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“İNGİLİZ OYUN PROFESÖRÜ İGÜ’DE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU”
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Psikoloji
Günü"nde konuşan oyun profesörü Sue Jennings, “Çocukların daha sağlıklı bir gelişim
sağlaması, ilişki kurması ve kriz anlarından sonra travmayı aşması konusunda katkı
sağlamaya çalışıyoruz. Oyun, eğlenmek demek olsa da aynı zamanda öğrenmeye yardımcı
bir araçtır” dedi.
Konferansın "Oyun Terapisi ve Nörodramatik Oyun" temalı atölye çalışmasında konuşmacı
olarak yer alan oyun profesörü ve hikâye anlatıcısı Sue Jennings, “Çocuklarla ve yetişkinlerle
oyun konusunda tutkulu çalışmalar yapıyorum. Özellikle nörodramatik oyun konusunda
çalışmalarım var. Çocukların daha sağlıklı bir gelişim sağlaması, ilişki kurması ve kriz
anlarından sonra travmayı aşması konusunda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Oyun, eğlenmek
demek olsa da aynı zamanda öğrenmeye yardımcı bir araçtır” dedi.
“ÖNEMLİ OLAN BU TECRÜBEYİ YAŞATMAK”
Konferansın eğlenceli geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Jennings, “Amacım katılımcıların bir oyun
deneyimi yaşamasıydı. Burada baloncuklar üfledik, oyun hamuruyla oynadık ve hikâyeler
yarattık. Ve bu şekilde bir oyun tecrübesini yaşamış oldular. Önemli olan nokta, onlara bunu
anlatmak değil, onların bu tecrübeyi yaşamasını sağlamak” diye konuştu.
“YETİŞKİNLER DE OYUNLA TECRÜBE KAZANIYOR”
Aynı zamanda nörodramatik oyun kuramının kurucusu olan Prof. Dr. Jennings, “Nörodramatik
kuram araştırmalarım, doktora tezimi yaparken Malezya’da bir kabileyle olan yaşam
deneyimimden kaynaklanıyor. Çocuklarımla birlikte bu kabilenin yaşadığı köyde bir buçuk yıl
boyunca kaldık. Ve burada sadece çocukların değil, aynı zamanda yetişkinlerin de oyun
oynayarak bazı şeyleri tecrübe ettiklerini gördük. Dolayısıyla bu çok önemli bir nokta” dedi.
“ALGILAMA ANNE KARNINDA BAŞLIYOR”
Aile bireylerinin çocuklarıyla oyun oynaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Jennings, “Bu
kuramın oluşmasından önce, çocukların etkileşimli oyunları algılayabilecek gelişiminin bir
yaşından itibaren başladığı düşüncesi vardı. Ama araştırmalarım sonucunda, bu algılama
durumunun aslında anne karnındayken olduğu anlaşıldı. Burada hem annenin hem babanın
iletişimi söz konusu. Çocuk doğduktan sonra aile bireyleri ve çocuk arasında daha etkileşimli
ve yoğun oyunların oynanması gerekiyor” diye konuştu.
“DEMANS HASTALARI DA OYUN OYNAMALI”
Ayrıca demans hastalığı bulunan kişilerle de çeşitli çalışmalar yapan Prof. Dr. Jennings,
“Yaşlılarla yaptığımız oyun terapisinin temel amacı, onlardaki hafıza kaybına tedavi bulmak
veya geciktirmek üzerineydi. Gerçekten de bu terapinin işe yaradığını gördük. İnsanlar
genellikle bulmaca çözüyor veya su doku oynuyor. Fakat bunlardan ziyade fiziksel olarak
hareket etmek veya oyun terapilerine katılmak, yaşlılara bu konuda daha faydalı olabiliyor”
ifadelerini kullandı.
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“ARAÇ HASAR ONARIMI EĞİTİMLERİ EKONOMİYE DE KATKI SAĞLIYOR”
Araçlarda oluşan göçüklere müdahalede yerli usta sayısının yetersizliğine değinen Türkiye
Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Göçük Sektör Komisyonu Başkanı Aşkın
Önver, geçen yıllarda İstanbul’da yaşanan dolu yağışı sonrası birçok aracın zarar gördüğünü
hatırlatarak, “İleride yaşanabilecek afetlerde yabancı yerine Türk teknisyen çalıştırmak için
boyasız göçük eğitimleri veriyoruz. Zarar gören yeri değiştirmek yerine buranın tamirini
yapılması daha önemli. Bu sayede hem istihdam yaratıyor hem de Türk ekonomisine katkı
sağlıyoruz” dedi.
Mümkün olduğunca hasarlı parçayı değiştirmeden, hassas yöntemlerle göçüğü düzeltip
pürüzsüz hale getirdiklerini ifade eden Önver, “Biz bu yöntemi kullanarak üç farklı şekilde
göçüğü onarıyoruz. Sert bölgelerde silikon, yumuşak bölgelerde indüksiyon teknolojisi, diğer
bölgelerde de özel alaşımdan yapılan şişlerle masaj yöntemini kullanıyoruz" diye konuştu.
Önver, bu alanda yetişmiş insana ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, "Dernek olarak geçen yıl
900 kişiye eğitim verdik. Bu sene eğitimlerimizi İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli
Eğitim Merkezi ile düzenliyoruz. Verdiğimiz eğitimler üniversite güvencesi altında. Farklı
meslek gruplarından birçok insan bu alanda bizlerden eğitim almak için bekliyor” ifadelerini
kullandı.
“Modern Boyasız Hasar Onarım Eğitimi” ile bir istihdam kapısı yarattıklarını ifade eden İGÜ
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, “Topluma fayda sağlayacak
eğitimlere öncelik veriyoruz ve bu doğrultuda programlar ortaya çıkarmak için çalışıyoruz.
Sürekli Eğitim Merkezi, bu eğitim ile bir ilke de imza atıyor” dedi.
“İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA”
İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada aralarında İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nin de bulunduğu 4 üniversiteye FETÖ/PDY operasyonu yapıldığı ve
gözaltına alınanların olduğu bildirildi.
Bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli yazılı bir açıklama yaparak söz konusu haberlerin gerçeği
yansıtmadığını belirtti ve şunları söyledi:
“Söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemize yönelik herhangi bir
operasyon, gözaltı veya adli bir işlem yapılmamıştır. Haberin üniversitemiz ve
çalışanlarımızla ilgili bölümü tamamen asılsızdır.”
“ÖĞRENCİLER GÖNÜLLÜ KÜLTÜR ELÇİLİĞİ GÖREVİNİ ÜSTLENİYOR”
Değişim programlarının üniversitelerin uluslararasılaşmasına büyük ölçüde katkı sağladığını
belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Alisa Usubova, “Türkiye'den
yurtdışına giden öğrenciler adeta birer gönüllü kültür elçiliği görevi üstleniyor, Türk kültürünü
tanıtıyor” dedi.

Basın Bülteni
15 - 19 Ekim 2018

Öğrenci değişim programlarıyla son 3 yılda 12 binin üzerinde yabancı öğrenci Türkiye’ye
gelirken, yaklaşık 19 bin Türk öğrencinin de yurt dışına gittiği biliniyor. Erasmus değişim
programının amaçları hakkında açıklamalarda bulunan Erasmus Koordinatörü Usubova,
“Program ülkelerarası işbirliğini arttırıyor ve yükseköğretimde eğitimin Avrupa boyutunu
güçlendiriyor. Öğrencilerin ve akademisyenlerin kültürlerarası etkileşimini sağlayarak,
katılımcıların mesleki becerilerinin ve kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesine, sosyal ve kültürel
alanda gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kişilerin yaş ve eğitim geçmişlerine
bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılmasını, istihdam olanaklarının arttırılmasını da amaç
edinen program, bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini de destekliyor.
Türkiye'den yurtdışına giden öğrenciler adeta birer gönüllü kültür elçiliği görevi üstleniyor, Türk
kültürünü tanıtıyor ” diye konuştu.
“21 ÜLKEDE 94 FARKLI KURUM İLE ANLAŞMAMIZ VAR”
Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tüm öğrencilerin Erasmus
programından yararlanabileceğine değinen Usubova, “Öğrenciler, bu program ile AB’deki
anlaşmalı olunan bir üniversitede 3 ile 12 ay arasında öğrenim hareketliliğinde ve akademik
alanlarıyla ilgili herhangi bir kurumda staj hareketliliğinde bulunabiliyor. İGÜ olarak 21 ülkede
94 farklı kurum ile 150 Erasmus anlaşmamız mevcut. Üniversite olarak, Erasmus
programlarına her yıl artan sayıda öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile katılım sağlıyoruz.
Erasmus Programı öğrencilerin her alanda kendine katkı sağlayabileceği, kendini
geliştirebileceği, daha özgüvenli olacağı ve ufkunun genişleyeceği bir program. Şartları
sağlayan her öğrenci bu olanaktan yararlanabiliyor” dedi.
“VİZE, SİGORTA VE HİBE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
Erasmus Koordinatörlüğü olarak hareketlilik başlangıcından sonuna kadar gerekli tüm
konularda öğrencilere destek sağladıklarını belirten Usubova, “Öğrencilerin programla ilgili
detaylı bilgi edinebilmesi için çeşitli uyum programları ve toplantılar düzenliyoruz. Öğrencilerin
başvurularının alınması, öğrenci bilgilerinin yurtdışındaki kurumlara gönderilmesi, vize, sigorta
ve hibe işlemlerinin yapılması tarafımızca sağlanıyor. Öğrencilerin Erasmus hareketliliği
sürecinde bütün aşamalarında Erasmus koordinatörlüğü olarak yer alıyoruz. Öyle ki öğrenciler
gitmeden önce ve yurtdışında karşılaştığı herhangi bir zorluk ve sorunda ofisimizle
çekinmeden iletişime geçebiliyor” diye konuştu.
“EN ÇOK ALMANYA TERCİH EDİLİYOR”
2018-2019 Akademik Yılı Güz Döneminde 32 öğrencinin Erasmus öğrenim hareketliliği
kapsamında yurtdışına gönderildiği belirten Usubova, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bunlardan 15’i kız, 17’si ise erkek öğrencilerimiz. Bahar döneminde ise 50 öğrenci daha bu
hareketliliğe katılacak. Öğrenciler en çok Almanya, Polonya, Portekiz, İspanya, Hırvatistan,
Slovakya ve İtalya’yı tercih ediyor.En çok tercih edilen üniversiteleri ise Nurtingen-Geislingen
University, Lublin University of Technology, Tischner European University, Cracow University
of Technology, University of Information Technology and Managment in Rzeszow, University
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of Rjeka, University of Zlina, CoimbraInstitute of Engineering, Comenius University in
Bratislava, UniversidadAutonoma De Madrid, University of Pizza şeklinde sıralayabiliriz”
“DÖNEM UZAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”
Ayrıca yurtdışında alınan eğitimin denkliği konusunda İGÜ’de Bologna süreci izlendiğini
belirten Usubova, “Öğrencilerin yurtdışında alacağı dersler ile burada alması gereken dersler
içerik ve AKTS olarak üniversitemizdeki bölüm koordinatörü tarafından denkleştiriliyor.
Öğrenciler hareketliliğe katılmadan derslerin tanınırlığı onayı alındığı için derslerinden
başarısız olmadıkları sürece dönem uzaması söz konusu olmuyor” dedi.
PAKİSTAN SHAH ABDUL LATİF ÜNİVERSİTESİ’NDEN İGÜ’YE İŞ BİRLİĞİ ZİYARETİ
Pakistan Shah Abdul Latif Üniversitesi’nden bir grup akademisyen heyet İstanbul Gelişim
Üniversitesi’ne iş birliği ziyareti gerçekleştirdi.
İGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nda yapılan görüşmelerinden ardından
Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş ile bir araya
gelen heyet, üniversitenin Avrupa’dan akredite edilen programları hakkında bilgi alıp,
yapılabilecek iş birlikleri ile ilgili tekliflerde bulundu.
“SİZDEN ÖĞRENECEKLERİMİZ VAR”
Yapılabilecek iş birlikleri ile üniversitelerin birbirlerinin tecrübelerinden yararlanabileceğini
belirten Shah Abdul Latif Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ghulam Ali
Mallah, “Pakistan ve Türkiye birbirine çok yakın iki ülke ve çok iyi dostluklarımız var.
Tecrübelerimizi paylaşıyor olmamız önemli. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin iyi bir altyapısı
var ve Türkiye’de çok özel bir üniversite konumunda. Gerçekleşecek iş birlikleri ile İGÜ’den
öğrenecek çok şeyimiz var” ifadelerini kullandı.
“ÜNİVERSİTEMİZ SİZİN DE ÜNİVERSİTENİZ”
İGÜ olarak her türlü iş birliğini yapmaya hazır olduklarını dile getiren İGÜ Rektörü Prof. Dr.
Burhan Aykaç, “Pakistan ile iyi ilişkilerimiz var fakat üniversite düzeyinde bu ilişkilerimizi
güçlendirmemiz gerek. İstanbul Gelişim Üniversitesi aynı zamanda sizlerin de üniversitesi”
şeklinde konuştu.
MEME KANSERİNDE DÜZENLİ KONTROL HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Ekim ayının, meme kanserinde bilinçlendirme ayı olması sebebiyle İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi önemli açıklamalarda bulundu.
25 yaşından sonra düzenli kontrol yaptırmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr.
Çiftçi, her fibrokistin kanser tehlikesi taşımadığına da değindi.
Meme muayenesi yapmak için en uygun dönemin, adet bitiminden hemen sonraki 3-5 gün
olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çiftçi, “Kişinin kendi kendine 18-20’li yaşlardan önce muayene
yapması önerilmez. Bu yaşlardan itibaren ise düzenli kontrol yapılması hayati önem
taşımaktadır” diye konuştu.
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GENETİĞİNDE MEME KANSERİ OLANLAR KONTROLE ERKEN BAŞLAMALI
Ailesinde meme kanseri görülen kişilerde ilk taramanın 24-25’li yaşlarda başlaması gerektiğini
kaydeden Doç. Dr. Çiftçi, “Genetik olarak seyreden meme kanseri vakalarında mamografinin
başlama yaşı 25’dir. Ailesinde meme kanseri olmayanlar için ilk ultrasonografi yaşı 35 ve
sonrasıdır. Ailesinde meme kanseri ve meme kanser geni taşıyıcısı olmayanlar ise 35-40
yaşlarında ultrasonografi ve mamografiyi en azından bir defa çektirmelidir” diye konuştu.
“BASİT FİBROKİSTLERİN TEHLİKESİ YOK”
Basit fibrokistlerde kanser tehlikesi olmadığını belirten Doç. Dr. Çiftçi, “Fibrokistlerin oluşumu
fizyolojik yaşamsal bir süreç olup, adet sonrasında yumurtalıklardan salınan progesteron ve
östrojen hormonuyla ilgilidir. Progesteron süt yapımını sağlayan hücreleri çoğaltır, östrojen süt
kanallarını dallandırıp genişletir. Kişi hamile kalmazsa memede çoğalmış olan hücreler eski
yapısına döner. Bu hücrelerin eski halini alması esnasında bir grup hücre fibrokistik yapıya
döner. Bu da tehlikeli bir durum değildir” dedi.
“Memedeki kitlelerin yüzde 10’dan azı kötü huylu yani kanser olabilir” diyen Doç. Dr. Fatih
Çiftçi, konuşmasına şöyle devam etti:
“Kitlelerin yüzde 90’dan fazlası kanser olmayan fibrokistik hastalıktır. Fibrokistler hastalarca
kitle olarak algılanır. Adet öncesi dönemde meme kontrolü yapanlar, memesinde tümör olduğu
endişesine kapılıyor. Memede görülen fibroadenomlar iyi huyludur. Kanserleşme riski normal
meme dokusunun kanserleşme riski kadardır. Fibroadenom büyüdükçe yüzde 2 oranında
kanserleşme riski artar. Doğum kontrol hapları kullanımı çap artışı yapar. Lakin kanser yapıcı
etkisi olduğu söylenemez.”
“MAMOGRAFİLERDE RADYASYON DÜZEYİ 10 KAT AZALDI”
Günümüz teknolojisinde radyasyon düzeyinin mamografilerde 10 kat daha azaldığını dile
getiren Doç. Dr. Çiftçi, “Mamografinin yararı zararından çok fazladır. Uzun yıllar eski
mamografiyle takip edilen hastalarda bu durum görülmüştür. Meme Mr’ında radyasyon
bulunmadığından zararı yoktur” diye konuştu.
“HER YAŞTA MEME PROTEZİ YAPILABİLİR”
Tümörün şekli, yaygınlığı ve evresine bakılarak her yaştaki kadının
korunabileceğine değinen Doç. Dr. Çiftçi, konuşmasını şöyle bitirdi:

memesinin

“Meme koruyucu cerrahi için ‘yalnızca genç kadınlara yapılır’ ya da ’80 yaşındakilere yapılmaz’
şeklinde bir durum yoktur. 80 yaşında olup meme protezi isteyen hastalarımız da var. Her
yaşta meme protezi yapılabilir. Meme kanserinde risk faktörü bulunmuyorsa ve hasta tıbbi
olarak elverişli ise meme koruyucu cerrahi tercih edilir. Mamografisinde kötü, dağınık, yayılmış
kireçlenmesi bulunuyor ve de çok odaklı meme kanserinin başlama ihtimali varsa meme
alınması düşünülür. Meme içinde birçok yerde aynı zamanda başlamış kanser türlerinde
meme koruyucu cerrahi önerilmez. Memenin tamamen alınması uygun olur. Memesi alınanlara
ameliyat esnasında veya belirli risk faktörleri giderildikten sonra yeni meme yapılması tavsiye
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edilmelidir. Bu tarz bir davranış hastayı psikolojik olarak rahatlatır, güçlendirir ve sosyal
yaşama uyumunu sağlar.”
PİRGE, GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Türkiye'nin tüm bıçak ve kesici alet ihracatının %85'ini gerçekleştiren “Pirge” firması İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nin yeni kampüsü Gelişim Kule konferans salonunda konuk edildi.
Öğretim Görevlisi İbrahim Levent Demirçakmak tarafından organize edilen etkinlikte Pirge
firması Genel Müdürü Tankut Paçacı ve Şef Sadık Doğan, UBYO Gastronomi, GSF
Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile MYO Aşçılık Programı öğrencilerine bıçaklar, tasarım
ilkeleri ve kullanım yerleri hakkında yaklaşık 2 saat süren bir seminer verdi.
Seminerin bitiminde UBYO Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner ve
Öğr. Gör. İbrahim Levent Demirçakmak tarafından misafirlere eğitime verdikleri desteklerinden
dolayı teşekkür plaketi verildi.
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