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İGÜ’DEN GELİŞMELER

Rektörümüz Prof. Dr. Burhan Aykaç, CIRIEC (International Centre of Research and Information on

the Public, Social and Cooperative Economy) yönetim kuruluna yeniden seçilmiştir.

Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Elektromanyetik alana dikkat: En fazla çocuklar etkileniyor, kansere kadar götürebilir

Çocuklar için vazgeçilmez olan parkların, oyun alanlarının, hatta yaşadığımız 
evin çevresinde bulunan yüksek gerilim hatları tehlike saçıyor. Buralarda 
oluşan elektromanyetik alanın kanser başta olmak üzere birçok hastalığı 
tetiklediğini söyleyen elektronik teknolojisi öğretim görevlisi Nevzat Yağız 
Tombal, “Beyin fonksiyonlarında gerilik ya da bazı fonksiyonların yavaşlaması 
gibi sıkıntılar görülmekte. Yakın vadede algı bozukluğu, kaygı ve stres gibi 
durumlara da yol açtığı biliniyor” dedi.

Ailecek gezebildiğiniz yeşil alanlar, çocukların gitmekten sıkılmadığı parklar, 
oturduğunuz ev ya da çalıştığınız iş yerinin konumu sağlığınızı tehlikeye 

sokabilir. Çocukların parkta oyun oynarken çatırdayan kazakları, diken diken olan saçları bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Öğretim Görevlisi Nevzat Yağız Tombal, bu alanların çocukların sosyalleşmesi 
açısından önemli olduğunu vurguladı ve tehlikelere karşı da ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. Tombal, “Genel olarak 
malzemeden kaynaklı olan statik elektrik buna neden olabilir. Bir diğeri de ne yazık ki bazı park ve bahçelerde, yerleşim yerlerinin 
çok yakınında bulunan yüksek gerilim hatlarıdır. Bu iki faktör çocuklarımız için önemli bir tehlike oluşturuyor. Elektromanyetik 
alan oluşan yerlerin insan sağlığına zararlı olabileceği konusunda birçok araştırma var. Özellikle çocuklar için daha büyük sıkıntılar 
olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı çevrimiçi yapıldı

Küresel pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 4’üncü 
Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı son buldu. İstanbul 
Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ve İngiltere’nin The West of England Üniversitesi 
iş birliği ile gerçekleştirilen konferansta, uluslararası katılımcıların ekonomi, 
finans ve işletme yönetimi alanlarında küresel sorunlar ve gelişmeleri 
değerlendirme, görüş ve araştırmalarını paylaşma olanağı bulduğu 
duyuruldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi konferansla ilgili yaptığı açıklamada, “21. Yüzyılın 
Fırsatları ve Tehditleri: Dijitalleşme ve İklim Değişimi” temalı Gelişim – Uwe 
4’üncü Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı, uluslararası katılımcıların 

aralarında geliştirdiği akademik ilişkiler sayesinde gerek araştırma alanında gerekse iş hayatında iş birliği yapmalarına da olanak 
sağlıyor” ifadelerine yer verdi.
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“Okul öncesi çocuklar fotoğrafı mobil cihazlarla çekiyor”

Okul öncesi 60-72 aylık çocukların fotoğrafı tanıma ve üretme yetkinliklerini 
inceleyen Öğr. Gör. İbrahim Tarkan Doğan yaptığı araştırmanın sonuçlarını 
paylaştı. Araştırmaya göre çocukların yüzde 75’i daha önce fotoğraf çektiğini 
belirtirken, çocukların yüzde 66’sı fotoğrafı mobil cihazlarla çektiklerini, 
yüzde 63’ü de mobil cihazlarla daha güzel fotoğraf çekildiğini ifade ediyor.

Çocukların sadece yüzde 8’inin ailelerinin fotoğraf makinesini kullandığını 
belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Öğr. Gör. İbrahim Tarkan Doğan, 
“Çocukların yüzde 47’si fotoğrafın çekilme nedenine ilişkin kendi gerekçelerini 
içeren cevaplar verse de, sadece yüzde 2’si fotoğrafın hatırlamak için çekildiğini 
ifade ediyor. Çocukların yüzde 75’i daha önce fotoğraf çektiğini belirtirken, 

çocukların yüzde 66’sı fotoğrafı mobil cihazlarla çektiklerini, yüzde 63’ü de mobil cihazlarla daha güzel fotoğraf çekildiğini 
söylüyor” diye konuştu.
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Dr. Aliyev: Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca Fransa’nın oyunlarını bozdu

Fransa’nın İslamofobiyi körüklemekle aslında Erdoğan nefretlerini 
perdelemeye çalıştığını ifade eden Dr. Behlül Aliyev, “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın bölgede defalarca Fransa’nın oyunlarını bozması ve Türkiye’nin 
rolünü dünya çapında kabul ettirmesi bazı batılı sömürgeci liderlerde 
Erdoğan’ın şahsına nefret yarattı” dedi. 

“ERDOĞAN NEFRETİNİ PERDELEMEKTE”
  

Charlie Hebdo’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını, 
son dönemde Fransa’yla yaşanan stratejik krizin üzerine Erdoğan nefretini 
perdelemeye yönelik bir adım olduğuna vurgu yapan Dr. Aliyev, “Erdoğan’ın 

bölgede defalarca oyunlarını bozması, Türkiye’nin rolünü dünya çapında kabul ettirmesi bazı batılı sömürgeci liderlerde Erdoğan’ın 
şahsına nefret yarattı. Alacakları her kararda Erdoğan’ı karşılarında bulmaları da bu nefreti her gün daha fazla körüklüyor. Son 
karikatür krizinde de ilk tepki veren Erdoğan’ın olması ve akabinde farklı ülke liderlerinin cesaret bularak tepkilerini ortaya 
koyması, Erdoğan’ın şahsına karşı saldırıları da artırmış oldu. Karikatürlerin hedefinde tepki veren diğer ülke liderlerinin değil 
de sadece Erdoğan’ın olması bunu kanıtlar nitelikte. Fransa’nın başını çektiği bazı ülkeler İslamofobiyi körüklemekle aslında 
Erdoğan nefretini perdelemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
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VİRÜSTEN
KORUNMAK

ELİMİZDE

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA 
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN 

TEK KULLANIMLIK KAĞIT 
MENDİLLE KAPATILMALIDIR. 
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ 

KISMI KULLANILMALIDIR.

KİRLİ ELLERLE AĞIZ, 
BURUN VE GÖZLERE 

DOKUNULMAMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ

YAKIN TEMASTAN 
KAÇINILMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE 
SÜREYLE SU VE NORMAL 
SABUNLA YIKANMALIDIR.

KALABALIK 
ORTAMLARDAN 

OLABİLDİĞİNCE UZAK 
DURULMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI 
DURUMLARDA ALKOL 

İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ 
KULLANILMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ
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