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HABER I İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi, dünya-
ca saygın İngiliz Blockchain Army 
firması ile yaptığı işbirliği doğrul-
tusunda İAÜ Blockchain Teknoloji 

Araştırma Merkezi’ni kuruyor. Amacı, di-
jital çağın teknolojisi Blockchain alanında 
eğitimler düzenlemek, her sektöre uygula-
nabilen bu teknolojiye hâkim insan gücünü 
yetiştirmek olan merkez, İAÜ Mütevelli 
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın 
ve Blockchain Army Kurucu Ortağı Erol 
User’in attığı imzalarla hayata geçirildi. 

“ÜNIVERSITELER  TOPLUMU 
GELECEĞE HAZIRLAMALI”

“Üniversitelerin en büyük görevi toplum-
ları geleceğe hazırlamaktır” diyerek yeni 

her teknolojiyi takip etmelerinin öneminden 
bahseden Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Artık 
biliyorsunuz dünyada bütün sektörlerde 
gelişmeler, farklı yaklaşımlar, teknolojiler 
kullanılıyor. Blockchain de gerçekten fi-
nans dünyasını sarsacak bir anlayışla hız-
la ilerliyor. Amerikan kökenli başlangıcı 
hızla başlamakla birlikte hızlı bir şekilde 
Avrupa’ya ve diğer ülkelere yayılıyor.  Tür-
kiye’de de son yıllarda finans sisteminin 
içine girmiş durumda. Üniversitelerin en 
büyük görevi toplumları gelecek teknoloji-
ye, anlayışa ve yöntemlere toplumu hazırla-
maktır. Bu üniversitelerin en doğal görevi. 

Çünkü bu sistemler o ülkeye girerken 
o toplum tarafından kullanılmadan önce 
üniversiteler bilimsel olarak herhangi bir 
kişinin zarar görmesini engelleyecek yön-

temleri araştırarak toplumun önüne koy-
malı. Bu anlamda da üniversitemiz Blo-
ckchain Army firmasıyla birlikte işbirliği 
içerisine girerek bu çalışmaları başlatıyorlar. 

Yarın bu toplum Blockchain sis-
temi içerisine girdiği zaman daha 
büyük problemlerle karşılaşma-
sınlar, nerede problem nerede sıkıntı olabi-
leceğini fark ederek toplumu aydınlatsınlar. 

Aynı zamanda bir diğer maksat dünya-
da gelişen bu yeni finans sisteminin Türk 
toplumunda uygulanabilir hale geldiği 
zaman toplumun karşılaşabileceği muhte-
mel sıkıntıları, bankaların problemlerini, 
finans dünyasının hangi konularda engel 
çıkabileceğini, nerelerde engellere takıla-
bileceğini tespit ederek halkı, finans ku-
rumlarını, toplumu aydınlatmaktır” dedi.

İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi-BlockchainİAÜ, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Blockchain Army 
Kurucu Ortağı Erol User’in attığı imzalarla hayata geçirildi. 
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İAÜ’DE BLOCKCHAIN 
TEKNOLOJİ 

ARAŞTIRMA MERKEZİ
 KURULDU

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde hayata 
geçirilen İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma 

Merkezi - BlockchainİAÜ, Türkiye’de Blockchain 
uzman açığının kapatılması ve teknolojinin 
yaygın bir şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

 “ELEKTRONIK BIR NOTER 
VAZIFESI GÖRECEK”

Çalışmaları ve gelişmeyi akademik dü-
zeye taşıyabildikleri için mutlu oldukları-
nı dile getiren Blockchain Army Kurucu 
Ortağı Erol User de iş birliği kapsamında 
ileride yeni iş sektörlerine de umut vaat 
ettiklerini dile getirdi. User konuşmasına 
şöyle devam etti: “İstanbul Aydın Üniver-
sitesi’nin yenilikçi bir üniversite ve aynı 
zamanda kapasite olarak da yurtdışında en 
etkin çalışan kurumlardan biri olduğunu gö-
rüyoruz.  Bizler de blok zinciri konusunda 
uluslararası alanda uzmanlaşmış Avrupa 
Birliği’nin kurduğu INATBA’nın ve Obser-
vatory Forum’un üyesi olan tek Türk şirke-
tiyiz. Bu anlamda da iş dünyasında ilerleyen 
çalışmalarımızı Sayın Mustafa Aydın vası-

tasıyla akademik tabanının oluşturulması 
için ortak bir merkez kurmaya karar verdik. 

Bu teknoloji ile ilgili bazı bilinmeyen-
ler var. En büyük sorun blockchain’in 
bitcoin gibi kripto paralarla ortak alınıp 
karıştırılması. Blockchain dediğimiz olay 
aslında güvenli ve eşzamanlı bir teknoloji. 

Değiştirilemeyecek bilgilerin top-
landığı bir data zinciri. Bu yüzden de 
en güvenilir olduğu için kripto pa-
ralar da bu teknolojiyi kullanıyor. 

Fakat biz işi kripto paralar üzerin-
den değil bu teknolojinin sağlık, me-
teoroloji bilhassa iş dünyası için kul-
lanılabilir nitelikteki aplikasyonlarını 
yapıyoruz. Esasında bunlar gündeme geldi-
ğinde her şeyin daha hızlı, güvenli ve eş za-
manlı olacağını söyleyebiliriz. Yani bu tek-
noloji elektronik bir noter vazifesi görecek.”

BLOCKCHAIN NEDIR?

Orijinal adıyla Blockchain, Türkçe kar-
şılığıyla Blok Zinciri teknolojisi, bilgilerin 
bloklar halinde oluşup merkezi bir veri ta-
banı yerine merkezsiz, herkese açık zincir-
ler halinde saklanması anlamına geliyor. 
Bu teknoloji sayesinde internet üzerinden 
her gelişmeyi herkesin takip ettiği, şeffaf, 
müdahale etmesi neredeyse imkansız umu-
mi veri tabanları oluşturulabiliyor. Yeni 
sayılabilecek bir buluş olan bu teknoloji 
kimilerine göre internetten bile daha bü-
yük bir gelişme olarak nitelendirilirken, 
kimilerine göre bilinen ekonominin sonu, 
kimilerine göreyse insanlığın geleceği ko-
numunda adlandırılıyor. Özellikle kripto 
para takipçileri tarafından sürekli öne çı-
karılan Blockchain aslında ekonominin 
ötesinde kullanım alanlarına da sahip. E
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İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 
(İAÜ) proje ortağı olduğu Avrupa 
Birliği ERASMUS+ Kapasite Ge-
liştirme Projesi ‘FRIENDS’in ikin-

ci toplantısı, İstanbul Aydın Üniversite-
si’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

16 ÜNIVERSITEDEN
40 KATILIMCI

Projenin Avrupalı program ortakları Bul-
garistan, Macaristan ve Polonya üniversite-
leri ve Asyalı ortakları Malezya, Filipinler, 
Tayland, Kamboçya ve Bhutan’dan gelen 

16 üniversiteyi temsil eden 40 katılımcı 
İAÜ’de 4 gün boyunca eğitimlere, atöl-
ye çalışmalarına ve toplantılara katıldı.

PROJEDE
NELER VAR?

İAÜ ve diğer Erasmus program ülkele-
rinden gelen uzmanlar, Asya üniversitele-
rine Avrupa yükseköğrenim alanı, buradaki 
uluslararası eğitim ve araştırmaya yönelik 
programlar, destekler hakkında bilgi ve tec-
rübelerini aktardılar. Projenin daha sonraki 
aşamalarında uluslararasılaşma konusunda 

personel ve öğrenci eğitimleri, müfredat-
ta ve kampüste uluslarararasılaşma için 
çeşitli aktiviteler ve öğrencilerin kültür-
lerarası iletişim becerilerini geliştirecek 
bir online ders oluşturulması da mevcut. 

‘FRIENDS’ HAKKINDA

Kısa adı ‘FRIENDS’ olan Avrupa Bir-
liği ERASMUS+ Kapasite Geliştirme 
Projesi, Asya ülkelerindeki üniversite-
lerin uluslararasılaşmasına destek olma-
yı amaçlıyor. Toplam 1 milyon Euro’ya 
yakın bütçesi olan proje 3 yıl sürecek. E

AVRUPA VE ASYALI 
UZMANLAR İAÜ’DE BİR

ARAYA GELDİ
Avrupa Birliği ERASMUS+ Kapasite Geliştirme Projesi “FRIENDS”in 

ikinci toplantısı İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Toplam 1 
milyon Euro’ya yakın bütçesi olan proje 3 yıl sürecek.

HABER I İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İAÜ ve diğer Erasmus program ülkelerinden gelen uzmanlar, Asya üniversitelerine Avrupa yükseköğrenim alanı, buradaki uluslararası 
eğitim ve araştırmaya yönelik programlar, destekler hakkında bilgi ve tecrübelerini aktardılar.
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Y
az mevsimi, sıcaklığıyla ken-
disini hissettirmeye başladı. 
Temmuz ayının başlamasıyla sı-
caklıklarda dramatik yükselişler 

öngörülüyor. İstanbul Aydın Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Dr. Öğr. Üyesi İndrani Kalkan, yaz ay-
larında nasıl beslenmemiz gerektiğini, su 
tüketiminin önemini ve risk gruplarını açık-
ladı. Dr. Kalkan özellikle diyabet hastaları-

SU İÇMEK İÇİN 
SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Türkiye sıcak yaz günlerini yaşıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İndrani Kalkan, yaz aylarında nasıl 

beslenmemiz gerektiğini, yaşa göre su tüketiminin önemini ve sıcak havalarda 
risk taşıyan grupları açıkladı. 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İNDRANİ KALKAN:
“Su içmek için susamak gerekmez. Susama 
hissi gelmişse vücut dehidrate (susuz 
kalmaya) olmaya başlamış demektir. Aşırı 
su tüketimi vücutta mineral ve vitamin 
kaybına neden olduğu için, bu durumdan 
sakınılmalı.” 

nın su tüketimine dikkat etmelerini öneriyor. 

“SU YETERSIZLIĞI
HIPERGLISEMI RISKINI

ARTIRIR” 

Yüksek hava sıcaklıklarında çocuklar, 
gebe kadınlar ve yaşlı bireylerin yüksek riskli 
grupta  olduğunu belirten Dr. Indrani Kalkan, 
özellikle hipertansiyon, böbrek rahatsızlığı 
ve diyabet hastalığı olan bireylerin su tüke-
timine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. 
Kalkan, “Su yetersizliği hiperglisemi (yük-
sek şeker) riskini artırır” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK LIF IÇEREN BESINLERI
TERCIH EDIN”

Sıcak havalarda fazla tuzlu ve proteinli 
besinler tüketildiğinde terleme ve idrar-
la sıvı kaybının artacağı uyarısında bulu-
nan Dr. Kalkan, beslenme önerilerini, “Yaz 
mevsimine özgü olan sebze meyve tüketimi 
her gün 2-3 porsiyon şeklinde tüketilmeli, 
kahvaltı öğünü metabolizmayı hızlandırdı-
ğı için atlanmamalı, rafine şeker dediğimiz 
basit karbonhidratlardan uzak durulmalı, 
tam tahıllı denilen yüksek lif içeren kar-
maşık karbonhidrat grubu tüketimi yeterli 
olmalı, her gün 2-3 porsiyon şeklinde süt, 
yoğurt tüketiminin yanında yeterli protein 
alımı yumurta, et, balık, tavuk grubundan 
sağlanmalı, bitkisel protein değeri yüksek 
mercimek, nohut gibi baklagil grubundan 
haftada 2 kez tüketilmeli” sözleriyle sıraladı.

“SU IHTIYACI YAŞA GÖRE 
DEĞIŞIKLIK GÖSTERIYOR” 

Su ihtiyacının yaşa göre değişiklik göste-
receğini ifade eden Dr. İndrani Kalkan, “Vü-

cutta bulunan su miktarı yaş, cinsiyet ve vücut 
kompozisyonuna (yağ ve kas dokusu mikta-
rı) göre bireysel farklılıklar gösterir. Toplam 
vücut su içeriği yaş ile birlikte hücre dışı sıvı 
azalışına bağlı olarak azalıyor. Enerji alımına 
göre yetişkinler için günlük 1 ml/kkal; yaşlı-
lar için 1.1 ml/kkal, çocuklar için 1.2 ml/kkal 
bebekler için 1.5 ml/kkal su alımı öneriliyor. 

Emzirme döneminde ise sıvı tüketimi 
günlük ihtiyaca ek olarak 700-1000 ml 
artırılmalı” şeklinde konuştu. “Su içmek 
için susamak gerekmez” diyen Dr. Kalkan, 
“Susama hissi gelmişse vücut dehidrate 
(susuz kalmaya) olmaya başlamış demek-
tir. Aşırı su tüketimi vücutta mineral ve 
vitamin kaybına neden olduğu için, bu du-
rumdan sakınılmalı” şeklinde konuştu. E
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HABER I İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

A
rtan nüfus, iklim değişikliği, 
ekilebilir alanların şehirleş-
me ve erozyon gibi nedenlerle 
kaybı ve dünyanın dönüşümü, 

insanoğlunun 20 yıl sonraki besin tercihle-
rini radikal bir şekilde değiştirecek. Uzman-
lara göre 20-30 yıl sonra, bugün adını bile 
duymak istemeyeceğimiz nesneleri besin 
olarak tüketmemiz sözkonusu olabilecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sa-

natlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü’nün öğretim üyeleri, 
yakın gelecekte insanoğlunun laboratu-
var ortamında kök hücreden üretilen et ve 
kazein (süt proteini) üreten bakterilerce 
üretilen süt ile başta çekirge olmak üze-
re arı, hamamböceği ve salyangoz gibi 
böcekler ile kırmızı deniz yosunu, mik-
ro ve makro algler gibi deniz kaynaklı 
mahsuller ile besleneceğini ifade ettiler.

“ALTERNATIF
BESIN ARAYIŞLARI DEVAM 

EDIYOR”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgü-
tü’ne (FAO) göre her dokuz kişiden birinin 
yatağa aç girdiğini, yine FAO verilerine 
göre 2040 yılında 9 milyara çıkacak olan 
dünya nüfusunu beslemek için mevcut gıda 
üretiminin iki katına çıkarılması gerektiği-

ALTERNATİF GIDALARDAN 
KAÇIŞIMIZ YOK

İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğretim üyeleri, artan 
nüfus ve iklim değişikliği gibi nedenlerle 20 yıl sonra bugün aklımızdan 

hiç geçmeyen maddeleri besin olarak tüketeceğimizi söyledi.

HABER I İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
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ni ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Kamil Bostan, “Bu da, hızla kirlenen ve 
küresel ısınmanın etkisi altına giren dün-
yamızda, tarım alanlarının daralması ne-
deniyle, gıda konusunda sorun yaşanması 
anlamına geliyor. Gelişmiş ülkeler bunun 
çalışmalarına başladılar. Şu an hayvanla-
rın kök hücresi kullanılarak laboratuvar 
ortamında et ve genetiği değiştirilmiş bak-
terilerin ürettiği kazein ile elde edilen süt 
üretimi başladı. Bunun yanında alternatif 
besin arayışları devam ediyor. Yakın ge-
lecekte arı, yusufçuk, karınca, çekirge ve 
salyangoz gibi böceklerin larvaları başlıca 

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek 
Yüksekokulu (ABMYO) Gıda İşleme Bölüm 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay

İAÜ ABMYO Gıda İşleme Bölümü Aşçılık 
Program Başkanı Öğr. Gör. Çiğdem 
Muştu

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Deniz

protein kaynaklarımız olacak. Hatta bu bö-
cekleri, tıpkı saksıda domates v.b. yetiştir-
diğimiz gibi evimizde beslediğimiz günler 
olacak. Ancak her şeyden önce bu konuda 
toplumda var olan olumsuz algıyı kırmak 
gerekiyor. Çünkü kimi böcekler protein 
bakımından kırmızı etten bile daha zengin. 
Tabii alternatif besinler konusunda gast-
ronomi uzmanlarına da lezzet konusunda 
büyük iş düşüyor. Çünkü bu tip gıdalardan 
bugünkü tadı almak mümkün olmayabilir. 
Bu durumda gastronomi uzmanları yete-
neklerini konuşturmak durumunda” dedi.

LABORATUAR
ORTAMINDA ET VE SÜT ÜRETIMI 

BAŞLADI

“Dünyanın insan eliyle hızla değiştiril-
mesi sonucu daralan tarım alanları, gıda 
üretimini laboratuar ortamlarına yönlen-
dirmeye başladı” diyen İAÜ Anadolu BİL 
Meslek Yüksekokulu (ABMYO) Gıda 
İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Ayla Ünver Alçay, “Başta ABD ve Hol-
landa olmak üzere birçok ülkede labo-
ratuvar ortamında et ve süt üretimi bu-
gün başlamış durumda. Ancak ‘yapay’ 
kelimesi bu çalışma için pek uygun değil. 

Zira laboratuvar ortamında et üretimi, 
çiftlik hayvanlarının kök hücreleri, süt 
üretimi ise kazein sentezleyen bakteri-
ler kullanılarak yapılıyor. Üstelik doğal 
üretilen et ve sütteki kimi sakıncalar bu 
ürünlerde olmuyor” ifadelerini kullandı.

3D YAZICILARLA GIDA ÜRETIMI 
BAŞLADI

Yakın gelecekte kıvamlı bazı besinlerin 
3D yazıcı teknolojisiyle üretileceğine dik-
kat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ebru 
Deniz, “Malzeme üretimi alanında ilk ola-
rak ortaya çıkan bu teknoloji, gıda alanında 
da kullanım alanı buldu. 3D yazıcılar kar-
maşık geometrili, ayrıntılı dokulara sahip 
gıdaların üretilmesi ve özel beslenme içe-
rikli gıdalar üretilmesi için büyük bir potan-
siyele sahip. Özellikle çikolata, sos, hamur 
ve püre gibi malzemeler yakın gelecekte 3D 
yazıcılarla üretilebilecek. Bunun yanında 
vejetaryen ve vegan beslenme için de 3D 
yazıcı teknolojisi kullanılacak. O kadar 
ki, bir zaman sonra restoranda verdiğimiz 
sipariş içeride 3D yazıcılardan çıkartılıp 
öyle önümüze gelecek. Bununla ilgili ge-
lişmiş ülkelerde çalışmalar sürüyor” dedi.

“YOSUN VE ALG YEMEYE HAZIR 
OLMALIYIZ”

Değişimin deniz ürünlerine de yansıya-
cağını ifade eden İAÜ ABMYO Gıda İşle-
me Bölümü Aşçılık Program Başkanı Öğr. 
Gör. Çiğdem Muştu ise, “Yakın gelecekte 
deniz ürünleri de soframızda daha çok yer 
almaya başlayacak. Tabii balık gibi bil-
diğimiz su ürünlerinden ziyade, özellikle 
Uzakdoğu’da halen tüketimi yaygın olan 
yosun ve alg gibi canlılardan bahsediyo-
ruz. 2030-2040 yılları civarında yosunlar 
artık alışılagelmiş salata ve yemeklerin 
içinde yer alacak. Bundan başka protein 
bakımından son derece zengin olan mikro 
ve makro algler de tüketim alışkanlıkla-
rımıza dahil olacak” şeklinde konuştu. E  



30  | TEMMUZ 2019 |   www.ekovitrin.com

TÜRK TURİZMİNİN KISA VADEDE 
HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR OLMALI

T
ürk ekonomisinin reklamasyonunu 
yapan Türk turizmidir. Türk Dev-
leti olarak ekonomide dünyanın en 

güçlü ülkesi olmayı planlıyorsak, bunu en 
iyi tanıtım, pazarlama ve canlı reklam (tu-
rizm) silahını kullanarak yapabiliriz. Diğer 
bir söylemle bu ülkede bilimsel turizm ku-
ralları çalıştırılmadığı sürece doğru dürüst 
tarım politikalarını bile tutturamazsınız. 
Türk turizminin kısa vadede hedefi 100 
milyar dolar, uzun vadede hedefi ise 500 
milyar dolar olarak programlanmalı. Bu he-
defi en kısa zamanda uygulamaya koymalı-
dır. Bu hedef için tam bilimsel bir çalışma 
başlatılmalıdır. Birinci planda ülkemizin 
kültür haritasında turizm şekillendirmesi-
ne gidilmeli, lokasyolara ayrılmalı, her bir 
destinasyonun hikayesi yazılmalı, dünyaya 
sinema ve dijital modeller ile tanıtılmalıdır.

Sayısız kültür varlıklarımızı öncelikle 
kendi insanımıza anlatmalı, korunup kol-
lanması ile ilgili yeni kanunlar çıkarma-

lıyız. Özelleştirme kapsamında ören yer-
lerinin know-how’larını yap-işlet-devret 
modeli ile hızlıca kullanıma ve işlerliğe 
kazandırmalıyız. Her turizm lokasyonu-
na bir kültür merkezi kurulup orada in-
sanlara o bölgenin renkleri sunulmalıdır. 

Buralar devlet tarafından işletilmeli, 
yöresel, sanat, yemek, tiyatro, müzik, kı-
yafet, hediyelik eşya ve eğlence temaları 
çok üst düzeyde gerçekleştirilmeli. Bura-
ların yapısına oyun salonları mutlaka ilave 
edilmeli ve devlet tarafından ya da ihale 
edilmiş kişi ve kuruluşlarca işletilmelidir. 

Turizmin yüksek gelir gruplarına yöne-
lik hale getirilmesi ile ilgili bütün kurum-
lar ve özellikle milli eğitim kurumlarından 
yardım talep edilmeli; okul öğrencilerinin 
ders gibi şart koşulup etkinliklerde kültü-
rel kortejlerde yer alması sağlanmalıdır. 

Turizm kentlerinin devlet yardımları yaz 
kış bütçe ortalamasına göre hesaplanarak 
verilmesi yasallaşmalı, aynı zamanda tu-

rizm kentlerinin yerel yöneticilerinin turizm 

konusunda yeterliliklerinin olduğuna dair 
sertifika olması zorunluluğu getirilmelidir. 
Ayrıca ülkemizde şu anda uygulamada olan 
her şey dahil turizminde en kısa sürede alkol 
ekstra uygulamasına geçilmeli, ayrıca aşırı 
tüketim yapanların standart dışı israf eden-
lere caydırıcı olmak üzere adisyon açılması, 
ziyan edilen her bir ürünün ödemesinin ayrı-
ca yapılması yolunda uygulama başlatılmalı. 

Sonuç olarak 12 ay gelir imkanı sağ-
lanamadığından yapılması ülkemiz ko-
şullarında zor hale gelmiş turizm emek-
çilerine kültür merkezlerinin içinde yer 
alan oyun salonlarının gelirlerinin işsizlik 
parası kanununa bir ek yapılarak des-
teklenmelidir. Hiç bir şey yapmadan kur 
artışlarıyla hareketlenmesi beklenen tu-
rizmimizin 12 aya yayılarak çeşitlendiri-
lip (sağlık, dağ, din, bilim vs.) ülkemizin 
2023 hedefine yakışır hale getirilmelidir. E
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