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ÜNİVERSİTE PATENT ŞAMPİYONU İGÜ OLDU
Patent Effect, Türkiye’nin 2020 patent raporunu açıkladı. Rapora göre İstanbul Gelişim
Üniversitesi (İGÜ) 92 patent başvurusu ile üniversite patent şampiyonu oldu. 571
başvuruya ulaşan İGÜ, patent portföyünü ise yüzde 119 oranında büyüttü.
Türkiye’nin 2020 patent raporu açıklandı. Açıklamaya göre üniversitelerin lisanslanan
patent ya da faydalı model sayısı 2019 yılında 28 iken 2020 yılında 49’a ulaştı.
Üniversitelerin ticarileştirme sayısı ise 2019 yılında 28 iken 2020 yılında 46 oldu.
Toplamda ticarileştirme sayısı 121 olurken, ticarileşen patent sayısı ise 117’ye ulaştı.
2020’de en az 1 adet ticarileştirme yapan üniversite sayısı 16 oldu. Toplamda en az 1
adet ticarileştirme yapan üniversite sayısı 23’e çıktı.
“PATENT PORTFÖYÜNÜ YÜZDE 119 ORANINDA BÜYÜTTÜ”
Rapora göre İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 92 patent başvurusu ile üniversite
patent şampiyonu oldu. 571 başvuruya ulaşan İGÜ, patent portföyünü ise yüzde 119
oranında büyüttü.
“SALGINA RAĞMEN PATENT BAŞVURULARI ARTTI”
Covid-19 salgınına patent başvurularının arttığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Açıklanan raporlar gösteriyor ki, patent
başvuruları yüzde 50, faydalı model başvuruları ise yüzde 111 civarında artmış
görünüyor. Salgın sürecinde ise özellikle sağlık ve salgınla mücadele ürünleriyle ilgili
çok miktarda patent ve faydalı model başvurusu yapıldığı ifade ediliyor” diye konuştu.
PATENTLERDEN ELDE EDECEĞİMİZ KAZANÇLARI ARTIRACAĞIZ”
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç’ın öncülüğünde üniversitesanayi iş birliğini odağına alan çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Abdülkadir Gayretli,
“Sanayi Bakanlığı KOSGEB Başkanlığınca başarılı bulunarak "Gelişim Biotech
Tekmer' kuluçka merkezini kurduk. Temel bilim ve mühendislik alanlarında projeler
üreten tüm girişimcilere ortak bir çalışma alanı sunuyor, kuluçka merkezi ile Türkiye'de
bilime ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Girişimcileri, sektör temsilcileri yatırımcılar ile
buluşturup, nitelikli iş birliklerine zemin hazırlıyor, lisansladığımız patentlerden elde
edeceğimiz kazançları artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
‘DARPHANE BİNALARI DEPO OLARAK KULLANILSIN’ ÖNERİSİ
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin bazı depolardaki eserler ile bakım ve restorasyonların
yapıldığı konservasyon laboratuvarının Atatürk Havalimanı’na taşınmasını
değerlendiren Kültür Mirası Uzmanı İlknur Türkoğlu, “Eserlerin müze ve laboratuvara
yakın olması gerekiyor. Yetersizlikten yeni bir alana ihtiyaç vardı ama taşınma
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bağlamından koparacaktır. Zaten darphane binalarının depo olarak kullanılması için
bir proje hazırlanıyordu, bu daha doğru olacaktır” dedi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Restorasyon ve Konservasyon Bölüm Başkanı Dr.
Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu, depolarındaki bazı eserlerin ve restorasyonlarının yapıldığı
konservasyon laboratuvarının taşınması ile gündeme gelen dünyanın en büyük
müzeleri arasında gösterilen İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin tarihini ve önemini anlattı.
1891 YILINDA ZİYARET AÇILDI
1 milyonu aşkın eserle, müzenin çok önemli bir kültür mirası olduğuna dikkat çeken
Türkoğlu, 19’uncu yüzyılın sonlarında ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey tarafından
İmparatorluk Müzesi olarak kurulduğunu ve 13 Haziran 1891'de ziyarete açıldığını dile
getirdi.
“EĞİTİM ALDIM, ÇOK ÖNEMLİ BİR ALAN”
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin geçmişinin 1846’ya kadar dayandığını dile getiren
Türkoğlu, “Osmanlı döneminde tarihi eserler Aya İrini Klisesinde depolandı, sonra
müze olarak kullanıldı. Fakat müze yeterli gelmeyince eserler Çinili Köşk’e taşındı.
Yine yeterli olmayınca ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey döneminde ünlü mimar
Alexander Vallaury tarafından arkeoloji müzesi inşa edildi. Osman Hamdi Bey’in
kazılarından çıkan eserler yeni müzeye aktarıldı. O dönem için çağının en önemli
müzelerinden biri oldu. Ben de müzede, laboratuvarda eğitim aldım o nedenle anlamı
büyük” diye konuştu.
RESTORASYON LABORATUVARI AYNI ZAMANDA OKUL
Müzenin, atölyenin kültür mirası olduğunu vurgulayan Türkoğlu, “Müze açıldığından
itibaren de içinde kazılardan çıkan eserlerin tamir edildiği, onarıldığı restorasyon
laboratuvarı denilen bir alan oluşturuldu. O yıllardan itibaren burası yurt dışında eğitim
alan uzmanların çalıştığı işleyen bir laboratuvar haline geldi. Bu atölye yeterli
olmayınca 1930’larda Osmanlı’da ‘saray fırını’ olarak kullanılan ‘has fırın’ binasına
taşınıldı. Atölyenin aynı zamanda okul olarak görülmesi lazım. Burada önemli
uzmanlar yetişiyor, sürekliliği var” ifadelerini kullandı.
Atölye yine yeterli gelmeyince yeni bir taşınma olduğunu söyleyen İlknur Türkoğlu,
“Darphane tarafında bir bölüm restorasyon laboratuvarı olarak kullanılmaya başlandı.
1995 yılında darphane binaları hem depo hem de restorasyon atölyesi olarak
kullanılsın diye müze bünyesine dahil edildi. 2012 yılında ise aynı avlu içinde daha yeni
bir binaya taşınıldı adı da ‘merkez laboratuvarı’ olarak biliniyor” dedi.
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DEPODA ARTIK YER YOKTU
2019 yılında Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na
bağlandığını hatırlatan Türkoğlu, “Darphane’nin içerisinde Yenikapı kazılarından çıkan
binlerce eser depolanıyordu. Müzenin kendi deposunda artık yer kalmamıştı. Şimdi
darphanedeki eserlerin, merkez laboratuvarının Atatürk Havalimanı’na taşınacağı
söyleniyor. Ama bu taşınma bağlamından koparacaktır” diye konuştu.
DARPHANE BİNALARI DEPO OLARAK KULLANILSIN
Yeni depo arayışından darphane binalarının kullanılması için hazırlanan projeyi
hatırlatan Türkoğlu, “İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin depolarının yeterli olmadığı açıktır.
Fakat bunun için hazırlanan bir proje vardı. Darphane binalarının depo olarak
kullanılması planlanıyordu. Çünkü müzenin hemen karşısındaydı. Eserlerin, merkez
laboratuvarının ve müzenin yakın olması gerekiyor. Müzeye gelen eseri tamir etmek
için Yeşilköy’e taşıyacaksınız. Depoya ihtiyaç vardı ama bunun için hazırlanan
darphane projesinin yürütülmesi daha doğru olur” ifadelerini kullandı.
TİROİD HASTALIĞININ BİRÇOK BELİRTİSİ OLABİLİR
Uluslararası Tiroid Farkındalık Haftası’nda Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu, tiroid hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Tiroid
hastalıklarının toplumda çok sık görüldüğünü söyleyen Sıldıroğlu, “Herhangi bir
hastalığa bağlı olduğu düşünülmeyen sinirlilik, çarpıntı, terleme, sıcağa
tahammülsüzlük, huzursuzluk, obezite veya kilo alamama gibi birçok durum tiroid bezi
ile ilgili olabilir” diye konuştu.
Belirtilerin çoğunun tiroid bezinin az ya da çok çalışmasına bağlı olduğunu ifade eden
Sıldıroğlu, “İlerleyen yaşlarda tiroid bezi ile ilgili olabilecek bu ve benzeri bulguların,
sadece halk arasında değil, doktorlar arasında dahi tiroid bezi ile ilişkisi çoğu zaman
akla gelmiyor” dedi.
NADİR GÖRÜLEN BULGULAR
Tiroid bezi hastalıklarında daha nadir görülen bulgular da olduğunu söyleyen İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nden Prof.Dr. Onur Sıldıroğlu, “Açıklanamayan yüksek kolesterol,
eklem ağrısı, bağırsak alışkanlığında değişmeler, kalp yetmezliği, psikiyatrik
problemler ve demans dediğimiz unutkanlık problemi sayılabilir. Hatta bu belirtilerin her
biri tek başına bir bulgu olarak da görülebilir. 60 yaş üstü bireylerde bu saydığım
durumlar genellikle ileri yaş hastalığı denilen dejenerasyon ve yaşlılığa bağlı
semptomlar olarak değerlendirilir. Hâlbuki altta yatan sorun basit olarak tiroid bezinin
az çalışması yani hipotiroidiye bağlı olabilir” ifadelerini kullandı.
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Ultrasonografi yapılması gerektiğini belirten Sıldıroğlu şu ifadeleri kullandı:
“Zayıf olmasına rağmen kötü kolesterol (LDL) seviyesi yüksek olan bireylerde;
dejenerasyon olmadan özellikle bacaklarda oluşan eklem ya da kas ağrısı çekenlerde,
geçmeyen kabızlık şikayeti olanlarda, kalp kasında güçsüzlük ve zayıf atıma bağlı kalp
yetmezliği teşhisi konulanlarda, akciğerlerde ve bacaklarda ödem - su toplanması
olanlarda, depresyon yada psikoz gibi psikiyatrik problemleri olan halüsinasyon
dediğimiz hayaller gören ve unutkanlık problemi yaşayarak yaşlılığa bağlı bunama
zannedilen durumlarda tiroid fonksiyonlarına bakılmalı, hipotiroidiye açısından
araştırılmalı ve tiroid bezine yönelik ultrasonografi yapılmalıdır.”
ÇOCUKLARIN EKRAN KARŞISINDA GEÇİRDİĞİ SÜREYE DİKKAT
Dünyayı etkisi altına alan Covid- 19 salgınının tetiklediği dijitalleşme süreçleri, eğitimin
en önemli paydaşı olan ebeveynleri de doğrudan etkiliyor. Salgınla birlikte yayılımı
büyük bir ivme kazanan dijital süreçlerin, aile sosyolojisini yeniden şekillendirdiğini ve
ebeveynliğin anlamını değiştirdiğini ifade eden Dr. Derya Kavgaoğlu, “Ebeveynin
yorgun olduğu için veya vakti olmadığı için çocuğun ekran karşısında geçirdiği süreyi
görmezden gelmesi önemli bir risktir” dedi.
FIRSAT VE RİSKLER BİR ARADA
21’inci yüzyıl başından itibaren literatürde yer bulmaya başlayan ‘Dijital Ebeveynlik’
kavramının salgın sonrası popülerlik kazandığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Çocuk ve ebeveyn ilişkilerini anlamamıza yardımcı
olan ve problemlerin çözümü için yıllardır rehberlik eden ebeveynlik kuramlarının
bugün dijital bağlam çerçevesinde yeniden düşünülmeye ihtiyacı var. Dijital dünya bir
tarafta cazip gelişim fırsatları sunarken diğer tarafta önemli riskleri de bünyesinde
barındırıyor. Dijital platformlar doğru kullanıldıklarında çocukların ve gençlerin
akademik gelişimi için çok önemli bir pedagojik araç” diye konuştu.
Eskiden öğretmenin tek bilgi kaynağı olduğunu da söyleyen Kavgaoğlu şu ifadeleri
kullandı:
“Şimdi arama motorları bilgiye ulaşma konusunda öğrenenlere özerklik sağlıyor.
Didaktik sunumlu bilimsel bir bilginin edilgen tüketimi yerine dijital ortamda görselişitsel uyaranlarla zihinsel modelleme yapabilme imkânı var. Bu imkânları, tarihi bir
olayı düz anlatımla dinlemek yerine video-belgeselle anlamak, zihinde tasarlanması
zor bir fizik, kimya, matematik bilgisini bir animasyonla kavramak, farklı bir dilde
öğrenilen yeni kelimeleri ilgili web sayfalarını, fotoğrafları, ses dosyalarını inceleyerek
kavramak, arkeoloji-sanat tarihine olan merakı ve ilgisi dolayısıyla tarihi bir müzede
sanal tur atmak gibi örneklerle sıralayabiliriz. Diğer taraftan dijital dünyanın kontrolsüz
kullanımı pornografi, korku ve şiddet gibi uygun olmayan içerikle karşılaşma, kötü,
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niyetli kişi ya da kişilerce kandırılma, istismar edilme ve siber zorbalığa uğrayabilme
ihtimali açısından da risk taşıyor.”
“EBEVEYN REHBERLİK ETMELİ”
Ebeveynin yorgun olduğu için veya vakti olmadığı için çocuğun ekran karşısında
geçirdiği süreyi görmezden gelmesinin önemli bir risk olduğunu belirten Kavgaoğlu,
“İhmal edildiği süre zarfında çocuk-genç sıkıntısını giderme, kendini ifade etme,
sosyalleşme, başarı ve güç kazanma gibi ihtiyaçlarını dijital ortam üzerinden tatmin
etmenin bir yolunu bulacaktır. Sağlıklı bir iletişimle ekran süresi kontrol edilmediğinde
ise bu durum ekran bağımlılığına yol açabilir. Dijital ebeveynin yapması gereken bir
tarafta fırsatların diğer tarafta risklerin olduğu bir dünyada fırsatları ve yararı maksimize
etmek; riskleri ve zararı kontrol altına alacak şekilde rehberlik etmektir” ifadelerini
kullandı.
“ROL MODEL OLMALI”
Rehberliğin ebeveyne önemli sorumluluklar yüklediğini ifade eden Kavgaoğlu, “Bu
alanda pratik olarak yapılabilecekler bilgi eksikliğini kontrol altına almak ve dijital
dünyanın fonksiyonel kullanımı için doğru rol model olmaktır. Öğrenmelerimizin çoğu
sosyal bilişsel süreçlerle gerçekleşir. Yani gözleyerek öğreniriz. Yakınımızdaki
davranışların olumlu ve olumsuz sonuçlarına göre model alır, derhal veya uygun
zamanda aynı davranışı ortaya koyabiliriz. Bu anlamda ebeveyn-bakım veren,
çocuğun veya gencin nasıl bir dijital tavır içinde olmasını istiyorsa o şekilde rol model
olmalıdır. Ekranda kaldığı süreden, takip ettiği içeriğe ve o içerikle nasıl etkileşimde
bulunduğuna kadar dikkat etmelidir” dedi.
“UMURSAMAZ OLMAYIN”
Çocuğun-gencin takip ettiği içeriğe karşı umursamaz olunmaması gerektiğine vurgu
yapan Kavgaoğlu şöyle konuştu:
“Hangi oyunları oynadığının, hangi sitelerde daha çok vakit harcadığının bilinmesi
çocuğun bu mecralarda kalmasını sağlayan temel motivasyonun anlaşılması ebeveyn
tarafından çaba gerektirse de çok kıymetli bilgilerdir. Çocuğun ilgisi, yeteneği,
becerisine ilişkin ipuçları taşıyabilir. Baskın olarak tarihi, mistik, sanatsal motifler
taşıyan bir oyun ya da yapay zekâ, teknoloji, büyük veri bilgilerinin tartışıldığı tartışma
grupları içinde çok vakit harcıyorsa bu platformlara alternatif üreterek ilerlemek gelişimi
sağlayıcı doğru bir rehberlik olacaktır. Özellikle yakın bir gelecekte pek çok geleneksel
mesleğin yerini otomasyona bırakacağı ve senkronize bir şekilde mesleki yeterliliklerin
değişeceği hesaba katıldığında çocuğun-gencin dijital dünyayla birlikte farklılaşan ilgi
yeteneklerinin göz ardı edilmemesi ve onun yararına kullanılabilmesi çok önemlidir”
şeklinde konuştu.
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Dijital okuryazarlık seviyesini artırmak için Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından yayımlanan ve internet üzerinden erişimi sağlanan rehber dokümanlara
ulaşılabileceğini hatırlatan Kavgaoğlu, “Ebeveynin kendi çabasının yanında eğitim
kurumlarının da online bilgi aramadan dijital hak ve sorumluluklara kadar geniş bir
kapsamı olan bu doküman içeriğini rehberlik hizmetleri kapsamında periyodik olarak
ebeveynle buluşturması önemlidir” diye konuştu.

