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“EN ÇOK ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YAPTIĞIMIZ ÜLKE TÜRKİYE” 

Afganistan Yükseköğretim Bakanı Prof. Dr. Abdul Basir Abbas ve beraberindeki heyet 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni ziyaret etti. Bakan Abbas, “En çok öğrenci değişimi 

yaptığımız ülke Türkiye” dedi. Yapılan görüşmede birçok iş birliği kararı alındı.  

Afganistan Yükseköğretim Bakanı Prof. Dr. Abdul Basir Abbas, Afganistan Özel 

Üniversiteler Birliği ve Yükseköğrenim Kurumu Başkanı Dr. Shafiullah Naimi, 

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Kültür Müdürü Toryalai Gheyasi, Nekan Group Başkanı 

Dr. Abdul Karim Sadeqi ve beraberindeki 15 üniversitenin rektörü İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’ni ziyaret etti.  

İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ve Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş ile 

yapılan görüşme sonrası ikili anlaşmalar, akademisyen ve öğrenci değişim 

programları, yüksek lisans ve doktora programları, ortak bilimsel projeler gibi birçok 

alanda iş birliği kararı alındı. 

“İGÜ’NÜN TECRÜBESİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ” 

Afganistan’da ilk özel üniversitenin 2005 yılında kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. 

Abdul Basir Abbas, yükseköğretim alanında iş birliklerine ihtiyaç duyduklarını 

belirterek, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin tecrübesinden faydalanmak istediklerine 

vurgu yaptı.  

“BOŞANMALAR İLK 5 YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞİYOR” 

Toplumsal bir sorun olan boşanmaların son yıllarda önemli bir artış gösterdiğini belirten 

Prof. Dr. Kamil Kaya, “TÜİK (2021) verilerine göre her üç evlilikten yaklaşık üçte birinin 

boşanma ile sonuçlandığını görülüyor. Üstelik söz konusu bu boşanmalar evliliğin ilk 

yıllarında, özellikle de ilk beş yıl içerisinde gerçekleşiyor” diye konuştu. 

TÜİK (2021) verilerine göre, evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken 2020 

yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270’e geriledi. Evlenen çift sayısında 2019 yılına 

göre, özellikle 2020 yılı nisan (yüzde 68,7) ve mayıs (yüzde 61,6) aylarında ise önemli 

bir azalma yaşandı.  

“KORONAVİRÜS PANDEMİSİ ETKİLİ” 

Bu azalmanın temel nedeninin tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen pandemi 

olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kamil Kaya, “TÜİK (2021) verilerine göre her üç evlilikten 

yaklaşık üçte birinin boşanma ile sonuçlandığını görülüyor. Üstelik söz konusu bu 

boşanmalar evliliğin ilk yıllarında, özellikle de ilk beş yıl içerisinde gerçekleşiyor. Evlilik 

yaşının giderek yükselmesi ve erken boşanmalar birlikte değerlendirildiğinde 

toplumumuzda evlilik süresinin azaldığı anlaşılıyor” dedi. 
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Kaya konuya ilişkin konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“TÜİK (2021) verilerine göre, 2020 yılında ülkemizde boşanmaların yaklaşık üçte biri 

(yüzde 35,3) evliliğin ilk beş yılında, yaklaşık beşte biri (yüzde 20,7) evliliğin 6-10 yılı 

içinde; dolayısıyla boşanmaların yarıdan fazlası (yüzde 56) evliliğin ilk on yılı içerisinde 

gerçekleşmiştir. Bu nedenle özellikle evlilikte ilk beş yıl “kritik yıllar” olarak 

değerlendiriliyor. Dolayısıyla ülkemizde boşanmaların artış düzeyi dile getirilirken 

"Boşanmak artık moda oldu” şeklindeki söylemler toplumsal bir gerçeğe işaret ediyor.”  

“BOŞANMALARDAN 124 BİN 742 ÇOCUK ETKİLENDİ” 

Son bir yıl içinde kesinleşen boşanma davaları sonucu 124 bin 742 çocuğun 

etkilendiğine vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Kaya, “Bu 

çocuklardan yaklaşık dörtte birinin velayetinin babaya (yüzde 24,2), dörtte üçünün ise 

anneye (yüzde 75,8) verildiği görülüyor” dedi.  

KARİYERLERİNİ ÜNİVERSİTE SIRALARINDA PLANLAYACAKLAR 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında iş birliği protokolü 

imzalandı. Protokol kapsamında, öğrencilere bireysel danışmanlık verilmesi, 

bölümlere özel faaliyetler yapılması ve üniversite kariyer etkinliklerinin düzenlenmesi 

amaçlanıyor. 

İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanları'nın öğrencilere işgücü piyasası, kurum 

faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat, görüşme teknikleri, özgeçmiş 

hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunması amacıyla İŞKUR ile 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İGÜ Rektör 

V. Prof. Dr. Nail Öztaş tarafından imzalanan protokole Kariyer Geliştirme Merkezi 

Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sarp Güneri, Genel Sekreter Yardımcıları Turgay Karalinç ve 

Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Kelleci de katıldı.  

“PROTOKOL BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK” 

Öğrencilerin ve mezunların yetkinliklerinin, deneyimlerinin ve istihdam 

edilebilirliklerinin geliştirilmesi konusunda uygulanabilecek iş birliği olanaklarını ve 

yöntemlerini görüştüklerini belirten İGÜ Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Dr. Öğr. 

Üyesi Sarp Güneri, “İş hayatı ve iş arama süreçlerinde öğrencilerine destek olacağız. 

Protokol, öğrencilerimize ve mezunlarımıza büyük katkı sağlayacak” dedi.  
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TEKNOFEST ROKET YARIŞMASININ FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU 

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması finalistleri belli oldu. Pegasus ve Kuzgun roket 

takımları adını finale yazdırdı. 

İlkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar binlerce genç, hayallerini 

gerçekleştirmek için 34 farklı kategoride düzenlenen TEKNOFEST 2021 (Havacılık, 

Uzay ve Teknoloji Festivali) Teknoloji Yarışmalarına katıldı.  

“BİRÇOK BÖLÜMDEN ÖĞRENCİLER VAR” 

2018 yılında gerçekleştirilen ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne 

(TEKNOFEST) yalnızca Mekatronik Bölümü öğrencilerinden oluşan ekiple katıldıkları 

bilgisini veren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir 

Gayretli, “Bu yıl kurulan takımlara birçok bölümden öğrenciler var. Mekatronik 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği Bölümlerinden bu işe ilgi duyan öğrencilerimizin 

kurduğu Pegasus ve Kuzgun Roket Takımları adını finale yazdırdı” diye konuştu. 

Öğrencilerin proje üretmeye devam ettiklerini belirten Abdülkadir Gayretli açıklamasına 

şöyle devam etti:  

“Teknoloji meraklılarından oluşturulmuş bir ekip olan takımın hedefleri ve amaçları 

doğrultusunda yeni ekip üyeleriyle, öğrencilerimiz projeler üretmeye devam ediyor. 

Ülkemizin havacılık konusundaki gelişmelerini örnek alarak bu gelişmelere biz de 

fayda sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz mekanik ve yazılım alanında aldığı 

bilgileri faydalı bir amaca çevirmek istiyor. Bu nedenden dolayı roket yarışmalarına 

katılıyorlar.” 

“DERECE ELDE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ” 

Öğrencilerin, 3 bin metre roket kategorisinde 2 farklı takım ile yarışmaya katıldığını 

söyleyen Abdülkadir Gayretli, “Ön Tasarım Raporu aşamasında 296 roket takımı 

arasından ‘Pegasus Roket Takımı’ 821 puanla 52. ‘Kuzgun Roket Takımı’ ise 801 

puanla 78. Olarak bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı. Kritik Tasarım Raporu 

aşamasında da ‘Pegasus Roket Takımı’ 867 puan, ‘Kuzgun Roket Takımı’ da 883 puan 

alarak finale kalmayı hak kazandı. 2021 Teknofest Roket Yarışması’nda iki takımımız 

ile derece elde etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.  
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TÜRKİYE’DE DARBELERİN SOSYO-POLİTİĞİ PANELLE ELE ALINDI 

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 15 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak 
‘’Türkiye’de Darbelerin Sosyo-Politiği ve 15 Temmuz’’ konulu bir panel gerçekleştirildi.  

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Yavuz Çilliler’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Yozgat Bozok Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Mumyakmaz, 
‘’Türkiye’de Darbe Geleneği ve 15 Temmuz’’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 
Mumyakmaz konuşmasında tarihsel perspektif ışığında özellikle asker ve reaya olmak 
üzere iki toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak Osmanlı’dan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne nasıl bir bürokratik gelenek intikal ettiği konusunda açıklamalarda 
bulundu. Bürokratik vesayet kavramı çerçevesinde sürdürdüğü konuşmasında 
Mumyakmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin hem 1960 ve 1980 darbeleri ile olan sosyo-
politik bağlantısı hem de bu darbelerden ayrılan yönleri üzerinde durdu.  

“BİR İŞGAL TEŞEBBÜSÜDÜR” 

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Gökberk Yücel ‘’Devletin Ontolojik Güvenliğine 
Tehdit Olarak Fetullahçı Terör Örgütü’’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Yücel, klasik 
güvenlik anlayışında devletin sınır güvenliği ve egemenlik hakları gibi konular ele 
alınırken, ontolojik güvenlik anlayışının inanç, değer sistemleri ve ulusal kimlik gibi 
konuları içerdiğini belirterek, FETÖ’nün devlet kurumları (adliye, harbiye vb.) arasında 
çatışma yaratması bakımından Türk devlet yapısına ve geleneğine açık bir tehdit 
olduğunu belirtti. Yücel bu bağlamda 15 Temmuz darbe girişiminin diğer darbelerden 
farklı olarak devlet sistemini, toplumun değerler sistemini ve ülkenin ulusal 
bütünlüğünü hedeflemesi bakımından bir işgal teşebbüsü olduğunu vurguladı. Yücel 
ayrıca FETÖ’nün küresel güçler tarafından kullanılan vekalet savaşı unsurlarından biri 
olduğunu da belirtti.  

“FARKLI SALDIRI METOTLARINI EŞ ZAMANLI KULLANAN BİR TERÖR ÖRGÜTÜ” 

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Emre Gündoğdu ‘’Hibrit Terör Tehdidi 

Bağlamında 15 Temmuz Darbe Girişimi’’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 

Gündoğdu konuşmasında FETÖ’nün geçmişteki terör örgütlerinden farklı olarak birçok 

saldırı metodunu eş zamanlı kullanan bir terör örgütü olduğunu belirtti. FETÖ’nün, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi/bürokratik, ekonomik ve sosyal/kültürel güvenliğini eş 

zamanlı olarak hedef aldığını belirten Gündoğdu, FETÖ’nün kara propaganda 

gerçekleştirme, casusluk faaliyetinde bulunma, suikastlar gerçekleştirme vb. gibi 

faaliyetler yürütmesi bakımından çok boyutlu örgütsel araçlar kullanan bir terör örgütü 

olduğunu vurguladı.  


