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DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ‘ETKİ GÜÇLERİNE’ GÖRE SIRALANDI: İSTANBUL
GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ KALİTELİ EĞİTİM’DE 24’ÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ!
Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması
(Impact Ranking) 2021 sonuçları açıklandı. Yapılan sıralamada, dünyanın en kaliteli
eğitim veren üniversiteleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 24’üncü sırada
yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
Saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education,
(THE) üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi
hedeflediği ‘Etki Sıralaması 2021' (Impact Ranking 2021) için 98 ülkeden 1240 başvuru
aldığını açıkladı.
‘Kaliteli Eğitim' kategorisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi, dünya çapında 1240
üniversite arasından 24’üncü olarak büyük bir başarının sahibi oldu. Üniversite aynı
zamanda sıralamaya Türkiye’den katılan 45 üniversiteyi ise geride bırakarak 1’inciliği
göğüsledi.
Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği on yedi sürdürülebilir kalkınma hedefi
doğrultusunda gerçekleştirilen ve üniversitelerin eğitim alanındaki çalışmaları ve
yenilikçi projeleri ile topluma yönelik katkılarını değerlendiren sıralamada, “Sağlık ve
Kaliteli Yaşam” kategorisinde Türkiye’de 4’üncü, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”
kategorisinde 2’nci, “Amaçlar İçin Ortaklıklar” kategorisinde 3’üncü, “İnsana Yakışır İş
ve Ekonomik Büyüme” kategorisinde 10’uncu, “Temiz Enerji' kategorisinde alandaki
çalışmalarıyla dünya üniversiteleri arasında 95’inci olma başarısını gösteren İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nin genel sıralamadaki konumunun dünyada 201 – 300 olarak
açıklanırken, Türkiye’de ise 3’üncü olduğu belirtildi.
“72 BASAMAK YÜKSELDİK, DÜNYADA 24’ÜNCÜ OLDUK”
Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education
(THE) tarafından yapılan sıralamanın yükseköğretim kurumları açısından önemine
değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli,
“Kaliteli Eğitim” kategorisinde bir önceki yıl dünyada ilk yüz üniversite arasına 96’ncı
olarak girmeyi başardıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:
“Kalite Eğitim kategorisinde iddiamızı devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl aynı kategoride
dünyada 96’ncı sırada yer alırken, bu sene açıklanan sonuçlarda 72 basamak birden
yükselip 24’üncü sıraya yerleşmemiz hedeflerimizi gerçekleştirebildiğimizi gösteriyor.
Toplumun sürdürülebilir kalkınması adına gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızın,
dünyanın en saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri
olan Times Higher Education (THE) tarafından değerlendirilip takdir edilmesi bizleri
hem motive ediyor hem de gururlandırıyor. Eğitimde kalitede uluslararası düzeyde bir
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kez daha taçlandırdığımız bu başarımızı, önümüzdeki dönemde dünyanın ilk 10
üniversitesi arasına girmeyi hedefleyerek sürdüreceğiz’” dedi.
“İNSANLIĞIN GELECEĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINA DESTEKLE
MÜMKÜN”
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla üniversite olarak sürdürülebilir
kalkınma amaçlarını benimsediklerinin altını çizen Abdülkadir Gayretli, “Dünyanın ve
insanlığın geleceği sürdürülebilirlik çalışmalarına destekle mümkün. Bu amaç
doğrultusunda da eğitime ve araştırmaya özel önem gösteriyoruz. İnsanlığın barış ve
refah içinde yaşaması, yoksulluğu ortadan kaldırılması bu hedeflerden geçiyor” dedi.
“ULUSLARARASI EĞİTİMDE İDDİAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde Yeni Türkiye’nin
2023 ve 2053 vizyonu doğrultusunda stratejik adımlar attığını vurgulayan Abdülkadir
Gayretli, “Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Üniversitelerinin dünya üniversiteleriyle yarışır
olması ve uluslararası sıralamalarda öne çıkması gerektiği düşüncesiyle bizleri teşvik
etti. İGÜ olarak biz de bu hedefler istikametinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 63
programımız uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edildi ve
uluslararası standartlarda eğitim verdiğimizi tescilledik. Şimdi de taçlanan bu
başarılarımızla, dünya üniversiteleri ile yarışarak uluslararası eğitimde iddiamızı
sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı.
MB’NİN KRİPTO PARA KARARINA UZMAN YORUMU: KEYFİ DEĞİL, KORUYUCU
BİR ÖNLEM
Merkez Bankası’nın (MB), kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılamamasına
yönelik aldığı kararı değerlendiren Finans Uzmanı Dr. Hakan Yıldırım, “Alınan karar
keyfi değil, toplumun refahı için koruyucu bir önlem. Toplumu çeşitli önlem ve
müeyyideler ile korumak ve kolay yoldan zengin olma hayalinden uyandırmak,
önemlidir” dedi.
Merkez Bankası, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmasını engelleyen bir yönetmelik
yayınladı. Buna göre, kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde
kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde
kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Finans Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım,
piyasa oluşan fiyat balonlarının ekonomik sıkıntılara neden olabileceği uyarısında
bulunarak, “Peki, bu fiyat balonu nedir? Fiyat balonu bir varlığın gerçek ve sanal değer
arasında sanal değer lehinde fiyatlanması olarak ifade edilebilir. Ancak bunun
tanımından ziyade nasıl oluştuğuna bakmak gereklidir. Fiyat balonları şu ya da bu
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sebepten dolayı oluşsa da insanların kolay yoldan zengin olma hayali ile
beslenmektedir” diye konuştu.
“BAZI YATIRIMCILAR ALIM YAPMAKTAN VAZGEÇER”
Piyasada varlık fiyatlarına ait balonların dört aşama içinde hareket ettiğini söyleyen
Yıldırım, “Bu aşamanın ilki gizliliktir. Gizlilik fiyatların düşük olduğu ve başlangıç fiyatı
olarak ifade edilebilen bölge veya süreç olarak ifade dilebilir. Bu süreçte akıllı diye tabir
edilebilecek yatırımcılar varlıkları almaya başlarlar ve varlık fiyatları yavaş yavaş yukarı
yönlü bir fiyatlama davranışı içerisine girerler. İkinci aşama ise farkındalık sürecidir. Bu
süreçte artık kurumsal yatırımcılarda sahneye çıkar ve bu bölgede fiyatlar yükselişe
devam eder ve belli bir noktadan sonra ani ancak keskin de olmayan bir düşüş yaşar.
Bunun en temel sebebi ise ilk satışların gelmesidir. İşte bu noktaya ayı tuzağı
denilmekte ve burada bazı yatırımcılar çok paniklemese de alım yapmaktan
vazgeçerler. Bu sürecin son evresinde fiyatlar medyanın ilgisi ve yapılan haberler ile
yükselişe geçer” ifadelerini kullandı.
“FİYATLARIN DEVAMLI ARTACAĞINA İNANIRLAR”
Üçüncü süreçte ise toplumun her kesiminin yatırım yapmak ve kolay yoldan para
kazanmak istediğini belirten Yıldırım, “Büyük bir coşku ile fiyatların devamlı artacağına
inanmaya başlarlar. Artık neredeyse tüm varlığını yatırım aracına ya da büyük ilgi
gösterdikleri varlığı almak adına satma eğilimine girerler. Fiyatlar bu süreçte aşırı bir
yükseliş davranışı içine girer. Bu süreçte varlığın fiyatı en tepe noktayı vurur ki geldiği

bu en tepe nokta ilk ve son tepe nokta olur. Artık fiyat balonu öyle bir şişmiştir ki kimse
bu balonun söneceğine inanmaz. Tabi bu süreçte bazı akıllı yatırımcılar ya da finansal
okuryazarlığa sahip yatırımcılar yavaş yavaş karlarını çekmek için satışlar yapmaya
başlarlar. Yatırımcıların diğer kısmı ise bu baskı karşısında yavaş yavaş düşen fiyatları
pek kale almazlar. Yani bu noktada fiyatların hep yükseleceği inancı daha ağır basar
ve bu süreç dördüncü evre olan sönme sürecini temsil etmektedir” dedi.
“FİYATLAR TOPARLANAMAZ”
Sönme sürecinde fiyatların kısa ve küçük harekete bağlı olarak düştüğünü ancak
yatırımcıların bu düşüşü inkâr etmeye başladığını belirten Yıldırım, “Bu inkâr varlığın
eski seviyelere geleceğine dair inanca sahip yatırımcıların davranışından
kaynaklanmaktadır. Düşen fiyatlara karşı tam bir panik havası olmaz hatta düşen
fiyatlar sebebi ile çok büyük olmasa da kar etmek amacı ile alımların devamına sebep
olur. Ancak miktar hacim olarak düşük alış baskıları fiyatların küçük düzeltme sürecine
girmesine sebep olsa da tekrardan düşen bir fiyat davranışı kaçınılmaz olur. Bu sayede
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panik kaçınılmaz olur ve bir kısım yatırımcı satış yapmaya başlar ve satış baskısı
neticesinde dramatik bir düşüş söz konusu olur ve fiyatlar artık toparlanamaz hale gelir.
Böylelikle fiyatı yüksek seviyede iken alım yapan yatırımcılar büyük zararlara gebe
kalmış olurlar” ifadelerini kullandı.
KOLAY YOLDAN ZENGİN OLMA HAYALİ
Alınan kararın keyfi olmadığını vurgulayan Yıldırım, “Toplumun refahı için koruyucu bir
önlem. Önemli olan toplumu çeşitli önlem ve müeyyideler ile korumak ve kolay yoldan
zengin olma hayalinden uyandırmaktır. Hatta ödemelerde kripto varlığın
kısıtlanmasının yanı sıra yatırım faaliyetleri açısından da sıkı bir şekilde denetlenmesi
elzem bir durumdur. Bazı kurumların yatırımcılara 1:10 kaldıraçlı kripto para alım ve
satım imkanı tanıması yatırımcıların oynaklığı yüksek olan kripto paralara karşı daha
fazla riskler almasına sebep oluyor. Yani burada risk 10 kat daha fazla artmakla birlikte
katlanabilecekleri zararlar on kat artabiliyor. Kısaca hem kaldıraçlı bir sistem dâhilinde
alınıp satılması hem de kaldıraç olmaksızın işlem yapılması yatırımcılar için önemli
riskler içerdiğinden bazı düzenlemelerin getirilmesi gerektiği şart gibi gözüküyor” dedi.
SOSYAL MEDYADA SATIŞA SUNULAN GIDA ÜRÜNLERİ SAĞLIK AÇISINDAN
BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
Pandemi sürecinde birçok kişi giyim kadar gıda ihtiyacını da internet üzerinden
karşıladı. Bunun birtakım riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Gıda Bilimi
Uzmanı Dr. Murat Doğan, etkieti olmayan, resmi kurumlardan gerekli izinleri alınmamış
ürünlere itibar etmemek gerektiğini söyledi. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük
ise "Sosyal medyadan yapılan alışverişler, tüketiciler için büyük risk teşkil ediyor" dedi.
Kurumsal sitelerin dışında sosyal medya platformlarında satışa sunulan gıdaların
denetimden uzak olduğuna ve bunun insan sağlığına zarar verebileceğine değinen
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Gıda Bilimi Uzmanı Dr. Murat Doğan, “Sosyal
medya platformlarından satışa sunulan gıdalar üretim, nakliye ve depolama sırasında,
pek çok gıda riskini barındırabilir” uyarısında bulundu.
“BAKTERİLER İNSAN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR”
Koronavirüs salgınıyla insanların birçok alışkanlığının değiştiğini söyleyen Dr. Murat
Doğan “Gıda alışverişlerimizi internet üzerinden yapar hale geldik. Bu tür alışverişlerde
yüzde 66’lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Sosyal medya üzerinden gıda alışverişi
yaparken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Alacağımız gıdanın, gıda güvenliği
açısından doğru ürün olup olmadığına bakmalıyız. Ürünlerin etiketli olması gerekiyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izinlerinin tam olması lazım. Çiğ sütten yapılmış
peynirde çok çeşitli bakteriler üreyebilir. Konserve türü ürünlerde bulunan clostridium
botulinum dediğimiz bakteriler insan ölümüne bile neden olabiliyor” diye konuştu.
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“ETİKETİ OLMAYAN ÜRÜNLERE İTİBAR ETMEMELİYİZ”
Alınan ürünün hangi koşullarda üretildiğine, etiketlemenin yapılıp yapılmadığına,
saklama koşullarına ve sevkiyat sürecine dikkat edilmesi gerektiğinin belirten Doğan
sözlerine şöyle devam etti:
“Güvenmediğimiz yerlerden ürün satın almamalıyız. Kargo sürecinde uygun şartlarda
getirildiğinden emin olmalıyız. Soğuk hava deposu olup olmadığına bakmalıyız. Şirket
bilgilerine çok kolay bir şekilde ulaşmalıyız. Bakanlık izni olmayan yerlerde hayvan
antibiyotik tedavisi gördüğü sırada hayvanın sütüne ister istemez antibiyotik geçiyor.
Biz çocuklarımıza antibiyotikli süt içirmiş oluyoruz. Etiketi iyi görmek gerekiyor. Etiketi
olmayan ürünlere itibar etmemeliyiz.”
KÜÇÜK: SOSYAL MEDYA YENİ BİR PAZAR HALİNE GELDİ
Salgın sürecinde uzaktan satış diye adlandırdığımız satıcıyla yüz yüze gelinmeksizin
yapılan satışlarda ciddi artışlar olduğunu kaydeden Tüketiciler Derneği Başkanı Levent
Küçük ise “Sosyal medya yeni bir pazar haline geldi. Özellikle kendi ürünlerini satan
çok sayıda kişi pazarlama yapıyor. Satın aldığımız ürünlerin güvenli gıda ürünü olup
olmadığını bilmiyoruz. Sosyal medyadan satış yapanların içinde maalesef kötü niyetli
dolandırıcılar da bulunuyor. Vadedilen ürünler gönderilmiyor. Hiç ürün göndermeyenler
bile oluyor. Sosyal medyadan yapılan alışverişler, tüketiciler için büyük risk teşkil
ediyor” ifadelerini kullandı.
“DEVLETİN VERGİ KAYBI OLUYOR”
Tüketicilerin kurumsal kimliğinden emin oldukları işletmeleri seçmeleri gerektiğine
dikkati çeken Küçük konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Ürün gelmeden para göndermeyiniz. Kapıda ödeme seçeneğini tercih ediniz. Kargo
firmalarının uyguladığı kontrollü teslimat uygulamaları tercih edilmeli. Satış yapan
kişilerin sertifikası olursa daha güvenilir alışveriş yapılır. Gıda ürünlerinde denetimi
yapılmamış ürünleri almak başlı başına büyük risk. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nın denetiminden geçmiş gıdaları tercih etmeleri sağlıkları açısından en
doğru olanıdır. Özellikle piyasada yumurta, süt, peynir ve tereyağı satışı günü birlik
getirseler bile ciddi riskler taşıyor. Kayıt dışı satış yapan kişiler de var. Bu anlamda
baktığımızda devletin vergi kaybı da oluyor.”
“MASKE TEDARİKİ, YERİNİ AŞI TEDARİKİNE BIRAKTI”
Sokağa çıkma yasakları, kısıtlanan sosyal hayat ve ekonomik daralma ile tüm dünya
açısından yeni bir dönemin ve benzersiz bir tecrübenin ortaya çıktığını ifade eden
Siyaset Bilimci Dr. Fırat Demirkol, “Maske tedariki, yerini aşı tedarikine bıraktı. Bu
durum ise yeni bir rekabet alanı ortaya çıkardı” diye konuştu.
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Düşük teknoloji ile üretimi mümkün olan tıbbi maskelerin ülkeler arasından ciddi bir
rekabet alanı haline dönüştüğünü söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fırat Demirkol, “Dünyanın ekonomik
sistemi içerisinde ekonomisi gelişmiş olan ülkeler birçok üretim faaliyetini katma değeri
düşük olması sebebiyle kendi üretim sistemi içerisinden çıkarmıştı. Bunun yerine
yüksek teknoloji üretimi ve yazılım gibi alanlar öncelikli hale geldi. Ancak bu öncelikler
pandemi ile değişiklik gösterdi. Bu açıdan bakıldığı takdirde insanlığın yaşamış olduğu
bu eşsiz tecrübe ekonomik düzen üzerinden etkisini ortaya koyacaktır. ‘Maske
savaşları’ olarak adlandırılan bu süreç ilk zamanlardakine göre azalmış olsa da yerini
yeni bir konu başlığı olan aşı tedariki süreçlerine bırakmış ve bu durum yeni bir rekabet
alanı ortaya çıkardı” diye konuştu.
Katma değerli ve yüksek karlı ürün üretme eğiliminin pandemi sürecinin sonunda
değişikliğe uğrayacağını belirten Dr. Demirkol, “Artık ülkeler en azından kendisine
yetecek düzeyde katma değeri yüksek olmayan temel tıbbi malzeme ve temel gıda
ürünlerinin üretimini de tekrar gündemlerine alacakları düşünülüyor. Bu durum içe
kapanma ya da artan milliyetçilik şeklinde açıklanabilir ancak pandeminin getirmiş
olduğu psikolojik değişiklik olarak da anlaşılabilir” dedi.
“DAYANIŞMA RUHU ÖN PLANA ÇIKACAK”
Değişen alışkanların bir süre daha toplumun belli kesimlerinden devam edeceğini
belirten Dr. Demirkol, “Özellikle maske kullanımı ve toplu alanlardan uzak durma gibi
konular bu durumun başını çekiyor. Pandemi ile birlikte tek katlı bahçe içerisinde evler
ve çekirdek aile içerisinde yapılan aktiviteler ön plana çıktı. Bu sürecin toplumlara
getirmiş olduğu bir diğer başlık ise dayanışmanın önemi. Tüm bilim insanları bu sürecin
sadece belirli ülkelerdeki aşılama ya da toplum içerisinde bir grubun aşılanması ile son
bulamayacağını ancak topyekûn bir yaklaşım ile sürecin biteceğini belirtiyor. Bu durum
her ne kadar gönüllü olarak olmasa da tabir yerindeyse gemi battığında herkesin sular
altında kalacağı gerçeğini insanlığa bir kez daha hatırlatıyor. Bu nedenle hem
toplumların kendi içerisinde hem de uluslararası toplumda mecburiyet ile de olsa
dayanışma ruhunun ön plana çıkacağı söylenebilir” ifadelerini kullandı.
Uzmanından ailelere çağrı: Çocuklarınızın yaşıtlarıyla flört etmesine izin verin
Erken yaşta evlenen çocukların ruh sağlığının bozulduğunu söyleyen Çocuk ve Ergen
Psikiyatristi Prof. Dr. Ayten Erdoğan, “18 yaşından önce evliliklere aile onayıyla bile
izin vermemek gerekiyor. Hapis cezası başta olmak üzere ciddi cezai yaptırımı olması
lazım. Erkenden evliliğin, anne ve baba olmanın sorumluluğunu taşıyamayan
çocuklarda travma, kimlik ve kişilik bozukluğu meydana geliyor. Aileler, çocuklarının
yaşıtlarıyla flört etmesine izin vermelidir. Aksi takdirde küçük yaşta evden kaçmalar,
evlenmeler meydana geliyor” dedi.
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Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women), Türkiye’de erkeklerin çocuk yaşta,
erken ve zorla evliliklere yönelik algı ve tutumlarını ortaya koyan yeni bir rapor
yayınladı. Rapor, erkeklerin ve oğlan çocuklarının, davranış değişikliği yaratılmasında,
erkek evliliklerin ortadan kaldırılmasında ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasında daha güçlü bir rol oynamalarını kolaylaştıracak rehber olmayı
amaçlıyor.
Rapora göre, Türkiye’de erkeklerin yüzde 25’i, kız çocuklarının en fazla 15 yaşına
kadar çocuk sayıldığını düşünüyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan erkekler ve
kadınlarla yürütülen görüşmelerden elde edilen nicel ve nitel verilere dayanan rapor,
Türkiye’de çocukluk ve yetişkinlik, evlilik yaşı ve uygulamaları, aile ve ilişkiler,
bireysellik, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet normları ile erken ve zorla evlilik gibi
kavramlara dair algı ve tutumları haritalandırıyor.
Raporun öne çıkan başlıkları şöyle:
“Erkeklerin yüzde 10’u ergenliğe giren kız çocuklarının evliliğe hazır olduğunu
düşünürken, yalnızca yüzde 2.5’i bunun oğlan çocukları için geçerli olduğunu
düşünüyor. Katılımcıların yüzde 18.1’i erken ve zorla evliliğin bir cezası olmaması
gerektiğini düşünüyor. Bir kız çocuğu için evlilik kararı alırken son sözün baba ve
annede olduğunu söyleyenler yüzde 27.9 iken oğlan çocuğu için bu oran yüzde 23.8.
Erken ve zorla evliliğe şahit olduğunda ‘doğru bulmuyorum ama bununla ilgilenecek
kişi ben değilim’ diyenlerin oranı yüzde 36.8. Katılımcılar arasında annesinin çocuk
yaşta evlendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 26.7 iken babasının çocuk yaşta
evlendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 7.18. Erken ve zorla evlilik nedeniyle okula
devam edemeyen kız çocuğu oranı yüzde 19 iken, oğlan çocuklarında bu oran yüzde
10.5. Evli katılımcıların yüzde 18’i akraba evliliği yaptığını belirtiyor.”
Raporda katılımcıların erken yaşta evlilikle ilgili görüşlerine de yer verildi. Görüşlerden
bazıları ise şöyle:
“Örneğin ben 17 yaşıma geldiğimde, zaten benimki zorunlu bir evlilik oldu, istemediğim
halde. İşte sen büyümüşsün, adam olmuşsun, evlenmen gerekiyor. Zaten burada hani
belli bir, 17 yaşına geldiğinde direkt evlenirler. Hani adam olduğun için. Ben zorunlu bir
evlilik yaptım ve hala büyüdüğümü fark etmemişim."
“Kadın 35 yaşına basarken kimse onu istemez."
“Ama erkek ve kadın arasındaki farklılıklar var. Kadın genç yaşta evlenmezse, evlenme
şansı azalır."
“Benim amcamın kızı, 15 yaşında evlendi, 16 yaşında anne oldu. Kendisi annelik
yapmıyor çocuklarına, yengem tarafından çocuk büyütülüyor… O yüzden kendilerini
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büyütürlerken çocuklarını büyütüyorlar. Her şey yarım kalmış oluyor, eksik kalmış
oluyor. Ezilmiş oluyorlar."
“Şimdi benim eşim 14 yaşındaydı, amcamın kızıydı, aramızda 8 yaş fark var, askerliği
bitirmiştim bir yıl sonra evlendim. Önemli olan ahlakıydı, her şeyini beğenerek,
geleceğe dönük, onunla evlendim. Kızım 22 yaşında evlendi. Onu da amcasının
oğluna verdim.”
Raporun sonuçları değerlendiren Gelişim Üniversitesi’nden Çocuk ve Ergen
Psikiyatristi Prof. Dr. Ayten Erdoğan, Türkiye’nin bazı bölgelerinde akraba evliliği gibi
erken yaşta evliliğin de normal karşılandığını dile getirdi.
ERKEN EVLENENLER ÇOCUĞUN SORUMLULUĞUNU KALDIRAMIYOR
Erken yaşta evliliğin, çocuklar ve onların dünyaya getireceği çocuklar açısından çok
sakıncalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdoğan, “Çünkü 14,15, 16 yaşındaki çocuklar,
anne ve baba olduğundaki gelişmiş ülkeler bu konuda çok sıkıntı yaşamıştı. Binlerce
çocuk, evlat sahibi olmanın sorumluluğunu kaldıramadığı için bebeklerini terk etmişti.
Ergenler, hayatlarındaki kişiden bir süre sonra sıkılıyor, evliliği bir anda bitirebiliyor”
dedi.
“ERKEN YAŞTA CİNSEL DENEYİM ÇOCUĞUN RUH SAĞLIĞINI BOZUYOR”
Erken yaşta evlenenlerde yaşanan cinselliğin travma etkisi yarattığına dikkat çeken
Prof. Dr. Erdoğan, “Çocuğun ruh sağlığını derinden yaralar, bu durum onu kişilik, kimlik
bozukluğu gibi her türlü ruhsal probleme açık hale getirir. Daha küçük bir yerde
yaşayan hastalarımdan biri 15 yaşında, internet üzerinden tanıştığı 28 yaşında bir
adama kaçmış. Ailesi de yapılması gerekenleri danışmak için çocuğu bana getirdi. Kız
çocuğu bana ‘köyümüzde herkes o yaşta evleniyor, yaptığım anormal bir şey değil.
Hatta annem de benim yaşımda evlenmiş’ dedi. Annesi ile görüştüğümde kızının
söylediklerini doğruladı, korkunç bir durum. Kız çocuğu yöresine uygun davranmış”
diye konuştu.
CEZAİ YAPTIRIM OLMALI
18 yaş altındaki bireyi evlilik veya cinsel amaçlı kullanana ciddi cezai yaptırımlar olması
gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayten Erdoğan, “Hapis cezası da getirilmelidir. 18
yaşından küçük çocukların evlenmesine izin verilmemelidir. Ülkemizde 16 yaşını
bitiren anne ve babasının izniyle evlenebiliyor. Mahkemeler bize, çocuk evlenebilir mi?
Ruh sağlığı buna uygun mu, değil mi? Biz bu sorudan çok rahatsızız. Bize göre, hiç
kimse 18 yaşından önce evliliğe hazır değil. O yüzden rapora ‘şu anda ruhsal hastalığı
yok’ yazıp, geçiştiriyoruz. Asla ‘evlenebilir’ diye yazmıyoruz” ifadelerini kullandı.
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AİLELER ÇOCUKLARININ FLÖRT ETMESİNE İZİN VERMELİ
Bu yaşlarda flörtlerin yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Erdoğan, “Aynı yaştaki
ergenler, el ele tutuşma, yan yana oturma gibi flört edebilir. Aileler, ergen çocuklarının
flört etmesine izin vermeyince, bu kişiler karşı cinsel yakınlaşmanın sadece evlilikle
olacağını düşünüyor. Bundan dolayı da erken yaşta kaçma, evlilik gibi durumlar
yaşanıyor. Anne ve babaların, ergenlik döneminde çocuklarının yaşıtlarıyla kendi
kontrollerinde flört etmelerine izin vermesi, kaçıp evlenmelerini engelleyecektir.
Toplumda büyümeden flört etmek reddediliyor, böyle bir yasaklama var ama bu
kızlarımızın erken yaşta kaçmasına neden oluyor” dedi.

