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“AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA” 

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması 

amaçlanan hedefleri içeren evrensel bir eylem çağrısı olan ‘Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları’, Sürdürülebilirlik Haftası’yla yeniden gündemde. Sürdürülebilirlik Haftası 

özelinde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nail Öztaş, “İnsanoğlunun diğer canlılarla 

barışık, onların var olma, yaşayabilme hakkına maksimum düzeyde özen gösteren bir 

yaşam biçimini ve var olma biçimini kurması gerekiyor.  Sürdürülebilirlik bu yüzden 

önemli. Amacımız sürdürülebilir bir dünya” diye konuştu. 

İklim bilimcilerin yaptığı uyarıların gerçekleşmeye başladığını belirten Prof. Dr. Nail 

Öztaş, “Son yıllarda dünyada yaşadığımız zorluklar, problemler, sıkıntılar 20 – 30 yıldır 

bilim adamlarının çok haklı bir teşhis yaptığını bize gösterdi. 2024’den itibaren dünya 

genelinde susuzlukların yaşanacağı, su seviyelerinin yükseleceği, aynı anda birbirine 

yakın coğrafyalarda şiddetli kuraklıkla sellerin, su baskınlarının, aşırı yağışların bir 

arada olabileceği gibi bir takım ön görüler uzun zamandır iklim bilimciler, ekologlar, 

çevre bilimciler tarafından yapılıyordu.  Biz bu 2 – 3 yıldır sel baskınları, kuraklıklar, 

yangınlar aynı anda bunları görmeye başladık” dedi. 

Prof. Dr. Nail Öztaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İnsanoğlunun diğer canlılarla barışık, onların var olma, yaşayabilme hakkına 

maksimum düzeyde özen gösteren bir yaşam biçimini ve var olma biçimini kurması 

gerekiyor.  Sürdürülebilirlik bu yüzden önemli. BM gibi bir kuruluşun zaman zaman 

meşruiyeti, işleyişi sorgulanabilen bir kuruluşun böyle bir önceliği benimsemiş olması 

da gerçekten çok kıymetli. Bizler de diğer canlıları düşünmeyi, gezegenimizi, gelecek 

nesilleri düşünmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz. Belki de Türkiye’de bir ilkiz 

ya da öncülerden biriyiz. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Stratejik planında bu konuya 

değinmiş, sürdürülebilirliği kendisine eğitim ve araştırma önceliği olarak belirlemiş bir 

üniversiteyiz.” 

“NEDEN DAHA AZ TÜKETMEMİZ GEREKTİĞİNİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR” 

Sürdürülebilirlik düşüncesinin yerleşmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Öztaş, 

“Nasıl sürdürülebilir bir toplum, bir yaşam biçimi, bir ekonomi, bir toplumsal hayat 

kurgulanabilir, bir kere hepimizin aynı sayfaya, aynı zihniyete, aynı tutuma, aynı tavra 

sahip olması ile bu mümkün.  Önce bizim farkına varmamız gerekiyor.  Önce küresel 

ısınmayı neden belirli bir derecenin altında tutmamız gerektiğini, neden mikro 

plastikleri engellememiz gerektiğini, neden daha az tüketmemiz gerektiğini anlamamız 

gerekiyor” ifadelerini kullandı.  

“Amacımız sürdürülebilir bir dünya” diyen Prof. Öztaş, “Bunu tek başına bireyci 

çabalarla sağlamanız mümkün değil. Mutlaka iş birliği yapmanız lazım. Bireysel  
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düzeyde bilincimizi artıracak, çeşitli paydaşlarımızla eğitim, araştırma, topluma hizmet 

konusunda birlikte faaliyetler düzenliyoruz” şeklinde konuştu. 

“İNSANOĞLUNUN İHTİYAÇLARI SINIRSIZ OLMAMALIDIR, OLAMAZ” 

Prof. Dr. Nail Öztaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“İktisada giriş kitaplarının tamamına yakınında giriş cümlelerinden biri şudur; 

“İnsanların ihtiyaçları sonsuzdur kaynakları ise kıttır.” Böyle bir tanımla sürdürülebilir 

bir ekonomi kurmanız mümkün değildir. Bu çok açgözlü bir tanımdır. İnsanoğlunun 

ihtiyaçları sınırsız olmamalıdır, olamaz. Daha çok satın aldığınızda daha çok 

tükettiğinizde daha çok yediğinizde daha çok giydiğinizde daha iyi bir hayatınız 

olmuyor. Çok daha problemli bir hayatınız oluyor.” 

“İNSAN KANAATKÂR BİR VARLIKTIR”  

İnsanın kanaatkâr bir varlık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztaş, “Amacımız 

sürdürülebilir bir dünya. Biz bütün canlıları kendi arzularımız isteklerimiz istikametinde 

yok etme hakkına sahip değiliz. Bu gündelik yaşam biçiminin oturtulması lazım. Bu 

insanoğlunun hemfikir olması gereken çok acil bir konu. Bu anlamda eğitim çalışmaları, 

Ar-ge, topluma hizmet çalışmaları, İGÜ Topluma Hizmet Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi 

Aslıhan Güzin Selçuk önderliğinde çalışmalarına devam ediyor” diyerek sözlerini 

tamamladı. 

 “HER ÖĞRENCİ İSTEDİĞİ BÖLÜME KOLAYCA GEÇİŞ YAPABİLİR" 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihleri 20 Eylül’de başlıyor ve 23 Eylül’de 

sona eriyor. Abdülkadir Gayretli, “Her öğrenci istediği bölümü çift anadal, yandal ve 

yatay geçiş imkânları ile kolayca okuyabiliyor” dedi.  

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme başvurularının 20-23 

Eylül tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Yükseköğretim programlarına kayıt 

işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye 

bildirildi. Ek yerleştirmeler de bu kontenjanlar esas alınarak yapılacak.  

Öğrencilerin ek yerleştirmede istemedikleri bölümlere yerleştiği takdirde endişe 

duymaması gerektiğini söyleyen Abdülkadir Gayretli, “Her öğrenci istediği bölümü çift 

anadal, yandal ve yatay geçiş imkânları ile kolayca okuyabiliyor” diye konuştu.   

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı 

Abdülkadir Gayretli, öğrencilerin ek yerleştirmede istemedikleri bölümlere yerleştiği 

takdirde endişe duymaması gerektiğini söyledi. Gayretli, “Her öğrenci istediği bölümü 

çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkânları ile kolayca okuyabiliyor” ifadelerini kullandı.  
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“BAŞVURU ÜCRETİNİ UNUTMAYIN”  

Abdülkadir Gayretli şöyle konuştu: 

“Ek yerleştirme başvuru ücretinin unutulmaması gerekiyor. Ek yerleştirme ücretini 

yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılıyor 

ve yerleştirme işlemine alınmıyor.” 

YANGIN BÖLGELERİNDEKİ ÇOCUKLAR SU SPORLARI İLE TANIŞTI 

Muğla'da, yangın bölgesinde yaşayan çocuk ve gençlere yönelik sosyal oryantasyon 

projesi kapsamında "Suda Hayat Var" etkinliği gerçekleştirildi. 

Geçtiğimiz Ağustos'ta Muğla'da çıkan yangınlar sonrasında, Ortaca ve Köyceğiz 

Kaymakamlıkları işbirliğinde, Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı ile 

Dalyan Delta Su Sporları Kulübü koordinesinde, Ortaca Belediyesi’nin katkılarıyla 

yangınlardan olumsuz etkilenen çocuk ve gençlerin sosyal oryantasyonunun 

sağlanması amacı ile "Suda Hayat Var" etkinliği düzenlendi. 

Köyceğiz'in yangından etkilenen kırsal mahallelerinde yaşayan 50 öğrenci program 

kapsamında Sarıgerme’de yelkenli katamaran ile yolculuk yaptı. 

Ardından Dalyan Mahallesinde Su Sporları Merkezinde çocuklara kano ve kürek 

kullanımı hakkında bilgiler verildi. Can yeleklerini giyen çocuklar eğitmenler eşliğinde  

 

Dalyan Kanalında su sporları ile tanıştı. Öğrenciler gün sonunda etkinliğe katılanlarla 

birlikte fidan dikti. 

TUSEV Yönetim Kurulu Başkanı Başar Koşargelir, yangın bölgesinde yaşayan 

çocuklara yönelik sosyal farkındalık projesi yürütmekten mutluluk duyduklarını ifade 

etti. 

Sosyal faaliyetler ve eğitim anlamında farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan 

Koşargelir; "Amacımız bu gençlerden yetenekli olanları ya da ilk kez doğa sporları ile 

buluşan gençlerimizi ilerde burslarla beraber mili sporcu kültüründe yetiştirmek. 

TUSEV 2019 yılında kurduğumuz bir sivil toplum kuruluşu, öncelikli amacı turizm 

faaliyetlerini geliştirmekle beraber sosyal faaliyetler ve eğitim anlamında da bölgede 

farkındalık yaratmak istiyoruz. 15-16 Ekimde Dalyan Açık Su Yüzme Yarışmasını 

yapmayı planlıyoruz." diye konuştu. 

Vakıf olarak okulların şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda yaptıklarını 

belirten Koşargelir, ekoturizm kapsamında, turizm master planı ile bölgenin turizm 

anlamında bilinçli gelişimini sağlamayı düşündüklerini aktardı. 
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"ÇOCUKLARIN SU SPORLARI İLE BULUŞMASINI AMAÇLIYORUZ" 

TUSEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Dalyan Delta Su Sporları Kulübü yöneticisi Ertuğrul 

Ercan, etkinliği geleneksel hale getirerek dağ köylerinde yaşayan çocukları su sporları 

ile buluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. 

Çocukların yaşadıkları olumsuz dönemden uzaklaşması ve keyifli bir gün geçirmesi 

için önemli bir faaliyete imza atıklarını belirten Ercan; "Köyceğiz yangınında bölgede 

etkilenen çocukların su sporlarıyla oryantasyonunu yapıyoruz. İlk olarak Sarıgerme'de 

yelkenli katamaran etkinliğimiz oldu. Orada bazı çocuklarımızın denizle ve yelkenle ilk 

kez tanıştığına şahit olduk. Şimdi Dalyan'da kano eğitimi alıyorlar. Etkinliği geleneksel 

hale getirerek dağ köylerindeki çocukları su sporları ile buluşturmak istiyoruz. Aynı 

zamanda yetenekli çocuklara TUSEV vakfı olarak burs vermek istiyoruz." ifadelerini 

kullandı. 

"DÜNYA SU SPORLARI FESTİVALİNİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ" 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor 

Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kubilay Çimen, etkinliğin, çocukların sosyal 

anlamda motivasyonlarını geliştirmek için önemli olduğunu söyledi. 

Doç. Dr. Çimen, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu tür faaliyetlerin bölgede hem ekonomiye 

hem de sporun bir kültür halinde gelişmesine, toplumda yaygınlaşmasına çok büyük 

etkileri var. Uzun vadede TUSEV ve Dalyan Delta Su Sporları Derneği öncülüğünde 

Dünya Su Sporları Festivalini yapmayı hedefliyoruz. Bunu yapabilmek için öncelikle 

lisanlı sporcu sayısını artırmalıyız. Bu bölgedeki gençlerin su sporlarını tanımalarını, 

bilmelerini ve yapmalarını sağlamalıyız. Bir alt yapı oluşturmak gerekiyor. Önümüzdeki 

yıllarda bu festivali yapmak istiyoruz ve bu faaliyetlerde onun alt yapısı olarak 

şekilleniyor." 

Yangının evlerinin 500 metre yakınına kadar geldiğini aktaran Beyobası Mahallesinden 

Toprak Yaşar, güzel bir geçirdiklerini ve İlk defa kanoya binmekten büyük heyecan 

duyduğunu dile getirdi. 

BİYONİK ROBOT KOL VE EL PROJESİ TEKNOFEST FİNALİNDE 

Havacılık, Uzay Ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji 

Yarışması Engelli Dostu Kategorisi finalistleri içerisinde yer alan Parzival Robotics adlı 

takım “Biyonik Robot Kol ve El” projesiyle TEKNOFEST’te yerini aldı. “Biyonik Robot 

Kol ve El”, EEG beyin dalga kontrol sensörü ile hareketlerini gerçekleştirebiliyor. 
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“UZVUNU KAYBEDEN KİŞİLER İÇİN KULLANILACAK” 

Proje ekibinin mentörlüğünü üstlenen Elektrik Elektronik Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi 

Ekrem Süzen, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Günümüzde üretilen robot 

ellerden farklı kontrol şekilleri olan bir robot el projesiyle finale kaldıklarını ifade eden 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen, “İlk olarak Flex 

Sensör, Kas sinyalleri (EMG) ve son olarak Beyin dalgalar (EEG) ile olmak üzere 3 

kontrol şeklimiz mevcut. Bu projeyi kullanabileceğimiz en önemli alan herhangi bir 

uzvunu kaybeden kişiler olacaktır” diye konuştu. 

“AYAKLARDA, BACAKLARDA, SIRTTA DA KULLANILABİLECEK” 

Uzuv kaybı yaşayanlarda en iyi kontrolün hangisinin olabileceğinin belirleneceğini ve 

o kontrol tipinin kullanılacağını söyleyen Dr. Süzen, “Biraz daha geliştirmelerde 

bulunularak fiziksel gücün fazla olduğu yerlerde mesela ayaklarda, bacaklarda, sırtta 

kullanılabilecektir. Böylece işlemler daha sağlıklı, güvenilir ve yüksek performansta 

gerçekleştirilecektir” dedi.  

“KAS KONTROLÜ NADİR KULLANILAN BİR KONTROL YÖNTEMİ” 

‘Biyonik Robot Kol ve El Projesi’ ile iki amaçları olduğuna vurgu yapan Dr. Süzen, 

“Herhangi bir uzvunu bir kazada ya da doğuştan kaybeden kişilerin daha iyi yaşam 

sürmesini hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz ise günümüzde pek fazla kullanılmayan 

düşünerek kontrol etmeye dikkat çekmek. Kas kontrolü çok nadir kullanılan bir kontrol 

yöntemi. Parzival Robotics takımı olarak bu kontrol şekillerinin daha fazla 

kullanılmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.    

Proje ekibinde İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri Ramazan Yasin Kaya, 

İbrahim Aktaş, Ahmet Kerem Kutlu, Tunağan Yılmaz yer alıyor. 

İŞ VE AKADEMİK YAŞAM BU KİTAPTA ANLATILDI 

Prof. Dr. Kenan Özden’in iş ve akademik yaşamındaki deneyimleri, birikimleri ve 

araştırmaları çerçevesinde hazırladığı ‘Toplam Kriz Yönetimi-İşletme ve Bölüm Strateji 

ve Politikalarıyla Bütünsel Yaklaşım’ adlı kitap genişletilmiş 3’üncü baskısını yaptı. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. 

Kenan Özden, kitabı iki temel amaca yönelik olarak hazırladığını belirtti. Prof. Dr. 

Kenan Özden, “İşletme ve kurumlar, krizlerle en etkin biçimde baş etmek ve krizleri 

olabildiğince az hasarla atlatmak durumunda olmalıdırlar. Dünyayı en uzun süre 

etkileyen koronavirüs küresel salgını, tüm kamu kuruluşlarını, işletmeleri ve hane 

halklarını hazırlıksız olarak yakalamış, büyük kayıp ve acılara yol açarak bu gerçeği 

bir kez daha yüzümüze vurmuştur” ifadelerini kullandı. 
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“YARDIMCI DERS KİTABI OLANAĞINI SUNMAYI AMAÇLIYOR” 

Prof. Dr. Kenan Özden, kitapla ilgili şunları söyledi: 

“Kitapta ilk amaç, devlet, kamu kuruluşları, belediyeler ve her türlü işletme ve örgütlerin 

yöneticilerine krize yönelik olarak organizasyon bütünü ve bölümleri bakımından 

yararlanacakları ve uygulayacakları model, stratejiler, politikalar ve önlemler 

konusunda bir başvuru kılavuzu ve elkitabı sağlamak. İkinci amaç üniversitelerin 

iktisadi ve idari bilimler, iletişim, siyasal bilimler ve başta endüstri mühendisliği 

bölümleri olmak üzere mühendislik bilimleri fakülteleri öğrencilerine;  çalışma 

yaşamlarında küresel, ülkesel ya da örgütsel etkenlerle birçok kez karşılaşacakları ve 

örgütsel ya da bireysel anlamda etkilenecekleri krizlerin, öncesinde, kriz sürecinde ve 

sonrasında etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesiyle ilgili bilgileri, model ve 

yaklaşımları akademik anlamda öğrenebilecekleri ders kitabı veya yardımcı ders kitabı 

olanağını sunmak.” 

Kitabın bilimsel, örgütlü ve sistemli bir bakış açısıyla getirdiği yeni bütüncü ve özgün 

yaklaşımın krizlerle baş etme konusunda yöneticilere çok yararlı olacağını anlatan 

Prof. Dr. Kenan Özden, “Geleceğin yöneticileri olan öğrencilerimizin kitabı okuyarak 

özümsemeleri durumunda krizlere karşı birer kale olarak ekonomi ve kurumlarda 

yerlerini alacaklarını umarak yararlı olmasını diliyorum” dedi. 

Kitapta yer alan bölümler ise şu şekilde: 

“Kriz Kavramı, Krize Yol Açan Etmenler ve Kriz Süreci / Sürdürülebilir Performans ve 

Verimlilik / Genel Olarak Kriz Yönetimi / Toplam Kriz Yönetimi / Toplam Kriz 

Yönetiminde Finansal Yönetim / Toplam Kriz Yönetiminde Pazarlama ve Satış 

Yönetimi / Toplam Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler Yönetimi / Toplam Kriz Yönetiminde 

Üretim ve İşlemler Yönetimi / Toplam Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi / 

Kriz Yönetiminde Üretim Yönetimi Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili 

İmalat Firmalarında Bir Alan Araştırması /  Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi 

Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili Bir Alan Araştırması /  Bişkek’teki 

KOBİ’lerde Kriz Yönetimi ve Kriz Yönetiminde Pazarlama ve Halkla İlişkiler 

Fonksiyonlarının Yeri ve Önemi /  Küresel Krizin Girişimciliğe Etkileri: Bişkek ve 

Ankara'da Faaliyet Gösteren KOBİ'ler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma /  

Kırgızistan’da Yaşanan “Mart 2005 Halk Devrimi” ve Krizde İki Türk Firması Örneği. 

EKLER: Stratejik Finansal Analiz Planlaması / Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 

Yönetmeliği.” 


