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“AKADEMİK DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRK – ALMAN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN FIRSAT”
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sosyal Hizmet Bölümü’nü ziyaret eden Prof. Dr. Christine
Meyer, “Değişim programları Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından bir fırsat.
Yıllardır gelişen ilişkilerimizi akademik alanda daha fazla kullanmamız gerekiyor” dedi.
Üniversitenin akreditasyon çalışmaları kapsamında AHPGS (Accreditation Agency in Health
and Social Sciences) Kuruluşu tarafından akreditasyon denetçisi olarak gelen Almanya Vechta
Üniversitesi Sosyal Hizmet Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christine Meyer, İGÜ Sağlık Bilimleri
Yüksek Okulu’nu (SBYO) inceledi. Erasmus+ Akademik Personel Değişimi kapsamında
İGÜ’yü yeniden ziyaret eden Prof. Dr. Meyer, Almanya’daki sosyal hizmet uygulamalarına
ilişkin derslerde öğrenci ve akademik personelle bir araya geldi.
Program kapsamında, İGÜ Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri ile 3 gün boyunca bir araya
gelen Prof. Dr. Meyer, istatistiklerle Almanya’da sosyal hizmetin analizi, sosyal hizmetin
amaçları, teoride ve pratikte sosyal hizmet, sosyal hizmet alanının tarihi zemini ve yakın
gelecekte sosyal hizmeti bekleyen zorluklar gibi konularda sunum yaptı.
“AKADEMİK İLİŞKİYİ DAHA FAZLA KULLANMALIYIZ”
Üniversitelerarası akademisyen değişim programlarının önemine değinen Prof. Dr. Meyer,
“Başka üniversitelerden ve ülkelerden insanlarla tanışmak, hareketliliği devam ettirmek,
benzerlikleri ve farklılıkları keşfetmek, sosyal iş açısından kendi gelişimimiz, ihtisasımız ve
disiplinimiz hakkında benzerlikleri keşfetmek, insanlarla konuşmak çok önemli. Ayrıca bu
değişim programları Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından da bir fırsat. Yıllardır
gelişen ilişkilerimizi akademik alanda çok kullanmıyoruz fakat daha fazla kullanmamız
gerekiyor” dedi.
GELECEKTE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLER
İGÜ ile Vechta Üniversite’nin sosyal hizmet bölümleri arasında kurulan iletişim ve iş birliği
hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Derya
Kavgaoğlu ise şöyle konuştu:
“Öğrenciler, Alman sosyal hizmetinin ana amaçlarını tanıma fırsatı bulurken uluslararası
perspektifte yurtdışında görev yapan bir akademik personelin bilgi ve deneyiminden
faydalanıyor. Bu hareketlilik ile kurulan iş birliği sayesinde iki üniversitenin sosyal hizmet
bölümü öğrencileri, öğrenci değişim hareketliliğine katılarak gelecekte birlikte yapılacak
çalışmalar için güçlü bir değer oluşturabilecek. Bölümümüzün uluslararasılaşması, öğrencilerin
farklı refah sistemlerini ve sosyal hizmet uygulamalarını öğrenmelerini ve genel bir bakış açısı
kazanmalarını sağlayacak.”
İGÜ'DE EMDR EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
Psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanları, psikologlar ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik
bölümü mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Eye Movement Desensitization and
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Reprocessing – Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) eğitimleri
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi'nde başlıyor.
Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek olan
EMDR eğitimleri ile ilgili konuşan EMDR eğitmeni Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur
Okan Demirci, “Eğitimler ile çağdaş ve etkili psikoterapi uygulamalarında etkili bir rol oynamak
istiyoruz. EMDR eğitimleri sayesinde başta travma sonrası stres bozukluğu ve ruhsal travmalar
olmak üzere birçok psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıkta etkili müdahale becerileri kazandırıyor
ve bu amaçla birçok rahatsızlıkta etkili müdahale yeteneğine sahip olacak psikoterapistler
yetiştiriyoruz" dedi.
"İLERİ GÖRÜŞLÜ UZMANLAR YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"
Psikoterapi alanında kendini geliştirebilen, ileri görüşlü, yargılayıcı düşüncelerden bağımsız
uzman ekipler yetiştirmek amaçladıklarını belirten Dr. Demirci, "Bizler ruh sağlığı alanında
çalışan profesyoneller olarak çok önemli rollere sahibiz. Bunun değerini öncelikle kendi
içimizde bilmeliyiz. Birbirimize sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde yaklaşarak bilgilerimizi
ortaklaşa en üst düzeylere çıkarmalıyız" diye konuştu.
EMDR eğitimlerinin alanında uzman profesyonellerin becerilerini daha iyi konumlara
taşıyacağını ifade eden Dr. Demirci, “Bu süreçte desteklerimizi sonuna kadar sürdürecek,
EMDR eğitimlerini en doğru ve en etkili şekilde aktaracağız. Bu eğitimlerin verimliliğinin en üst
düzeylere kadar çıkmasını sağlamak adına tüm benliğimizi ortaya koyacağız" ifadelerini
kullandı.
EĞİTİMLER 6 GÜN SÜRECEK
Toplam 6 gün sürecek olan temel düzey EMDR eğitimleri ile katılımcılar travmaya eksiksiz ve
tam bir müdahale becerisi kazanıyor. Teorik, pratik ve uygulamalı eğitimlerden sonra
katılımcılara EMDR yönteminin tam ve eksiksiz olarak kazandırılması amacı ile desteklerini
sonuna kadar vereceklerini söyleyen Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Onur Okan
Demirci, bu konuda enerjilerini sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.
EMDR eğitimlerinin temel düzey olarak 1. Modülü 10-11 Şubat 2019, 2. Modülü 17-18 Şubat
2019, 1. Süpervizyon uygulamaları 17 Mart 2019, 2. Süpervizyon uygulamaları 21 Nisan 2019
tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde verilecek EMDR eğitimleri sonunda yazılı ve pratik sınavlara
tabi tutulacak katılımcılar, başarılı olmaları halinde Uluslararası akreditasyonlara sahip olan
İGÜ, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ve Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği tarafından onaylı
EMDR sertifikasyonuna sahip olma hakkı kazanacaklar.
İGÜ EĞİTİMLERİNİ YURT GENELİNE YAYIYOR
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ile verdiği eğitimleri yurt geneline
taşıyor. ‘Eğiticinin Eğitimi Programı’nda dersler Uzman Psikolog Şebnem Karaoğlu tarafından
verilecek.
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İGÜ’den yapılan açıklamada Sürekli Eğitim Merkezi’nin, üniversite güvencesi altında verdiği
eğitimleri yurt geneline taşıdığını bildirildi. İGÜ Antalya Temsilciliği, öğrencilerin, okul ve
kurumların performanslarına katkı sağlayacak ‘Eğiticinin Eğitimi Programı’nı başlatıyor.
Eğitimler, Uzman Psikolog Şebnem Karaoğlu tarafından verilecek.
Eğitimcilerin insana yapılan yatırımda en önemli rolü oynadığını dile getiren Uzman Psikolog
Şebnem Karaoğlu, eğiticinin eğitim vermedeki yetenek ve yetkinliklerinin gelişmesi
öğrencilerin, okul ve kurumların performanslarına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
“BAŞARI, NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İLE MÜMKÜN”
Etkin eğitimler verebilmek ve etkin eğitici olabilmek için becerilerin güncellenmesi ve
geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Uzman Psikolog Karaoğlu, “Günümüz rekabet ortamında
başarı ve kalıcılık ancak nitelikli insan gücü ile bunun gerçekleşmesi ise eğitim ile mümkün.
‘Eğiticinin Eğitimi’, kişinin yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da
geliştirebileceği, başarılı bir eğitici olarak yeni fırsatlar kazanabileceği önemli bir program” dedi.
EĞİTİMCİLERİN UFKU GENİŞLİYOR
Uzman Psikolog Karaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
“Eğitimcilerin eğitilmesi için hazırlanmış olan bu program; eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile
grup ve birebir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi aracılığıyla eğitimcilik becerilerinin
kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin
geliştirilmesi katılımcılara bir fırsat sunuyor. Alınan eğitim sonrasında eğitimcilerin ufku daha
genişleyecek ve onlara yeni kapılar açılacak.”
“EĞİTİMLERİ YURT GENELİNE YAYIYORUZ”
İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi olarak yurt genelinde birçok eğitim açmayı hedeflediklerini belirten
ve eğiticinin eğitimi programı hakkında konuşan SEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat
Tuncer, “Bu program ile eğiticinin kurum çalışanlarına işin daha etkin, daha verimli ve amaca
hizmet eder bir şekilde aktarmasını sağlamak ve bu yöndeki beceri ve davranışlarını
geliştirmek, çevresine model olan ve bu sorumluluğu paylaşan bir birey olmasını sağlamayı
amaçlıyoruz. Verdiği eğitimin kalitesini Avrupa’dan aldığı akreditasyonlarla ispatlayan İGÜ,
tüm eğitimleri üniversite güvencesinde veriyor” dedi.
SİNEMA EMEKÇİLERİNE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENİYOR
Türvak Sinema Tiyatro Müzesinin mekân ve basın sponsorluğunu yaptığı, İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiye’nin ilk “Sanat ve Görüntü Yönetmenlerine Saygı Ödülü”
töreni 14 Aralık Cuma günü Türvak Sinema Tiyatro Müzesinde gerçekleşecek.
30 yıldan fazla süredir sanat ve görüntü yönetmeni olarak kamera arkasında görev alan
emekçilere İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından “Meslek Hizmet Ödülü” veriliyor.

Basın Bülteni
10 – 14 Aralık 2018

Ödül, profesyonel anlamda sanat ve görüntü yönetmenliği hakkında farkındalık yaratmak ve
bu alanda uzun yıllardır hizmet vermiş sanatçıların tanınırlığını sağlamayı amaçlıyor. Törene
dizilerde, reklamlarda, sahne eserlerinde ve sinemada başarı ile mesleklerini icra etmiş
sanatçılar katılacak.
Törende ödül alacak sanat yönetmenleri şöyle:
“Annie G. Pertan, Bengi Bugay, Deniz Özen, Duygu Sağıroğlu, Erol Keskin, Gül Oğuz, Gürel
Yontan, Metin Deniz, Mustafa Ziya Ülkenciler, Nihal Koldaş, Türkan Kafadar, Yudum Yontan,
Zepür Hanımyan”
Görüntü yönetmenleri ise şöyle:
“Ali Engin, Ali Utku, Ali Yaver Ataer, Aytekin Çakmakçı,Cengiz Tacer, Colin Mounier, Çetin
Tunca, Ender Turgut, Erdoğan Engin, Erdoğan Ererez, Ertunç Şenkay, Erhan Canan
Feridun Kete, Halil Kırlangıç, Hüseyin Ererez, Hüseyin Özşahin, Jurgen Jurgens
Kaya
Ererez, Mehmet Gün,Mustafa Kuzu, Rafet Şiriner, Sedat Ülker, Süha Kapkı, Tangör Toydemir,
Uğur İçbak,Ümit Ardabak, Vecihi Ener”
ÜNLÜLER TOPLUMUN BEDEN ALGISINI DEĞİŞTİRİYOR
Rol modellik kavramının yıllar içinde değişiklik gösterdiğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Onur
Okan Demirci, ünlülerin bireyler için rol model olduklarını vurgulayarak, “Ünlüler toplumun
beden algısını bile değiştiriyor. Bu durum beraberinde psikiyatride kullandığımız ‘yeme
bozuklukları’ kavramını da oldukça yaygın hale getirmiş durumdadır” dedi.
Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla insanların rol model algısının değiştiğini dile
getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci,
insanları ekran başına bağlayan en önemli ve güçlü unsurların ünlü kişiler, sosyal medya
fenomenleri ve sosyete camiası içindeki insanlar olduğunu belirtti. Demirci, “Rol modellerin
davranışları topluma göre de değişiklik gösteriyor” ifadelerini kullandı.
“FENOMENLER DE BİRER ROL MODEL”
Demirci, fenomenlerin de rol model olarak algılandığını belirterek, “Bu durumda toplum
üzerinde bıraktıkları etki de önem kazanmaktadır. Böyle mevkilerde bulunmak toplumun örnek
insanları yani rol model olma özelliklerini de beraberinde getirmektedir. Rol model olma
kavramını biraz açacak olursak yaşamımızın ilk yıllarında ilk rol modellerimiz anne ve babamız
olmaktadır. Zamanla diğer akrabalar, öğretmenlerimiz rol modellerimiz olma adaylarıdır. Bir
çocuk biraz büyüyünce ki özellikle ergenlik yani asilik ve bağımsızlık kazanma çabalarının
başladığı dönemle birlikte kendisine oldukça güçlü bir rol model arayışına girmektedir. Elbette
bu kadar güce sahip olma potansiyeli en fazla olan rol model adayları ise ünlü kişiler ve
fenomenlerdir” diye konuştu.
“BÜYÜK GÜÇLER BÜYÜK SORUMLULUKLAR İSTER”
Rol modelliğe, toplum kahramanları olarak da bakılabileceğini dile getiren İstanbul Gelişim
Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci, “Bu durum ünlü kişilere ister
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istemez bir sorumluluk yüklüyor gibi görünmektedir. Kahramanlık her ne kadar muhteşem bir
oluşummuş gibi algılansa da toplumun kahramanlara biçtiği rol bakımından ağır sorumluluklar
altında olmaktadırlar. Hayali süper kahramanlar da yaşamımızın bir döneminde rol
modellerimizdi. Bu sorumlulukları nedeniyle superman alkolik olamaz, Thor hırsızlık yapamaz,
örümcek adam sık sık sevgili değiştiremez. Oldukça ağır yükleri olan bir yaşam değil mi?
Topluma örnek olduğunuzda alkışlanırsınız, olumsuz tek bir hatanızda ise karalanma, silinme,
terk edilme, yuhalanma riskiniz var. Fakat bir hayaliniz var ise o hayale giden yoldaki tüm
riskleri de göze almalısınız. Ünlü insanlar saç modellerinden tutun, kıyafetlerine, yaşam
şekillerine, ilişki tarzlarına, konuşma biçimlerine kadar taklit edilme ve örnek alınma
potansiyelleri en yüksek insanlardır. Bu potansiyel iyi yönlerde kullanılabileceği gibi olumsuz
yönlerde de kendisini gösterebilir. Büyük güçler büyük sorumluluk isterler” ifadelerini kullandı.
“ROL MODELİN DAVRANIŞI TOPLUMA GÖRE DEĞİŞİR”
Rol modellik kavramının kültürden kültüre göre değişebileceğini vurgulayan Demirci, “Örneğin
bazı kültürlerde cinsellik kavramı oldukça rahat yaşanabilirken bazı kültürlerde ağza alınması
dahi oldukça olumsuz karşılanır. Bu kültürlerdeki rol modellerin davranışları da kültürün
yapısına göre de değişmektedir. Bu nedenle her toplumun rol model olabilme kriterleri farklı
olabilmektedir. Fakat birçok sorumluluk ortak kalmaktadır. Ünlü olma yolunda ilerlemek aslında
bir çeşit gizli sözleşmeye imza atmak gibidir. Bu sözleşmenin maddeleri arasında konuşma
şekline, davranışlara, giyim şekline, iş yaşamına, sosyal yaşama, özel hayata dikkat etmek
gibi kişinin bireysel özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler bulunmaktadır. Buradan şu şekilde de
anlaşılabilir; ünlü olmak istiyorsan özgürlüğünden feragat edeceksin. Örümcek adam
olacaksan bir kişiye âşık olmalısın. Toplum ve ünlü kişi arasındaki bu gizli sözleşmenin
bozulması halinde de tepkilere hazırlıklı olmalısın. İşte bu durum rol model olma özelliğinden
kaynaklanmaktadır. Ne kadar güçlü bir rol model isen o kadar dikkatli olmalısın” diye konuştu.
“ÜNLÜLER TOPLUMUN BEDEN ALGISINI DEĞİŞTİRİYOR”
Rol modellik kavramı yıllar içinde iç dinamikleri değişen bir kavram olduğunu belirten Psikiyatri
Uzmanı Demirci, “Günümüzde bu dinamikler daha çok rol modelin bedenine ve özel hayatına
odaklanmış durumdadır. Örneğin; sıfır beden olma arzusu günümüz rol modellerinin
toplumumuza getirdikleri güncel kavramlardan biridir. Ünlü insanlar toplumun beden algısını
dahi belirleyebilmektedirler. Bu durum beraberinde psikiyatride kullandığımız ‘yeme
bozuklukları’ kavramını da oldukça yaygın hale getirmiş durumdadır. Diğer bir örnek ise
günümüzde kimlik arayışında rol model kavramının oldukça etkili olmasıdır. Duruşumuzdan
yaşam şeklimize kadar kendimize bir kimlik arayışında ünlü rol modellerden oldukça
etkilenebilmekteyiz” şeklinde konuştu.
“ÜNLÜLERE TAKINTILI OLMAK BİR RAHATSIZLIK”
Ünlülere tapınma sendromundan da bahseden İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Demirci, “Buna İngilizcede ‘celebrity worship syndrome’ adı veriliyor. Bu sendromda rol model
olma kavramı oldukça ileri düzeye ve patolojik boyuta taşınmış durumdadır. Kişi bu
rahatsızlıkta rol model olarak gördüğü ünlüleri takıntı, saplantı ve bağımlılık derecesine
varacak boyutta takip veya taklit etmektedir. Kişi saplantılı olduğu rol modelin yaşamının en
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ince detayına kadar girmeye çalışmaktadır. Bu durum kişinin kendi yaşamını önemli derecede
sarsmaktadır. Kendi kimlik oluşumu büyük ölçüde zedelenmiştir. Bu durum, tarihten bazı
örnekleri de hatırlayacak olursak, rol model ünlünün yaşamını tehlikeye atacak hatta rol model
ünlüyü öldürmeye teşebbüs eden boyutlara kadar varabilmektedir” ifadelerini kullandı.
“TOPLUMUN AYNASI OLMAKTAN TOPLUMUN KUKLASINA DÖNÜŞÜYOR”
Günümüzde toplumun aynası olabilen ünlülerin dikkat çekebilme olasılıklarının düştüğünü dile
getiren Demirci, “Şimdilerde örnek rol model kavramı, farklı rol model kavramlarına dönüşmüş
durumda. 8 milyar dünya nüfusunun içinde sosyal medya kavramının bu kadar güçlü bir araç
olduğu dönemde sıradan olmak, normal bir insan sınırları içinde olmak dikkat çekmemektedir.
Kapitalist sistem artık medyanın gücünü de kullanarak toplumdan farklı rol modeller üretme
çabası içine girmektedir. Toplum kendi içinde kültürünü değiştirme arzusundadır. Bu arzuyu
gerçekleştirebilmek adına da rol model ünlüleri kullanmaktadır. Rol model ünlü olma kavramı,
toplumun aynası olmaktan toplumun kuklası olma durumuna gelmektedir. Buradaki toplum
kavramı elbette eski toplumlardan ziyade kapitalist sistemi yöneten toplumlar olarak
anılmaktadır.Bu sistem bizleri istediği gibi değiştirebilme ve yönlendirebilme amacı güdüyorsa
bizler bu sistemin köleleri, rol modellerimiz çobanlarımız, sistemin yöneticileri ise efendilerimiz
olmaktadır.Fakat unutmayın insan değişimi tek taraflı olmaz. Bir insan değişiyorsa, o insanın
baktığı ve algıladığı her şey de değişmektedir. Bu değişim ne kadar büyürse kontrolü de o
kadar zorlaşır. Bu sistem kendi kuyusunu kazıyor gibi görünmektedir. Bir gün o kuyuya
düşecektir fakat bu tarih yakın mı uzak mı bilemiyorum” ifadelerini kullandı.
“GÖRDÜĞÜMÜZ FOTOĞRAFTA KEHANETTE BULUNUR DURUMA GELDİK”
Günümüzde sosyal medya kullanımının oldukça yaygınlaşması ile birlikte insanların özel
yaşamlarının en uç noktalarına kadar fikir sahibi olmaya başladık diyen Psikiyatri Uzmanı Dr.
Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci, “İnsanların günlük aktivitelerinden, iş yaşamlarına ve kişisel
yaşamlarına kadar takip edebilir duruma geldik. Bazı zamanlar kendi yaşamlarımızı bir kenara
kaldırıp başka insanların yaşamlarını kendi yaşamlarımızın ortasına aldık. Önceleri ‘takip
etmek’ kavramı artık yerini ‘stalk’ yani ‘sinsice izlemek’ kavramına bıraktı. Tartıştığımız bir
arkadaşımızdan tutun da hoşlandığımız kişiyi, ayrıldığımız sevgilimizi, beğendiğimiz veya
kıskandığımız bir insanı ve hatta ünlü ya da sosyete camiası kişilerini sürekli bir şekilde takip
eder, sinsice izler hale geldik. Gördüğümüz bir fotoğraftan veya videodan ‘bu bununla birlikte’,
‘bunu söylerken şunu kastetti’, ‘şöyle insan böyle insan’ şeklinde kehanetlerde bulunur duruma
geldik” diye konuştu.

