
B�nal� Yıldırım: B�ze 40 yıllık terörün faturası 1,5 tr�lyon dolar
6'ncı Uluslararası T�caret Kongres�'nde konuşan esk� Başbakan ve TBMM Başkanı
B�nal� Yıldırım, "Bugün dünyada 1 yıllık 80 tr�lyon dolar gayr� saf� m�ll� hasılanın
yüzde 82's�n� dünya nüfusunun yüzde 20's�nden az ülke alıyor. Sadece gayr� saf� m�ll�
hasılanın 3'te 1'�nden fazlasını 4 ülke alıyor. Avrasya Coğrafyası'nda 5 m�lyar 200
m�lyon �nsan yaşıyor. Dünya 4 ülkeden �baret değ�l. Bu coğrafyanın geleceğ� çok
parlak. Asırlar önce göç kervanları, �pek yolu doğudan batıya g�derken artık
dünyadak� zeng�nl�kler batıdan doğuya doğru kaymaya başladı. ABD'n�n telaşla
Ç�n'�n üzer�ne g�tmes�n�n sebeb� budur" ded�. 

KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay: Dünya önümüzdek� 10
yıl Asya-Pas�f�k’� konuşacak
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� (İGÜ), Kırklarel� Ün�vers�tes� Kamu D�plomas�s�
Uygulama ve Araştırma Merkez� (KADAM) ve Kafkasya Stratej�k Araştırmalar
Merkez� (KAFKASSAM) �ş b�rl�ğ�yle 1’nc� Uluslararası Asya-Pas�f�k sempozyumu
gerçekleşt�r�ld�. İstanbul’da yapılan sempozyumun teması �se ‘S�yas�, İkt�sad� ve
Toplumsal Yönler�yle Güney Asya’ olarak bel�rlend�. Sempozyuma yerl� ve yabancı
b�rçok b�l�m �nsanı katıldı.
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M�ll� j�mnast�kç�lerde hedef
dünya şamp�yonluğu
M�ll� j�mnast�kç�ler Ayşe Begüm Onbaşı
ve Mehmet Ercoş 11-13 Ek�m’de
Bolu’da düzenlenecek Federasyon
Kupası �ç�n çalışmalarını sürdürüyor.
Yoğun b�r antrenman dönem�ne g�ren
Ayşe Begüm ve Mehmet hedefler�n�n,
önce 2020 yılında Bakü’de yapılacak
Dünya Şamp�yonası’nda ardından
2021’dek� Dünya Oyunları’nda Türk
Bayrağı’nı dalgalandırmak olduğunu
söyled�.

CIRIEC 27’nc� Uluslararası Konsey Toplantısı’na İGÜ ev sah�pl�ğ�
yapacak
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�’n�n Türk�ye kom�tes�n� oluşturduğu, uzmanlardan ve
akadem�syenlerden oluşan b�r s�v�l toplum kuruluşu olan Uluslararası Kamu, Sosyal
ve Kooperat�f Ekonom�s� Araştırma ve B�lg�lend�rme Merkez� (CIRIEC) Yönet�m
Kurulu Toplantısı Avusturya’nın başkent� V�yana’da gerçekleşt�. Yönet�m kurulu
üyeler�nden İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç da toplantıda yer aldı.
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Öğrenc�lerden Avcılar �ç�n kentsel �y�leşt�rme projes�
Tar�h� ve kültürel sürekl�l�ğ�n korunmasını amaç ed�nen ün�vers�te öğrenc�ler� Avcılar
�lçes� �ç�n Kentsel Tasarım Proje ve Rehber� hazırladı. Mekân kal�tes�n�n artırılmasını
hedefleyen proje, Avcılar Beled�ye Başkanı Turan Hançerl�’ye sunuldu.

Dr. L�moncuoğlu: PKK mutlaka b�t�r�lmel�
S�yaset B�l�m� Uzmanı Dr. Öğr. Üyes� Al�han L�moncuoğlu, PKK terör örgütünün
mutlaka b�t�r�lmes� gerekt�ğ�n� söyleyerek, operasyonun gerekl� olduğunu vurguladı.
Dr. L�moncuoğlu, “Türk�ye’n�n hemen yanında terör devlet� kurulmasına �z�n
veremezd�k. Barış Pınarı Harekâtı güvenl� bölgen�n kurulması kolaylaştıracaktır”
ded�.
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Sosyal medyada fenomen olma �steğ� ‘paylaşım hastalığını’
doğuruyor
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� (İGÜ) Yen� Medya Bölümü Dr. Öğr. Üyes� Den�z Akçay,
sosyal medya kullanıcıları tarafından doğal refleks hal�ne gelen paylaşma
dürtüsünün fenomen olma �steğ�nden kaynaklandığını söyled�. Dr. Akçay, “İlk
paylaşım yapma �steğ� beraber�nde b�lg� k�rl�l�ğ�n� de get�r�yor. Doğruluğundan em�n
olunmayan haberler�n, geleneksel medyadan tey�t ed�lerek paylaşılması gerek�r”
ded�.

Deprem sonrası kaygıya d�kkat
İnsanların yaşamsal tehd�t aldıklarında öncel�kle
korku ve pan�k bel�rt�ler� gösterd�ğ�n� bel�rten Kl�n�k
Ps�kolog Ünal Erdem Ell�, “Yaşamsal tehd�t anlık
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olarak ortadan kalksa b�le, bu ş�ddetl� korku ve
kontrol kaybı duygusu, b�rey�n depremden sonra da
kaygı duymasına ve buna �l�şk�n bel�rt�ler
göstermes�ne neden olur” d�ye konuştu.

Tedar�k z�nc�r� yönet�m� �ç�n yen� b�r model gel�şt�rd�
Bozulab�l�r ürünler�n tedar�k z�nc�r� yönet�m�n�n g�derek önem kazandığını �fade eden
Dr. Öğr. Üyes� Mehd� Safae�, tedar�k z�nc�rler�ne öner�ler sunan yen� b�r model
gel�şt�rd�. Safae�, yaptığı çalışmayla toplam mal�yetler� en aza �nd�rgemey� ve ürün
kal�tes�n� muhafaza edemeyen depoları en aza düşürmey� hedefl�yor. Safae�’n�n
çalışması “Trends �n Food Sc�ence & Technology” derg�s�nde yayınlandı ve �lg�yle
karşılandı.

Enflasyon-fa�z oranı tartışmasında yen� b�r
yaklaşım
Merkez Bankalarının bağımsızlığının sorgulandığı,
resesyon�st sürec�n tartışıldığı günümüzde,
ekonom�stler ve pol�t�kacılar arasında enflasyon-fa�z
oranı arasındak� �l�şk�ye yönel�k yaşanan sert
tartışmalara Dr. Öğr. Üyes� Gülgün Ç�ğdem,
gerçekleşt�rd�ğ� ve Amer�ka’da yayınlanan amp�r�k
çalışması �le farklı b�r boyut kazandırdı. 
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Bakü-T�fl�s-Kars Dem�ryollarına Ermen�stan’ın bakışını değerlend�rd�
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� (İGÜ) S�yaset B�l�m� ve Uluslararası İl�şk�ler
Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyes� Ke�suke Wak�zaka, Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�’nde
düzenlenen Uluslararası Türkoloj� Araştırmaları Sempozyumu’na konuşmacı olarak
katıldı. Wak�zaka, sempozyumda “Bakü-T�fl�s-Kars Dem�ryolu’nun Ermen�stan ve
Cavahetya Ermen�ler�ne Muhtemel Etk�ler�” başlıklı b�r b�ld�r� sundu.

“KOBİ’ler�n rekabet edeb�lme koşulları
�y�leşt�r�lmel�”
F�nans Uzmanı Hakan Yıldırım, KOBİ’ler�n rekabet
edeb�lme koşullarını �y�leşt�r�lmes�n�n ve yaşanan
mal�yet kaynaklı sorunların bertaraf ed�lmes�n�n ülke
ekonom�s� �ç�n öneml� b�r adım olacağını söyled�.

İGÜ ve IQRA Ulusal Ün�vers�tes� arasında �ş b�rl�ğ� 
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İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� (İGÜ) �le Pak�stan IQRA Ulusal Ün�vers�tes� arasında
�k�l� anlaşmalar, akadem�syen ve öğrenc� değ�ş�m programları, yüksekl�sans ve
doktora programları, ortak b�l�msel projeler g�b� b�rçok alanda �ş b�rl�ğ� kararı alındı.

Toplumsal çatışmalar sosyal medyada örgütlen�yor 
B�r�nc� Uluslararası Asya-Pas�f�k Sempozyumu’nda konuşan Araştırmacı Murat
Topçu, sosyal medya kullanımı �le toplumsal ve bölgesel çatışmalar arasında �ç �çe
geçm�ş b�r �l�şk� olduğunu söyleyerek, “İnsanlar sosyal medya üzer�nden öğütlenerek
sokağa çıkıyor. Yan� toplumsal çatışmalar sosyal medyada başlıyor” ded�.

“İy� beslenen futbolcunun sakatlanma r�sk�
düşük”
Sporcuların beslenme alışkanlıklarıyla
performansları arasında doğru orantı olduğunu
söyleyen Kal�tel� Yaşam Uzmanı Haluk Saçaklı, “İy�
beslenen b�r sporcunun hastalık ve sakatlanma r�sk�
düşüktür” ded�.
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Öğrenc�ler Gürpınar Sah�l�nde buluştu
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� (İGÜ) öğrenc�ler� Beyl�kdüzü Gürpınar Sah�l�nde ‘Açık
Ateşte P�ş�rme’ etk�nl�ğ�nde b�r araya geld�. Etk�nl�k kapsamında Türk mutfağı
uygulamaları yapan öğrenc�ler, hem b�rb�rler�yle tanışma fırsatı buldu, hem de müz�k
eşl�ğ�nde doyasıya eğlend�. 

İGÜ Yabancı D�ller Yüksekokulu “Öğrenc�
Kaynaşması” etk�nl�ğ� düzenled�
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� (İGÜ) Yabancı D�ller
Yüksekokulu “Uluslararası ve Türk Öğrenc�
Kaynaşması” adını verd�ğ� etk�nl�kte b�r araya geld�.
Dr. Öğr. Üyes� Şah�n Gök, yükseköğret�mde caz�be
merkez� olmaya başlayan Türk�ye’n�n tanınırlığını
artırmayı hedefled�kler�n� bel�rtt�.

Eğ�t�mler�n� ün�vers�tede deney�mled�ler
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Beykoz Özel Eğ�t�m Meslek Okulu’nun özel öğrenc�ler�, İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�
Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzell�k H�zmetler� Bölümü’nü
z�yaret ett�.

Uzmanından uyarı: Büyüme ağrısını
romat�zmal hastalıklarla �le karıştırmayın
Ergenl�k dönem�nde çocukların vücutlarında
f�zyoloj�k olarak çok büyük değ�ş�m ve gel�şmeler
meydana geld�ğ�n� �fade eden F�zyoterap�st İlknur
Atkın, çocuklardak� büyüme ağrısının romat�zmal
hastalıklarla karıştırılmaması gerekt�ğ�n� �fade ett�.

Başarılı olmak �ç�n, başarıyı açıklayab�lmek
gerek�yor 
Öğretmenler�n, öğrenc�ler�ne yapacakları ger�
b�ld�r�mlerde mantık çerçeves�n� göz etmeler�
gerekt�ğ�n� bel�rten Dr. Öğr. Üyes� Derya Kavgaoğlu,
“Öğrenc�ler�n yeteneğ�ne ve çabasına d�kkat
çek�lmel�” ded�.

Uzun süren ağrılar kas spazmına neden
olab�l�r
Uzun süre geçmeyen yaygın ağrıların kas
spazmlarına sebep olacağını bel�rten F�zyoterap�st
Çağıl Ertürk, “B�l�nçs�z alınan kas gevşet�c� ve ağrı
kes�c� �laçların b�rçok yan etk�s� olduğu g�b� kalıcı b�r
çözüm de sağlamaz” ded�.
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