen dinamikler yaşlarına, çalışma durumlarına, çocuk ve torun
sayılarına, ev içi ilişkilerine göre farklılık göstermekle birlikte her bir kadını ortak kesen iki
gerekçe öne çıkıyor; ekonomik kısıtlar ve gecekonduda yaşamak. Gecekondu bölgesinde
yaşamanın coğrafî engelleri ve altyapı kısıtları, kent yaşamına katılıma ket vuran gerekçeler
arasında görülüyor” diye konuştu.
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“ÇALIŞMA HAYATINA KATILAN KADINLARIN BİR KISMI KENTE DAHİL OLABİLMİŞ”
“Kadınları kent kullanımından alıkoyan bir başka gerekçe ise, kadınların hâlihazırda kent
deneyimine, kentliliğin bilgisine sahip olmamaktan kaynaklanan talep geliştirmedeki
isteksizlikleri olarak ortaya çıkıyor” diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Leyla Bektaş
Ata, “Kadınlar katılamadıkları kent yaşamının potansiyel katkılarına yönelik kapsamlı bir
deneyime sahip olmamanın kendisi, mevcut durumlarını sürdürmeye, korumaya ve
pekiştirmeye yönelik bir tutum ve pratiği beraberinde getiriyor. Çalışma hayatına katılan
kadınların yalnızca bir kısmı bu vesileyle kent kullanım pratiklerini güçlendirebilmiş ve kente
dâhil olabilmiş” ifadelerini kullandı.
Mahalledeki her kuşaktan kadın hareketliliğini sınırlayan önemli durumlardan birinin de çocuk
ya da torun bakımı olduğuna değinen Ata, “Ekonomik kısıtlar ve gecekonduda süren bir
hayatın ortak keseni kreş ve çocuk oyun evlerinden yoksunluk, kadınların bireysel hareket
etmelerini engellerken en küçük bir eylemde bulunmak için dahi ciddi planlama yapmalarını
gerektiriyor. Belirsizliğin ve geçiciliğin gündelik hayatın merkezine yerleştiği gecekondu
mahalleleri, kentin ciddi yatırım yapmaktan geri durulan bölgeleri. Çocuk parklarının
yetersizliği, çocuk bakımına destek olabilecek kurumların eksikliği ilk sırada sayılabilecekler
arasında. Limontepe'ye en yakın kreş 5 km uzaklıkta ve orta alt sınıf aileler için
karşılayabilecekleri bedelin çok üzerinde” şeklinde konuştu.
“DEZAVANTAJLI KONUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYETLERİYLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ”
Kadınların kent kullanımındaki dezavantajlı konumlarının toplumsal cinsiyetleriyle doğrudan
ilişkili olduğuna vurgu yapan Ata, “Aldıkları eğitimin ailedeki erkek üyelere kıyasla yetersizliği
iş piyasalarına katılımlarına en baştan ket vurmakta, dâhil olduklarında da güvencesiz çalışma
biçimlerini önlerine koymakta. Katılımcıların eşleri ya da diğer aile bireyleri tarafından dışarı
çıkmamaları yönünde bir baskı olmaması bu mahalle nezdinde öne çıkan olumlu bulgular
arasında. Bununla birlikte gerek aile içinde gerekse mahallede kadından beklentiler, kadın
hareketliliğinin önüne doğallaşan ve kanıksanan bir bariyer çekiyor” şeklinde konuştu.
Kadınlar için geliştirilebilecek en temel belediyecilik hizmetinin kadınları evden ve mahalleden
çıkarabilecek bir ortam oluşturmak olduğunu ifade eden Ata, “Otobüs bilet fiyatlarına yönelik,
özellikle ev kadınları için iş saatlerini kapsamayan belli bir saat aralığında geçerli olabilecek bir
düzenleme kadınların kentte hareketliliğini teşvik edecektir” dedi.
“KADINLAR
KENTE
DEĞERLENDİRMEKTEDİR”

KATILIMI

EKONOMİK

SAİKLER

ÜZERİNDEN

Yılın belli dönemlerinde kadınların ücretsiz katılımına açık bir şekilde kentin farklı bölgelerine
düzenlenecek gezilerin kadınların farklı mekânlara aşinalığını artıracağına dikkat çeken Dr.
Ata, “Bu da kadınların kentin çok sesliliğiyle karşılaşmasını sağlayacaktır. Kadınlar kente
katılımın her veçhesini ekonomik saikler üzerinden değerlendirmektedir. Bunun yanında,
kentte katılımın ücretsiz olduğu, yalnızca ulaşım bedelini temin ederek dâhil olabilecekleri
etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. Kadın hareketliliğini ve kadının aile içindeki konumunu
güçlendirebilmenin en etkili yolu ise kuşkusuz hane içine kapatmayan istihdam olanakları
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sağlayabilmekten geçmektedir. Kente katılımlarına sosyokültürel ve ekonomik sebeplerle ket
vurulan kadınların kent kaynak ve olanaklarına erişimini daha kapsayıcı/içerici, toplumsal
cinsiyet duyarlılığı yüksek kent planlama ve yönetişimiyle (governance) mümkün kılmaya
çalışmak ve kente erişilebilirliği ve katılımı artırmaya yönelik politikalar geliştirmek yerel
yönetimlerin öncelikleri arasında yer almalıdır.”
TELEFON DOLANDIRICILARI NASIL KANDIRIYOR?
Telefon dolandırıcılarının nasıl vatandaşı kandırdığıyla ilgili Psikiyatrist Dr. Emre Tan, “Kişiye
bir nevi panik atak benzeri tablo oluşturularak ”senin ilacın bende” hali yaratılıyor. Bu noktadan
sonra kişi edilgen konumda verilen direktifleri yerine getirmeye başlıyor” dedi.
Dolandırıcılar, ani ve beklenmedik bir anda telefonla arayarak, kimi zaman tehditle kimi zaman
çok büyük kazanç vaadiyle vatandaşı kandırıyor. Dolandırıcılar karşılarındaki kişileri
kurguladıkları yalana dahil ederek yönlendirmeye başlıyorlar ve vatandaşın evini barkını yok
paraya sattırıp, hatta kredi çektirip tüm mallarına sahip olabiliyorlar. Dolandırıcıların kurbanı
olan kişilerin psikolojk durumları ve telefon dolandırıcıların nasıl kandırdığıyla ilgili İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Emre Tan, açıklamalarda bulundu.
NASIL DOLANDIRIYORLAR?
Psikiyatrist Dr. Emre Tan, “Beynimizin düşünme, analiz etme, muhakeme etme bölgesi olan
ön beyin- frontal korteks bölgesi devre dışı kalıyor” dedi ve ekledi: Duygu merkezi olan iç
beyin-limbik sistem daha baskın hale geliyor. Olayın yarattığı duygu hali olayın kendisinin de
ötesine geçerek kaygı-endişe sarmalına dönüşüyor. İşte bu noktada bu kısır döngüden
çıkmanın yollarını arayan zihin ötekine ve onun yönlendirmelerine açık hale geliyor. Kişiye bir
nevi panik atak benzeri tablo oluşturularak ”senin ilacın bende” hali yaratılıyor. Bu noktadan
sonra kişi edilgen konumda verilen direktifleri yerine getirmeye başlıyor”
Dolandırılmayı sosyal açıdan da değerlendiren Dr. Emre Tan şöyle konuştu:
“Bu noktada kitle – sürü psikolojisi karşımıza çıkıyor. Çoğunluk guruba dâhil olmak, aidiyet
hissetme çabası, dışlanmamak ve bir şeye inanma ihtiyacı gibi süreçler bu noktada rol alıyor.
Topluca yapılan ayinlerde, holiganizmde, aşırı idealizasyonlarda (bir şeyi haddinden fazla
yüceltmek) ve regresyon (zihinsel küçülme-gerileme) hallerinde oluşan tablo da buna benzer.
Ve hatta âşık olma hali de bir ölçüde bu etkilenmeyi içerir. Bireysel farkındalık, özerklik, öz
seçim, muhakeme, ayırt etme ve kişisel sınırlar ortadan kalkıyor. O kişi veya gurupların
güdümüne ve yönlendirmesine giriliyor. Bu noktada ölmeleri söylenirse ölmeleri, para
getirmeleri söylenirse para getirmeleri içten bile değildir.”
Korku duygusu ile menfaat duygusunun benzer yöntemle şekillendiğini ifade eden Dr. Emre
Tan, “Tek fark birinde paranızı verirken kaygıyla korkuyla hareket ediyorsunuz, diğerinde güle
oynaya. Kişinin kendinden emin tavrı, güçlü erk sembolleri kullanışı (erkek, üniforma, devlet
unvanı – polis, savcı, vatan, millet meselesi-terör vs.) karşı tarafın etkilenebilirliğini artırıyor”
dedi.
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Dr. Emre Tan şunları söyledi:
“Dolandırıcıların kullandığı bu yöntemlere ek olarak; ani, çabuk davranılmasını istemeleri,
çeşitli dikkat dağıtıcı unsurlar kullanmaları, kişinin sosyal destek almaması ve konuyu tek
başına çözmeye çalışması gibi unsurlarla birleşince dolandırılmak epey kolaylaşıyor."
Bu tip insanlarla karşılaşıldığında yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunan İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Emre Tan, “Ev içi ortamdan başlayan bir süreç
aslında bu. Evde otorite temsili kimseye ki genelde babadır bu, önemli görevler düşmektedir.
Çocuğun baskı tehdit veya korkutma yoluyla yetiştirilmediği, kendi haklarının olduğu ve
özerkliğinin sınırlarının tanındığı ve kabul edildiği hissettirilmelidir. Fiziksel veya duygusal
tehditle eğittiğiniz bir çocuk bilin ki ileride bu ve benzeri manipülasyonlara açık hale gelecektir.
Öz saygısı, benlik değeri ve karakter oluşumundaki savunma düzenekleri ne kadar olgun
olursa, kişinin bu tarz anksiyete, gerilim veya hoşnutsuzluk oluşturan durumlarda daha sağlıklı
kararlar vermesi mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

