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TASARIM FEST’21 BAŞLIYOR
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından her yıl farklı bir
tema ile yürütülen Tasarım Festivali’nin bu yılki teması “Dijitalizm” olarak belirlendi.
Festival, 5 – 7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilen
Tasarım Festivali’nin bu yılki teması “Dijitalizm” oldu. Fakülteden yapılan açıklamada,
“Dijitalleşme süreci, global ölçekte tasarım ve sanat alanlarında kaçınılmaz bir yöne
doğru evrilmektedir. Seçilen tema, hızla gelişen ve değişen teknolojinin yarattığı yeni
dijital çağ kavramını sorgulatırken Güzel Sanatların teknoloji, sanat ve tasarım ilişkileri
üçlemesini ele almaktadır. Bu bağlamda seçilen tema, içinde bulunduğumuz pandemi
sürecinin, tasarım ve sanat alanlarındaki dijital etkilerinin reel göstergesi olmayı
hedeflemektedir” denildi.
“ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON SAĞLAYACAK”
Festival kapsamında, kurum içi ve kurum dışı davetlilerin katılımı ile söyleşiler,
seminerler, çalıştaylar ve atölyeler düzenlenecek. Güzel Sanatlar Fakültesi
bünyesindeki tüm öğrencilerin, bağlı bulundukları programlardan kazandıkları teorik
bilgileri pratiğe dökmeleri ve edindikleri alan uzmanlıklarını sosyal hayata entegre
edebilmelerini hedefleniyor. Çeşitli sosyal aktivitelerin de organizasyona dâhil olduğu
festival, yeni dijital çağa akademik bir bakış açısı sunarken aynı zamanda güzel
sanatlar ruhunu canlandırarak öğrencilere motivasyon sağlamayı da amaç ediniyor.
İLLÜSTRASYON YARIŞMASI
Festival kapsamında bir de “illüstrasyon” yarışması düzenleniyor. Pandemi sürecinin,
tasarım ve sanat alanlarındaki dijital etkilerinin reel göstergesi olmayı amaçlayan
yarışmaya hem lise, hem de önlisans ve lisans öğrencileri katılabilecek.
Festival programına ve yarışmaya ilişkin detaylara üniversitenin web sitesi üzerinden
erişilebilir.
AYŞE BEGÜM ONBAŞI, 3 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU İLE SEZONA BAŞLADI
Aerobik Cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı,
Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na adını altın harflerle
yazdırarak madalyalarına yenilerini ekledi. Onbaşı, büyük kadınlar, çiftler ve trioda 3
altın madalya kazandı.
Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Ayşe Begüm
Onbaşı, büyük kadınlar, çiftler ve trioda 3 altın madalya kazandı.
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Büyük Kadınlar kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu elde eden Onbaşı,
Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye kaptırmayarak, sezona 3
Türkiye şampiyonluğu ile başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Manisa'da
düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda yarışan İstanbul Gelişim
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Ayşe Begüm Onbaşı,
organizasyona damga vurdu.
Bakü’deki 2021 Dünya Şampiyonası’ndan ve Dünya Oyunları’ndan önce ilk hedefine
ulaştığını ifade eden Ayşe Begüm Onbaşı, “Hedefime ulaştığım için çok mutluyum.
Daha güzel performanslarım için çalışıyorum. Elimizden gelenin en iyisini
sergileyeceğiz. Kendimize ve performansımıza güveniyoruz” diye konuştu.
İGÜ KÖY OKULLARINA TEKNOLOJİ SINIFI KURDU
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kırklareli Çakıllı İlk ve Ortaokulu ile Kırklareli Üsküp
Ortaokulu’na teknoloji sınıfı kurdu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Birleşmiş Milletler'in (BM) belirlediği 17 Küresel
Hedef'ten biri olan Nitelikli Eğitim'e destek verme vizyonu ile olanaklara erişimin kısıtlı
olduğu bölgelerde nitelikli eğitimi güvence altına alacak projeler üretmeye devam
ediyor.
“Ekolojik, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirlik” bakış açısıyla hem kısıtlı imkânlara
sahip köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğine destek
vermek hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmak adına yola çıkılan
proje kapsamında Kırklareli Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün de yönlendirmesi ile Çakıllı
İlk ve Ortaokulu ile Üsküp Ortaokulu’na teknoloji sınıfı kuruldu.
İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli ve eşi Şule Gayretli, İGÜ Rektörü
Prof. Dr. Burhan Aykaç ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nail Öztaş ile Prof. Dr. Nuri
Kuruoğlu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay’ın da destek
verdiği projeyi Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı, İş
Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Güfte Caner Akın ve
Topluma Hizmet Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Güzin Selçuk yürüttü.
“BİLGİSAYARLAR YENİLENDİ”
Proje kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 30 adet bilgisayar
yenilenerek tekrar kullanıma kazandırıldı.15 adet tablet ise İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nin iş birliği kurduğu firmalar tarafından bağışlandı.
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Proje hakkında konuşan İGÜ Topluma Hizmet Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan
Güzin Selçuk, “Bu proje özellikle Covid-19 salgını sırasında gündeme gelen çevrimiçi
eğitime erişim kısıtı yaşayan çocuklarımızın eğitimini desteklemek açısından ayrı bir
önem taşıyor. Bir diğer önemi ise eğitime verilen desteğin yanında dijital atık
kapsamındaki bilgisayarların dönüşümü ile sürdürülebilir çevre idealine ulaşmada
örnek bir proje olmasıdır” ifadelerini kullandı.
“ÖFKE NÖBETLERİ BİR ÇOCUĞUN HAYAL
YOLUDUR”

KIRIKLIĞINI

İFADE

ETME

Çocuklardaki öfke nöbetlerinin ebeveynlerin karşılaştığı en rahatsız edici durumlar
arasında yer aldığını belirten Amerikalı Profesör William Moiser, “Öfke nöbetlerinin bir
çocuğun hayal kırıklığını ifade etme yoludur” dedi.
Öfke nöbetlerinin çok manipüle edici hale gelebileceğini ifade eden İstanbul Gelişim
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. William Moiser, “Bir çocuk böyle
bir gösterinin ebeveynlerin taleplerini kabul etmesini sağlayacağını öğrenirse, bu
çocuklar yetişkinlikte eşinden talepte bulunan bir yetişkine dönüşecektir” diye konuştu.
“NET KURALLARA SAHİP OLUN”
Çocukların öfke nöbetleri ile ilgili ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Prof. Moiser,
olumlu bir rol olunması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Çocuğunuzun, sizin öfke
nöbetleri sergilediğinizi görmesine veya duymalarına izin vermekten kaçının.
Çocuğunuzun toplum içinde öfke nöbetleri varsa, görmezden gelmek en iyi politikadır.
Diğer insanlardan alacağınız bakışlara rağmen, öfke nöbetine teslim olmamak veya
çocuğa durması için rüşvet vermemek akıllıca olacaktır. Meydana gelen öfke nöbetleri
riskini en aza indirmek için, halka açık yerlerde hangi davranışın beklendiği konusunda
net kurallara sahip olun. Örneğin, çocuğunuzun belirli ürünleri seçmesine ve alışveriş
sepetine koymasına izin verin”
“GÖZ ARDI EDİN”
Eğer çocuk kendine, başkasına ve eşyaya zarar vermiyorsa, öfke nöbetini görmezden
gelinmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Moiser, “Bu en zoru ancak amacınız
gelecekteki öfke nöbetlerinin oluşmasını engellemekse, öfke nöbetini göz ardı etmek
zorunlu. Eğer çocuk bir başkasına veya eşyasına zarar veriyorsa, çocuğu fiziksel
olarak kucaklayıp şöyle demelisiniz: "İncinmene veya incitmene izin veremem. Bu
yüzden zarar vermeyeceğini anlayana kadar seni tutacağım” ifadelerini kullandı.
“ALTERNATİF BİR YOL SUNUN”
Öfke nöbetlerini önlemek için mizahın kullanılabileceğini belirten Prof. Moiser,
“Genellikle çocuğunuzun gülümseyebileceği bir şeyler hatırlatın. Çocuğunuzun toplum
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içinde hayal kırıklığına uğramaya başladığını gördüğünüzde deneyin. Çocuğun üzgün
olduğunu anladığınızı söyleyerek öfke nöbeti hakkında yorum yapın. Çocuktan öfke
nöbetine neyin yol açtığını hatırlamasını isteyin. Bir dahaki sefere durumu halletmesi
için alternatif bir yol sunun. Hatta çocuğun alternatif davranış uygulamasına yardımcı
olmak için durumu yeniden canlandırabilirsiniz” dedi.
“DİKKATİNİZİ ÇOCUĞA YOĞUNLAŞTIRIN”
Öfke nöbetinin görmezden gelindiğinde kendiliğinde duracağını söyleyen Prof. Moiser,
“Eğer bir öfke nöbeti sırasında dikkatinizi çocuğa yoğunlaştırırsanız, gelecekteki öfke
nöbetlerinin meydana gelme olasılığını artırmış olacaksınız. Bir öfke nöbeti sırasında
çocukla herhangi bir sözlü etkileşim, daha fazla öfke nöbeti için olumlu bir pekiştirici
olacaktır” şeklinde konuştu.
“NESİL UÇURUMU DİYE BİR ŞEY YOKTUR”
Çocukların öfke nöbetlerine verilen tepki şeklinin, ergenlik çağında karşılaşılacak
disiplin sorunlarının türünü ve sıklığını belirleyeceğini ifade eden Prof. Moiser,
“Ebeveynler ve gençler arasında nesil uçurumu diye bir şey yoktur. Uçurum sandığımız
erken çocukluk dönemindeki öfke nöbetleri sırasında oluşan bir iletişim boşluğudur. Bir
Çocuk Gelişimi Uzmanı, ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklarla etkileşime girmeleri
için çocuk gelişimi kavramlarını gelişimsel açıdan uygun yöntemlere dönüştürmek için
bu kavramları anlamalıdır” dedi.
“ARAP BAHARI SONRASI TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLAŞTI”
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye ziyaretini yorumlayan Siyaset Bilimci
Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, ziyaretin Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin
gerginliği açısından önemli olduğunu söyledi. Tuncer, “Türkiye’nin Arap Baharı sonrası
bölgede yaşadığı ‘yalnızlaşma’, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın daha agresif hareket
edebilmesine ne yazık ki imkan tanımıştır” dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye ziyaretinin ardından konuşan İstanbul
Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Öğr.
Üyesi Fatih Fuat Tuncer, “Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerginliği
açısından bu ziyaret oldukça önemli. Ancak bu gerginliğin dün başlamadığını ve
geçmişten kaynaklanan sorunların çözümsüzlüğü ile ilgili olduğunu bilmek gerekiyor.
Onun için bu ziyaretten beklenti, yeni bir çözüm arayışından ziyade mevcut
gerginliklerin azaltılması ve sorunların dondurulması olacaktır. Bunun için de Ankara
ve Atina’nın karşılıklı diyaloğa açık olduklarını göstermeleri gerekiyor” diye konuştu.^
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“YUNANİSTAN ULUSLARARASI KONJONKTÜRDEN FAYDALANMAK İSTİYOR”
ABD seçimleri sonrası, ABD ve Avrupa yakınlaşması yeniden gözlemlenirken,
Türkiye’nin izleyeceği politikanın merak konusu olduğunu ifade eden Tuncer, “Türkiye,
kimi zaman dolaylı yollardan kimi zaman da açıkça hem Avrupa Birliği hem de ABD ile
yeni bir sayfa açmak istediğini deklare etti. Ancak Yunanistan’ın Deniz Kıta Sahanlığı
ve Münhasır Ekonomik Bölge açıklamaları, Türkiye’nin sert bir şekilde tepki vermesine
sebep olmuştur. Türkiye, bu sebeple önce sahaya kendi sondaj gemilerini indirmiş,
ardından Libya ile yapılan MEB antlaşması ve Mısır gibi diğer Ortadoğu aktörleri ile
diyalog kanallarını yeniden çalıştırmıştır. Yunanistan’ın uluslararası konjonktürden
faydalanarak oluşturmak istediği “oldubitti” politikası, Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ politikası
ile karşılaşınca gerginlik yükselmiştir” şeklinde konuştu.
“YUNANİSTAN’IN DENİZLERDEKİ AGRESİF GENİŞLEME POLİTİKASI BÖLGE
ÜLKELERİNİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR”
Yunanistan’ın bölgedeki bu politikasının sadece Türkiye’nin değil; diğer bölge
ülkelerinin de aleyhine göründüğünü söyleyen Tuncer, “Örneğin Yunanistan’ın İyon
Denizi’ndeki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak istemesi Arnavutluk tarafından büyük
tepki görmüş, yine Akdeniz’deki girişimleri de sadece Türkiye’nin değil Libya ve Mısır
başta olmak üzere diğer devletlerin de tepkisini toplamıştır. Yunanistan’ın denizlerdeki
bu agresif genişleme politikası sadece bölge ülkelerinin güvenliğini tehlikeye
atmamakta, başta AB, ABD ve Rusya gibi ülkelerin bölge politikalarını da olumsuz
etkileyebilecektir” ifadelerini kullandı.
“AB VE ABD TARAFINDAN TEDİRGİNLİKLE İZLENİYOR”
Biden sonrası ABD’nin Çin ve Rusya’ya karşı yeni bir çevreleme politikası oluşturmaya
çalıştığından bahseden Tuncer, “Özellikle Ukrayna üzerinden başlayan tartışmanın
Karadeniz üzerinden tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atabileceği gerçeği göz önüne
alınırsa, Doğu Akdeniz’deki Türk – Yunan restleşmesi, AB ve ABD tarafından
tedirginlikle izlenmektedir. Atlantik Cephesi’nin yeniden güçlenmeye çalıştığı bir
dönemde NATO içerisindeki iki müttefikin sürekli birbirlerini tehdit etmesi, NATO’nun
güvenilirliğinin de sorgulanmasına yol açacağı için Ankara ve Atina arasındaki
diyaloğun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.
Doç. Dr. Öğr. Fatih Fuat Tuncer açıklamasını şöyle sonlandırdı:
“Dendias’ın ziyareti ile kuşkusuz ki yıllardır çözülmeyen sorunların mucize bir şekilde
çözülmesi beklenmiyor. Ancak, ABD ve AB’nin yeniden yakınlaştığı bu dönemde
Türkiye’nin alacağı pozisyon Atlantik cephesi için hayati bir önem taşıyor. Bu açıdan
Türkiye’nin beklentisi kendisine ABD ve AB uygulanan yaptırımların kaldırılması ve
yumuşatılması, AB üyeliği konusunda AB tarafından somut adımların atılmasıdır.
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Özellikle vize serbestisi söyleminin yeniden medyada gündeme gelmesi ve AB
tarafından Suriyeli mültecilere yönelik verilecek ekonomik destek haberleri, Haziran
ayındaki zirve öncesi AB’nin Türkiye’ye yönelik olumlu bir mesaj vermeye çalıştığını
göstermektedir. Türkiye’nin sahadaki manevra kabiliyetini yeniden kazanmaya
çalışması ve Mısırla yapılan görüşmeler, Yunanistan’ın Türkiye ile yeniden diyalog
kurma yoluna girmesine neden oldu. Hiç kuşkusuz ki bu noktada AB ve ABD’nin
Yunanistan’ı bu noktada teşvik etmesi de büyük önem taşıyor. Çünkü bu zamana
kadar Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi üyelik avantajlarının arkasına sığınarak AB’yi
Türkiye’ye karşı bir koz olarak kullanmaya çalışmışlardır.”
Ankara’nın bölgedeki tüm aktörler ile diyalog halinde olması gerektiğinin altını çizen
Tuncer, “Çünkü Doğu Akdeniz meselesi sadece Yunanistan ve Türkiye’yi ilgilendiren
bir mesele değildir. Türkiye’nin de son zamanlarda dış politikada yeniden başlattığı
‘herkes ile görüş’ politikasına kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Zira Türkiye’nin
Arap Baharı sonrası bölgede yaşadığı ‘yalnızlaşma’, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın
daha agresif hareket edebilmesine ne yazık ki imkan tanımıştır” dedi.
6’NCI ULUSLARARASI TÜRKİYE KİCK BOKS AVRUPA KUPASI SON BULDU
Antalya’da düzenlenen 6’ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası
(Turkish Open) sona erdi. Müsabakalarda 16 ülkeden 1600 sporcu yarıştı.
Antalya'da düzenlenen 6’ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası sona
erdi. 74 kiloda yarışan İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Faruk Mert
Yüksel, 1’inci olarak büyük bir başarıya imza attı.
Elde ettiği başarı hakkında konuşan Yüksel, “Uzun zamandır ayrı kaldığımız bu
arenada tekrar mücadele etmenin ve 6’ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa
Kupası’nda şampiyon olmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşıyorum. İyi dileklerini,
dualarını ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini
kullandı.

