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GAYRETLİ: “ÜNİVERSİTELERİN PATENT BAŞVURUSU 8 YILDA YÜZDE 28 ARTTI”
Türkiye’de üniversitelerde 7 milyon’dan fazla öğrenci eğitim alırken, 151 bin den fazla
akademisyen görev yapıyor. Tüm bu rakamlara rağmen, Türkiye’de üniversite başına 4,3
patent düşüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok öğrenci alan 3 üniversitesinden biri olan
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Türkiye’de
üniversite patent çalışmalarını değerlendirdi. Gayretli, üniversitelerin bilgi üretmedeki önemini
değindi ve “Bilgi üretip, dünya ile yarışıyoruz. Üniversitelerin patent başvurusu 8 yılda yüzde
28 arttı” dedi.
Mütevelli Heyeti Başkanı Gayretli, Türkiye’nin en çok patent başvurunda bulunan ilk 3
üniversitesi arasında yer aldıklarını söyledi.
“BİLGİ ÜRETEN ÜNİVERSİTE OLMAYI AMAÇLIYORUZ”
Bilgi üreten bir üniversite olmayı amaçlayarak hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren
İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Gayretli, Türkiye’nin bu yıl patent başvuru sayısında son 10 yılın
en büyük artışını gerçekleştirerek, yüzde 34’lük bir artışa imza attığının bilgisini verdi.
Üniversitelerin bu artıştaki payının göz ardı edilemez ölçüde olduğunu söyleyen Gayretli,
“İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak bizler de bu anlamda büyük işlere imza attık. Bilgi üreten
bir üniversite olmayı amaçlayarak çıktığımız yolda, 2016 yılından beri yaptığımız çalışmalarla
toplamda 225 marka ve patentin sahibi olduk. Buna ek olarak 101 faydalı model, tasarım ve
yazılımla da katma değeri yüksek ürün yaratmak için çalışıyoruz” diye konuştu.
“HEDEFİMİZ İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK”
Abdulkadir Gayretli, hedeflerinin, Türkiye’de ve dünyada her zaman ilkleri gerçekleştirmek
olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:
“Biz YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın üniversiteler arasında özellikle 'sessiz devrim'
sloganıyla yola çıkarak, üniversitelere verdiği mesajdan artık uluslararasılaşmak gerektiğini
anladık. Yaptığımız tüm çalışmalar ve projelerle de Türkiye'de ve dünyada ilkleri
gerçekleştirmek. Üniversiteler bilgi üretmede önemli bir yere sahip. İstanbul Gelişim
Üniversitesi de yaptığı projelerle bilgi üretmeye faydalı olmaya çalışıyor. 'Babayiğit' adını
verdiğimiz elektrikli aracımıza yakın zamanda BabaJet adını verdiğimiz bir jet fren sistemi
geliştirdik. Bu fren sistemi ile araç önünde 1 metre mesafede olan engeli algılayarak jet fren
sistemini devreye sokuyor ve önündeki engelle çarpışma riski ortadan kalkıyor. Tüm
çalışmalarını üniversitemizde yürüttüğümüz yeni fren sistemi çalışmamız medyada yer
aldığından beri birçok yerli ve yabancı firma tarafından ilgiyle takip edildi. Üniversitemizi ziyaret
etmek istediklerini dile getiriyorlar. Biz bu anlamda tüm çalışmalara açığız. Yeterki attığımız
adımlar, ülkemizin menfaatine işlesin, ülkemiz kazansın. Türkiye’de 190’dan fazla üniversite
var. Biz üniversite olarak kendimize her yıl bir patent hedefi koyuyoruz. Öğretim üyelerimizi
buluş yapmaya teşvik ediyoruz. Üniversite – sanayi iş birliği geliştirmek oldukça önemlidir. Biz
bu farkındalıkla hareket ediyoruz. İGÜ olarak zorunlu bir patent dersi koymak için de gerekli
çalışmaları başlattık.”
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DERNEĞE UMUT OLMAK İÇİN ANNELERİYLE TASARLADILAR
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ve Gökkuşağı Koleji, Anneler Günü etkinliği kapsamında
doğa temalı kıyafetlerin yer aldığı tasarım yarışması düzenledi. Elde edilecek gelirin Omurilik
Felçlileri Derneği’ne bağışlanacağı yarışmanın birincisi tasarım yapan bütün öğrenciler oldu.
Proje kapsamında anneleriyle birlikte hazırladıkları kıyafetlerle defile yapan çocuklar, elde
edilecek gelirle Omurilik Felçlileri Derneği’ne umut olmayı amaçlıyor.
Yarışmanın sunuculuğunu ve jüri üyeliğini eski model Fatih Hürkan üstlendi. Hürkan’ın yanı
sıra jüri üyeliğinde, imaj danışmanı ve menajer Ali Boz, imaj danışmanı Nermin Ceri, besteci
ve söz yazarı Bülent Yetiş, TV programcısı Ayşe Güler Alaca, İGÜ MYO Güzel Sanatlar
Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Öğretim Görevlisi Tarık Babayiğit ve tasarımcı Arzu Yetiş
Kocatepe gibi isimler yer aldı.
“ÇOCUKLAR ANNELERİNİ ‘DOĞA’ GİBİ SEVİYOR”
Projenin danışmanlığını yapan Arzu Yetiş Kocatepe, öğrencilerin yarışmaya uzun bir süredir
hazırlandıklarını ve anne sevgisini çocukların doğayı betimleyerek anlattıklarını vurguladı.
Yarışmanın aynı zamanda çok özel bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Kocatepe,
“ Anne sevgisini bazısı ‘denizi seviyorum, annemle denizde çok eğleniyorum’, bazısı ‘annem
bir çiçek’ diyerek anlattı ve böylece konumuz ortaya çıkmış oldu. Çocuklar, doğa sevgisi ile
tasarladılar” dedi.
Yarışma için öğrencilere workshoplar düzenlediklerini anlatan Kocatepe, öğrencilerin projeyi
anne, teyze, anneanne, babaanne, komşu teyzelerle birlikte ortaya çıkardıklarını söyledi.
“BU YAPTIĞIMIZ BİR FARKINDALIK YARATMAK”
İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Kampüsü’ne destekleri için
teşekkür eden Kocatepe, bu projenin bir farkındalık yaratmak amacıyla ortaya çıktığını dile
getirdi. Herkesi böyle projeler yapmaya yönlendirmeliyiz diyen Kocatepe, “Hem okul
yönetiminin katkıları hem de satılan biletlerden toplanan gelirle omurilik felçlileri derneğine
tekerlekli sandalyeler alınacak. İnşallah alınacak engelli arabalarıyla bu proje çok daha güzel
olacak” diye konuştu.
Üniversite ve kolejin ortak düzenlediği projede jüri başkanı olarak yer alan İstanbul Gelişim
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Öğretim
Görevlisi Tarık Babayiğit, bu projede yer almaktan onur duyduğunu söyledi. Babayiğit,
“Öğrencileri seçmekte çok zorlandık ve bir tane birinci yerine, bütün öğrencileri birinci yaptık.
Bu tür etkinliklerin hep içinde bulunmak istiyoruz. Elimizden geldiğince bulunuyoruz da,
bunların hep devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
“ÖĞRENCİLER BÜYÜK BİR HEYECAN İÇERİSİNDE TASARLADILAR”
Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Şubesi Müdüresi Makbule Ateş, öğrencilerin kıyafetleri çok büyük
heyecan içerisinde tasarladıklarını vurguladı ve şunları söyledi.

Basın Bülteni
Mayıs 2018

“Öğrenciler workshoplar dâhilinde büyük bir heyecan içerisinde kıyafetlerini tasarladılar.
Engelli arkadaşları için podyuma çıkacakları için de çok heyecanlandılar. Bazı öğrenciler
heyecandan podyuma bile çıkamadı. Projeye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz.”
“ULVİ BİR AMAÇ İÇİN BURADAYIZ”
Yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alan imaj danışmanı ve menajer Ali Boz, “İGÜ ve
Gökkuşağı Koleji’nin birlikte oluşturduğu bu projede yer aldığımdan dolayı çok mutluyum. Bu
tür projelerde üretimin, insanların yaratıcılığının kullanılmasının çok önemli olduğunu
düşünenlerdenim. Projeden elde edilecek gelir Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlanacak ve
biz bu ulvi bir amaç için buradayız” dedi.
Çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemi vurgulayan Gökkuşağı
Koleji’nin kurucuları Abdülkadir Gayretli ve Şule Gayretli ise “Böyle projelerde yer almak çok
önemli. Biz bu projeleri çok önemsiyoruz. Kimse de bu tip projelerde desteğini esirgememeli”
diye konuştular.
Besteci ve söz yazarı Bülent Yetiş’in seslendirdiği şarkılarla defilenin sonunda dans eden
öğrenciler, başarı sertifikası ve madalyayla ödüllendirildi.
DR. ADİL: “ABD, ORTADOĞU’DA BARIŞ İSTEMİYOR”
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Türk Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği
Derneği Başkanı Dr. Muhammed Adil, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu’da barış
istemediğini ve huzursuzluk yaratma çabası içerisinde olduğunu söyledi. Adil, “ABD’nin
Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşıyarak İsrail’i başkent ilan etmesi Filistinlileri ve Müslümanları tahrik
etmek istediğini gösteriyor. ABD, ‘ben inat ediyorum ve bunu kasten yapıyorum’ demek istiyor”
dedi.
ABD'nin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyarak İsrail'in başkenti ilan etmesi ve İsrail'in Gazze
sınırındaki Filistinlilere yönelik katliamlarına tepki gösteren Adil, İsrail’in 1948 yılından itibaren
yıldönümü kutladıklarını ve Filistinlilerin o tarihi ‘Nakba’ yani büyük felaket olarak
adlandırdıklarını hatırlattı. Dr. Adil, “Filistinliler bu tarihlerde hep büyük bir felaketin
içerisindeler. Filistinli gençler böyle bir vatanları olduklarını unutmamalılar. ABD’nin, Kudüs’ü
İsrail’in başkenti ilan etmesi çok önemli bir tarihtir çünkü İsrailliler için bir kutlama Filistinliler
için ise o tarih bir felakettir. ABD zaten Filistinlilerin böyle bir tepki vereceğini biliyordu ve o
tarihi kasten seçti. Bu da ABD’nin Ortadoğu’da barış istemediğini ve bir huzursuzluk yaratma
çabası içerisinde olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
“ABD’NİN ÇOK AKILLI HAREKET ETMESİ GEREKİYOR”
ABD’nin büyük bir devlet olduğunu, hem Birleşmiş Milletler’de hem de güvenlik konseyinde
çok önemli bir hâkimiyeti olduğunu söyleyen Adil, “ABD’nin barışın yanında olması ve çok akıllı
hareket etmesi gerekiyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
“ABD’nin yaptığı bu hareket Ortadoğu’da barış istemiyorum, Ortadoğu’da her zaman bir kavga,
huzursuzluk, kan olsun gibi bir imaj yaratıyor. Bu yüzden şu an olaylar bu durumda ve bitecek
gibi gözükmüyor. ABD’nin çok akıllı seçimler yapması lazım. Siyaseten ABD’ye ve İsrail’e karşı
çok büyük yaptırımlar olacağını zannetmiyorum. Türkiye hariç. Türkiye güçlü bir devlet, kendi
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kararlarını tek başına alabiliyor. Ama genel olarak İslam ülkelerine bakarsak maalesef ABD’yi
de kızdırmak istemiyor.”
“ABD İSLAM DÜNYASINDAKİ BÖLÜNME ZEMİNİNİ HAZIRLADI”
ABD’nin İslam dünyasındaki bölünme zeminini vaatlerle ve arka kapılardan İsrail’le yaptığı
görüşmelerle hazırladığını söyleyen Adil, “İlginç bir durumun içerisindeyiz ve Türkiye bu neden
sahada tek ses ve yalnız kalıyor. Aciz liderler ABD’yi kızdırmak istemiyorlar” dedi.
Adil, İslam ülkelerinin İsrail’e ekonomik bir ambargo uygulayacak gücü olduğunu dile getirerek,
“Gerçekten cesaret varsa böyle bir ambargo ilan edilmesi gerekiyor. İsrail’e ilgili hiçbir ürün
ülkeye girmeyecek. Böyle bir sesin de önce halkın çıkartması ve halkın duyarlı olması
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“NE KADAR KANLI SONUÇ GÖRÜYOR OLSAK DA, ASLINDA BİR ZAFER GÖSTERİSİ”
Amerika Birleşik Devletleri’nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve bu kararı
protesto eden Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 62 Filistinli hayatını
kaybetmiş, 2 bin 700’ü aşkın kişi de yaralanmıştı. Bu durumu değerlendiren İstanbul Gelişim
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Muhammed Adil, “Filistinliler için aslında ne kadar kanlı bir
sonuç görüyor olsak da bir bakıma zafer gösterisi de var” dedi ve şunları söyledi:
“Son yıllarda kimse Filistin’den bahsetmiyor ve unutulmuş gibiydi ancak şu an Filistin ve Kudüs
yeniden gündeme geldi. İsrail, Filistin ve Kudüs’ün gündemde olmamasını istiyor ama şu
dönemde her yerde Filistin ve Kudüs konuşuluyor. Bunu da bir zafer olarak değerlendirebiliriz.
Tabii ki bunu gerçek zafere de dönüştürmek gerekiyor. Türkiye’nin bu durumda çok önemli rolü
var.
“ORTADOĞU’DA FELAKET OLURSA HERKES BEDEL ÖDEYECEK”
ABD, net olarak barış istemiyor ve kalan uluslararası güçleri de dâhil etmek gerekiyor. Avrupa
Birliği'nin de bu konuda harekete geçmesi gerekiyor. Ortadoğu’da bir felaket olursa sadece
bölge değil herkes bedel ödeyecek. AB ülkeleri de bedel ödeyecek. Ekonomi, petrol, doğalgaz
her şey tehlikede olacak ve o zaman bedel çok büyük olacak. Avrupa Birliği ve Rusya’nın
Türkiye’yle ortak hareket etmesi gerekiyor. Böyle olunca ABD mecburen yalnız kalacak.”
GFY, 3’ÜNCÜ BORSA İSTANBUL ÜNİVERSİTELER BULUŞMASI’NDAN ÖDÜLLE DÖNDÜ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Gelişim Finans ve Yatırım Topluluğu, Dr. Öğr. Üyesi Gülgün
Çiğdem’in önderliğinde, Borsa İstanbul’da düzenlenen (VİOP) Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsası’nın tanıtıldığı etkinliğe katıldı.
Borsa İstanbul çatısı altında faaliyet gösteren “Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası” hakkında
temel bilgilerin verildiği, piyasalar hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlandığı etkinliğin
sonunda üniversite öğrencileri arasında yarışma düzenlendi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi ve aynı
zamanda GFY Yönetim Kurulu Üyesi olan Besime Çamak, yarışmanın birincilik ödülüne layık
görülerek, iki hafta süren Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı’na katılma hakkı kazandı.
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İGÜ BESYO, 2017 – 2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINDA SPORDA BAŞARIDAN BAŞARIYA
KOŞTU
Besyo, 2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılında Sporda Başarıdan Başarıya Koştu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2017 – 2018 Eğitim-Öğretim yılında sporda elde ettiği başarılarla
adından sıkça söz ettirdi. Bireysel spor başarılılarının yanı sıra takım oyunlarında da başarılar
elde eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO),
Türkiye’nin Avrupa’dan akredite edilmiş ilk BESYO’su olma ünvanına sahip.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 1. Lig Futsal Türkiye Şampiyonası İstanbul
Şampiyonluğunu elde eden İGÜ Futsal Takımı, salon futbolundaki başarısını plaja da taşıdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği 13'üncü Lale Festivali etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirilen Üniversiteler arası Plaj Futbolu Turnuvası'nın şampiyonu İstanbul
Gelişim Üniversitesi (İGÜ) oldu.
Türkiye'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali 15. Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'na
katılan İGÜ Futbol Takımı, bu organizasyondan da Türkiye 3’üncüsü olarak döndü.
Takım oyunlarındaki başarısını bireysel sporlarda da devam ettiren İGÜ BESYO, TÜSF Kick
Boks Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Low Kick - Full Contact ve Point
Fighting branşlarında gerçekleşen müsabakalarda BESYO öğrencisi Faruk Mert Yüksel, 69
kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.
İGÜ, AKADEMİSYENLERİNE MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERİ DÜZENLEDİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Akreditasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş
danışmanlığında düzenlediği Mesleki Gelişim Semineri’nde, Ohio Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Teresa, J. Franklin ve Prof. Dr. Douglas S. Franklin’i ağırladı.
Türkiye’nin en fazla akredite edilmiş bölümü ve programına sahip üniversitesi olma rekorunu
elinde bulunduran İstanbul Gelişim Üniversitesi, akademisyenleri için gelişim seminerleri
düzenlemeye devam ediyor. Akademisyenlere hem teorik ve hem de uygulamalı eğitimlerin
verildiği, dört gün boyunca süren Mesleki Gelişim Semineri’ne, İGÜ’nün bütün bölüm ve
programlarından 30’dan fazla akademik personel katıldı. Kurumsal kalitede öğrenci merkezli
öğrenim, müfredat tasarımı ve geliştirme, eğitim-öğretim teknikleri ve teknolojileri, üniversitede
müfredat ve kalite güvencesi gibi konu başlıklarının işlendiği seminerde, akademisyenler
Avrupa ve ABD akreditasyon sistemleri hakkında da detaylı olarak bilgilendirildi.
Etkinlikte konuşan Dr. Teresa Franklin, “İstanbul Gelişim Üniversitesi çok iyi işler başarmış.
Çok iyi ve nitelikli bir öğretim üyesi grubuyla çalıştım. İGÜ yönetimiyle sonbaharda yeni eğitim
geliştirme faaliyetleri düzenlemek üzere anlaştık” dedi.
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YÜKSEKÖĞRETİMDE “GELİŞİM” HAMLESİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan
AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs – Akademik
Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından akredite edilen bölüm ve
programlarına bir yenisini daha ekledi. Böylece İGÜ'de akredite edilen program sayısı 53'e
çıktı.
Verdiği eğitimin kalitesini tescillemek ve dünya üniversitesi olmak amacı ile ilk olarak Beden
Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu’nu Avrupa’dan akredite ederek akreditasyon sürecine
başlayan İGÜ, edinilen son akreditasyonlarla Türkiye’de Uygulamalı Bilimler Meslek
Yüksekokulu ile bir rekor daha kırdı.
“ÖNEMLİ BİR REKORA İMZA ATTIK”
Türkiye’nin en çok akredite edilen programına sahip UBYO’su ile duyduğu gururu dile getiren
Akreditasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş,
“Akreditasyon uzun bir süreç. 2017 yaz aylarında başlayan sürecimiz mayıs ayında
sonuçlandı. 7 programımız daha akredite edildi. Böylelikle 53 program ile Türkiye’nin
Avrupa’dan akredite edilmiş en çok programına sahip olarak önemli bir rekora imza attık” dedi.
Akreditasyon sürecine öğrencilerin, akademisyenlerin, üniversite yönetimi ve üniversite üst
yönetimi ile idari personelin de dâhil olduğunu dile getiren Öztaş, “Mezunlar ve reel sektör
temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirdik. Ön değerlendirme raporlarının yazılması ve yerinde
kalite incelemeleri sonucunda AQAS tarafından yeni programlarımız akredite edildi” diye
konuştu.
“ÖNCELİĞİMİZ TOPLUMA ÖNCÜLÜK EDECEK BİREYLER YETİŞTİRMEK”
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin başarıları hakkında açıklamalarda bulunan Mütevelli Heyeti
Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Akreditasyonlar eğitim kalitesini yükseltme ve belirleme yolunda
büyük bir adım. 2018 yılı yerleştirme kılavuzlarında öğrenciler, üniversitelerin hangi
bölümlerinin akredite olup olmadığını görebilecek, bu da tercihlerini belirlemede etkili olacaktır”
ifadelerini kullandı.
Topluma öncülük edecek bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Gayretli, “Avrupa'dan 53
program ile akredite olan tek yükseköğretim kurumu ve Türkiye'de en çok akredite edilmiş
programa sahip üniversite olduk. Böylece öğrencilerimizin dünya ve farklı kültürler ile iletişim
kurmasının da olanakları arttı” dedi.
“AQAS’IN İLK ULUSLARARASI ÜYESİ İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ”
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan
AQAS’ın ilk uluslararası üyesi konumunda. İGÜ, bu sayede Almanya’daki 90 üniversiteyle
birlikte AQAS’ın aldığı kararlarda söz sahibi.
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ÜNİVERSİTELİLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN “GELECEĞİ SEVGİNLE BÜYÜT” PROJESİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü “Geleceği
Sevginle Büyüt” Projesi kapsamında Koruncuk Vakfı yararına stant açtı. Projenin ikinci
aşamasında öğrenciler Koruncuk Vakfı’nı ziyaret ederken, projenin son aşamasında ise
Gelişim Üniversitesi’nde “Çocuklara Yönelik Psikolojik İstismar” konusunda seminer
düzenlendi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü üyeleri Meslek
Yüksekokulu yerleşkesinde açtıkları stantta Koruncuk Vakfı ürünlerini satışa sunarak
Koruncuk Vakfı yararına gelir topladılar.
Proje için öğrenciler, vakıf bünyesindeki çocukların keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak için
Bolluca Çocuk Köyü’ne ziyarette bulundu ve çocukların eğlenebileceği aktiviteler düzenledi.
İGÜ öğrencileri Bolluca Çocuk Köyü’ndeki çocukların gerçekleştirdiği gösteriye de katılarak,
minik dostlarını yalnız bırakmadı.
Proje uygulama öncesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk
Kulübü üyeleri tarafından yürütülen Çocuklara Yönelik Psikolojik İstismar konusunda araştırma
ve anket çalışmaları gerçekleştirildi. Bu araştırmalar; İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla
ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Doktor Öğretim Üyesi Emel Tozlu ve
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör.
Fulya Beteş önderliğinde, öğrencileri; Selda Güdelek, Esra Varol, Çiğdem Özgül, Funda Şen,
Sultan Kaya, Fuat Oğuz, Kaan Öztemir ve Kübra Yiğit tarafından ortaya konuldu.
Proje araştırma evresinde 100 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde yapılan anket sonucunda
katılımcıların yüzde 36’sı ekonomik gelir seviyesi ile psikolojik şiddet uygulama eğilimi
arasında bağlantı olduğu görüşüne sahipken, yüzde 65’i ise Türkiye’de çocuğa şiddete yönelik
farkındalık çalışmalarını yeterli bulmadığını belirtmiştir.
Projenin son aşamasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda
gerçekleştirilen seminere ise Koruncuk Vakfı bünyesinde çalışan Psikolog Görkem
Demirdöğer Güller ve Koruncuk Vakfı Proje Koordinatörü Serkan Çıtlak katılım sağladı. Çıtlak
konuşmasında, "İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne böyle güzel bir proje gerçekleştirdiği için
başta hocalarımız olmak üzere bu proje de emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür ediyorum"
dedi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası
Doktor Öğretim Üyesi Emel Tozlu “Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Abdulkadir Gayretli’nin
verdiği daimi destekle eğitimciler olarak çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretmeye
çok önem veriyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda Koruncuk çocuklarını da kurumumuzda
öğrenci olarak görebilme şansı yakalayabiliriz” diye konuştu.
İGÜ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Ögr. Gör. Fırat Demirkol ise, “Kurum olarak her
zaman Koruncuk Vakfı Ailesi’nin yanındayız. Artık bizde ailenizin bir parçasıyız ve her zaman
elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
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Serkan Çıtlak’a ve Görkem Demirdöğer Güller’e Öğr. Gör. Fırat Demirkol tarafından plaket
takdim edilip, teşekkürlerin sunulmasının ardından etkinlik sonlandırıldı.
ÜNİVERSİTELİLER ERASMUSLU ARKADAŞLARINA İSTANBUL’U TANITTI
İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü “İstanbul Arkadaşım
Olur musun?” projesi kapsamında, üniversitelerinde Erasmus Öğrenci Değişim Programı’yla
öğrenim gören yabancı arkadaşlarına İstanbul’u tanıttı.
Birçok ülkeden eğitim için İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni seçen Erasmuslu öğrencilerle birlikte
düzenlenen projede İstanbul’un tarihi mekânları tanıtıldı. Topkapı Sarayı’nın gezilmesi ile
başlayan proje Ayasofya Müzesi’nde devam etti. Öğle yemeği için ise öğrenciler yabancı
arkadaşlarını Sultanahmet’te köfte yemeye götürmeyi tercih etti.
Yerebatan Sarnıcı’nın görülmesinden sonra proje yine Sultanahmet’te kahve içilerek
öğrencilerin birbirleri ve kültürleri üzerine sohbet edip, birbirlerinin kültürlerini öğrenmeleri ile
sonlandırıldı. Öğrencilere tanıtılan tüm bu tarihi mekânlarda turist rehberliği ise kulüp
öğrencileri tarafından yapıldı.
Proje uygulama öncesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk
Kulübü üyeleri tarafından yürütülen 'Yabancıların Gözünde İstanbul Algısı' konusunda
araştırma ve anket çalışmaları gerçekleştirildi. Bu araştırmalar; İstanbul Gelişim Üniversitesi
Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Doktor Öğretim Üyesi Emel
Tozlu ve İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr.
Gör. Fulya Beteş önderliğinde, öğrencileri; Ali Oğulcan Değerli, Cemal Batuhan Kaya, Dilan
Bayram, Emel Sivri, Fırat Salhan, Gözdenur Gür, İrem Çetin, Merve Coşar, Rumeysa Kuru,
Semra Esgün, Serap Çevik, Şevkiye Yel, Taha Aydın ve Tuğba Sekmen tarafından ortaya
konuldu.
Yapılan araştırmalar sonucunda ankete katılımcılarının sadece yüzde 43’ ü turistlerin İstanbul
hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 59’u ise İstanbul’un tarihsel
bakımdan zengin olduğunu düşünürken, yüzde 47’i ise yabancı ziyaretçilerin ülkemize turist
açısından büyük katkısı olduğu fikrine kesinlikle katıldığı görüşünü bildirdi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde eğitim alan Erasmuslu öğrenciler böyle bir projeye dahil
olmaktan ve arkadaşlarının rehberliğinde İstanbul’u gezip, şehrin tarihini öğrenmekten çok
mutlu olduklarını belirtti. İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk
Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu ise “Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın
Abdulkadir Gayretli’nin verdiği daimi destekle her zaman öğrencilerin ufkunu açıp global bir
birey olabilmenin önünü açan projeler içinde olmaktan çok mutluyuz. Farklı kültürlerle bir
olmayı hedefleyen bu gibi öğrenci projeleriyle; dil, din, ırk farkı olmadan özünde birey olunduğu
bilincinin oluşturulacağı ve ayrışmaların önüne geçeceğini düşünüyoruz” dedi.
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THY PİLOTU, İGÜ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uçak Teknolojileri ve Havacılık Bölümü öğrencileri, kariyerleri
için önemli bir eğitime imza attı.
İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi ve Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği işbirliği
ile düzenlenen, “MMEL/ MEL Master Minimum Equipment List Kullanımı” eğitiminde, THY
Sorumlu Kaptan Pilot Tolga Hakan Çakıter öğrencilerle bir araya geldi.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uçuş Harekât Yöneticiliği, Uçak Teknolojileri ve Havacılık
Bölümü öğrencilerinin de yoğun katılım gösterdiği eğitimde önemli bilgiler paylaşan THY
Sorumlu Kaptan Pilot Tolga Hakan Çakıter’e üniversiteye verdiği desteklerden ötürü İGÜ
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Meryem Uzundurkan teşekkürlerini sundu.
SPORA VE SPORCUYA DESTEK PROTOKÖLÜ İMZALANDI
AVCILAR Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında "Eğitim ve Spor Protokolü"
imzalandı. Yarının bilim insanları ve sporcularını yetiştirecek çözüm ortaklığı protokolü ile genç
üniversiteli sporcular, sporda eğitim desteği alabilecek.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ile Egzersiz ve Spor Bilimleri
Bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin Antrenörlük Uygulaması derslerinin uygulama
çalışmalarını, Avcılar Belediyesi ortaklığında gerçekleştirecek.
Çözüm ortaklığı sadece bununla sınırlı kalmayıp aynı zamanda bilimsel araştırma, çalıştay ve
projelerinde, spor organizasyonlarında, hizmet içi eğitim seminer ve sertifika programlarında
ve son olarak eğitimler, projeler, seminerler, dersler için gerekli olan tesis kullanımı da olacak.
Avcılar Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen protokol töreninde; TÜSF 1. Lig Futsal Türkiye
Şampiyonası İstanbul Şampiyonu, 13. İstanbul Lale Festivali Üniversitelerarası Plaj Futbolu
Turnuvası Şampiyonu, 15. Koç Spor Fest Üniversite Spor Oyunları Futbol Takımı 3’üncüsü,
Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası Türkiye Şampiyonluğu gibi başarılara imza atan
İstanbul Gelişim Üniversitesi sporcuları da yer aldı.
Protokol töreninde, yapılan çözüm ortaklığının önemine dikkat çeken Avcılar Belediye Başkanı
Dr. Handan Toprak Benli, “Genç Dostu Belediyecilik anlayışıyla; Avcılarımızda eğitim veren
İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Belediyemiz arasında yarının bilim insanları ve sporcularını
yetiştirecek çözüm ortaklığı protokolü imzaladık. Bilim, araştırma, seminer, çalıştay, proje, spor
ve sporcu yetiştirecek birçok alanda gençlerin gelişmesine imkân sunacak bir proje olması
bakımından bunu önemli görüyoruz. Önemli başarılara imza atan İstanbul Gelişim Üniversitesi
sporcularını tebrik ediyorum. Yapmış olduğumuz çözüm ortaklığının hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
İGÜ ve Avcılar Belediyesi arasında imzalanan “Eğitim ve Spor Protokolü” çalışmasından
duyduğu memnuniyeti ve heyecanı dile getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Abdulkadir Gayretli, “İGÜ’nün genç sporcuları sporda bu yıl da başarılarından söz
ettirdi. Türkiye’nin Avrupa’dan akredite edilen ilk Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksekokulu
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(BESYO) olma ünvanını taşıyoruz. Spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. İmzaladığımız
protokolle de sporun ve sporcunun gelişimine imkân tanıyacak bir ortaklığa adım attık” diye
konuştu.
SERGİLERİN EN TATLISI İGÜ’DE
İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Teknolojisi Kulübü, Öğr. Gör. Kübra Sağlam’ın
danışmanlığında, Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve Gıda Teknolojisi Programı
öğrencileri ile “3. Geleneksel Reçel Sergisi” etkinliği gerçekleştirdi.
Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcısı Öğr. Gör. Fırat Demirkol’un açılışını gerçekleştirdiği
sergide, Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri reçel temalı Ar-Ge ürünlerini sundu.
Ürünlerin besin değerlerinin, fotoğraflarla yapım aşamalarının açıklandığı,
tavsiyelerinin verildiği sergiye akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

sunum

Ambalajlama Teknolojisi dersi kapsamında edindikleri bilgileri uygulayan öğrenciler, reçel
kavanozlarının etrafına etiket tasarlayarak, besin değeri tablosu, barkod sistemi, ambalaj
sembolleri ve içindekiler kısımları ile ilgili bilgileri de ambalajlarına yerleştirdiler.
Fesleğenli domatesli reçel, ananas reçeli, nane reçeli, pomelo reçeli, kahve reçeli, fındık reçeli,
patlıcan reçeli, kızılcık reçeli, turp reçeli, kivi reçeli, mısır reçeli, balkabağı reçeli ve cevizli süt
reçeli gibi başarılı reçel denemeleri yapılan sergide, Ar-Ge çalışmalarının önemi vurgulandı.
"ÖĞRENCİLERE BÜYÜK SORUMLULUKLAR YÜKLEMEYİN”
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi, öğrenci ve velilere uyarılarda bulunan Psikolog Kahraman
Güler, "Aileler ve öğretmenler öğrencilere büyük sorumluluklar yükleyerek onları harekete
geçirmeyi hedefliyorlar ne yazık ki bunun öğrenciye bıraktığı etki genellikle stres ve kaygı
oluyor” dedi.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) olarak bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan sınav, 2 Haziran
Cumartesi günü, iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.
Sınav öncesi hem öğrencilere hem de ailelere önemli tavsiyelerde bulunan İstanbul Gelişim
üniversitesi Öğretim Görevlisi Psikolog Kahraman Güler, ailelerin çocuklarına çok fazla
sorumluluk yüklediğine dikkat çekti. Bu sorumluluğun kişiyi altından kalkılmaz bir baskıya
sürüklediğini anlatan Kahraman Güler, "Öğrencilerin diledikleri okulları kazanamama ihtimalleri
de vardır. Böyle olunca öğrencide çatışmalar alevlenmeye başlar. 'Bu sınavda başarılı
olamazsam, istediğim okula giremezsem, benim için her şey biter’, 'rezil olurum', 'ailemin
yüzünü kara çıkaramam' gibi düşüncelere kapılabilirler. Bunlar kaygının sınav süreci
yaklaştıkça daha yoğun hissedilmesine sebep olur" diye konuştu.
"KONTROLSÜZ KAYGI PERFORMANSI OLUMSUZ ETKİLER"
Kişiyi başarısız kılan iki faktörün stres ve kaygı olduğunun altını çizen Güler, yüksek
performans sergileyebilmek için bir miktar stresin gerekli olduğunu ancak kontrolsüz kaygının
gerçek performansın sergilenmesinde ve başarısızlıkta rol oynayan en büyük etken olduğunu
söyledi. Stresin öğrencinin dikkatli ve uyanık olması konusunda etken olduğunu belirten Güler,
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"Yaşamamız gereken bu doğal heyecanı bastırmaya çalıştığımızda ya da çevreden devamlı
olumsuz bildirimlere maruz kalıp bu stresi arttırdığımızda yaşanacak olan performans kaygısı
bizi olumsuz etkilemekte ve ilerleyebilmemizi engellemektedir. Kontrolsüz kaygı gerçek
performansın sergilenmesinde ve başarısızlıkta rol oynayan en büyük etkendir. Kaynağı
bilinmeyen ve üzerimizde onca olumsuz etkiye sebep olan kaygı, gerçekçi olmayan düşünce
biçiminin büyük ölçüdeki yansımasıdır. Burada dikkat edilecek önemli nokta, 'stresi yenmek'
değil, 'stresi tanımlamak, anlamak, anlamlandırmak ve başa çıkma becerilerini
güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.
"OLUMSUZ DÜŞÜNCE KALIPLARINI OLUMLUYA ÇEVİRİN"
Kullanılan cümleleri değiştirerek bakış açısını şekillendirmek gerektiğini vurgulayan Güler, şu
tavsiyelerde bulundu:
"Yaşanan stres ve kaygıyla başa çıkabilme becerisini güçlendirmenin en etkili yolu bilişsel
yeniden yapılandırma, yani olumsuz düşünce kalıplarını olumluya çevirmedir. Örneğin, 'çok
zor' demek bizi 'Zor, yani yapılamayacak bir şey' düşüncesiyle umutsuzluğa sürüklerken, 'bu
ders/konu, diğerlerine nazaran daha fazla zaman ve emek isteyecek' demek bizi harekete
geçirir. Kişinin değerinin bir sınava bağlı olamayacağının farkında olması, bu sınavda başarılı
olamasa da değerli olduğunu bilmesiyle sağlanabilir. Yeni düşünce, öğrencinin üzerindeki
stresi ve baskıyı bir miktar da olsa hafifletir. Öğrencinin ‘elimden geleni yaptım, başarabilirim’
gibi olumlamalar yaparak motivasyonunu yükseltmekle beraber yersiz kaygı ve stresten de
uzak tutar."
"EMEĞİNİ FARK EDİN"
Emeğin fark edilmemesinin öğrenciyi olumsuz etkileyeceğini de belirten Güler, "Bu durum
öğrencinin motivasyonunu düşürmektedir. Başarısı değil, azmi takdir edilen öğrenci fark
edildiğini, emeklerinin boşa gitmediğini görüp, kendini motive olmuş hisseder. Öğrenciler
ebeveynleri ve öğretmenleri karşısında değil, yanında hissediyor ve yürüdükleri yolda yalnız
olmadıklarını görüp adımları daha emin bir şekilde atma konusunda kendilerini yeterli
hissedeceklerdir” dedi.
ÖĞRENCİLERİN YEMEK YARIŞMASINDA RAKİPLERİ ANNELERİ OLDU
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Gastronomi Bölümü öğrencileri Anneler Günü etkinliği
kapsamında yarışması düzenledi. 3 öğrencinin anneleriyle beraber yemek yaptıkları
yarışmada, keyifli ve rekabet dolu dakikalar yaşandı.
Anneleriyle aynı yemekleri yapan öğrenciler, jüri üyeliğini üstlenen İstanbul Gelişim
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli’ye yemeklerini sundular. Yarışmanın
sonucunda ise kazanan, öğrenciler oldu.
AYNI MENÜYLE, ÖĞRENCİLER KAZANDI
Menüdeki geleneksel ayran aşı çorbası, hünkârbeğendi ve keşkül tatlısını anneleriyle beraber
ayrı ayrı yapan İGÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri Ecrin Sarı, Okan Şanlı ve Fatmanur Ünal
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anneleriyle kıyasıya yarıştı. Annesiyle ayran aşı çorbası yaparken yarışan Ecrin Sarı, “Genelde
evde beraber yemek yaparız ancak bugün hem sunumumla hem yemeğimin tadıyla annemi
geçeceğim ve ben kazanacağım” diye konuştu. Fatmanur Ünal, “Yarışmayı ben kazanacağım.
Çünkü annem evde de sürekli bana ‘Bu olmuş mu? Nasıl yapayım?’ diye soruyor” dedi.
Ana yemek olan hünkâr beğendiyi pişiren Okan Şanlı ise annesinin yanına giderek yemek
yapışını eleştirdi. Yemeklerin sunumunu anneler daha geleneksel, öğrenciler ise daha modern
yaptı. Oylama kısmına geçildiğinde ise kazanan İGÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri oldu.
“İLK DEFA BURADA YAPIYORUM”
Okan Şanlı’nın annesi Pembe Özmen, “Ben bu yemeği ne gördüm ne de yedim. İlk defa burada
yapıyorum. İnşallah güzel olmuştur ve beğenilir” diye konuştu. Oğlunun çocukluğundan beri
yemek merakı olduğuna değinen Özmen, “Okan evde hep kendisi yemek yapar, süslerdi.
Merakı çocukluğundan beri var. Onunla yarışmak beni zorluyor ama ben oğlumu geçeceğime
inanıyorum” dedi.
Pembe Özmen’in ilk defa pişirdiği hünkârbeğendi Abdülkadir Gayretli tarafından beğenilen
yemek arasına girdi ancak diğer iki öğrencinin yemeklerinin beğeni kazanması neticesinde
yarışmanın galibi öğrenciler oldu.
“BU YEMEĞİN BİR HİKÂYESİ VAR”
Hünkâr beğendinin Osmanlı mutfağında hikâyesi olan bir yemek olduğunu söyleyen Okan
Şanlı hikâyeyi şöyle anlattı:
“Bu yemek bir aşk hikâyesini konu ediniyor. Rivayetlere göre Sultan Abdülaziz, Napolyon'u
ziyarete gidiyor ve o sırada kraliçeye âşık oluyor. Sonrasında Sultan da Napolyon’u kendi
sarayına davet ediyor ancak Napolyon, kendi yerine kraliçeyi gönderiyor. Bu sırada Hünkâr,
heyecanından dolayı yapılan hiçbir yemeği beğenmiyor. Kraliçe ziyarete giderken yanında
Fransız bir aşçı götürüyor ve aşçının yaptığı beşamel sos, Osmanlı aşçısının dikkatini çekiyor.
Hazırladığı patlıcan közünün üzerine beşamel sosu döküyor. Sultan da yemeği çok beğenince,
yemeğin adı o günden itibaren hünkârbeğendi yemeği oluyor.
“ÖĞRENCİLERİMİZ EMEKTAR ANNELERİNİ GEÇTİ”
Anneler günü kapsamında düzenlenen programın manidar ve güzel olduğunu vurgulayan İGÜ
Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, öğrencilerin emektar annelerini bile geçtiklerini
söyledi. Gayretli, “Öğrenciler, annelerinin yemeklerini tada tada, daha kaliteli, daha iyi, bir
çalışma yapma içerisinde bulundular. Öğrencilerimizin almış olduğu eğitimle, emektar olan
annelerini geçtiğini gördük. Aslında bu da olması gereken bir şeydi. Çünkü akademik olarak
almış oldukları eğitim neticesinde işi bilerek, ilmi bir tarzda yapıyor olmaları gerçekten çok
önemli. Bu da hocalarımızın, öğrenciler üzerinde çok önemli noktalara temas ettiğini ve
kendilerini aşmalarına sebep olduğunu gösteriyor. Bundan sonra da öğrencilerimizin gerek
ulusal, gerek uluslararası yemek yarışmalarında da derece almalarını bekliyoruz çünkü bize
yakışan bu. Öğrencilerimizin akademik eğitimle birlikte artık uluslararası standartlar
doğrultusunda hareket edeceğine ve başarıdan başarıya koşacaklarına inanıyoruz” dedi.
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ÖĞRENCİLER TOPLU KALP MASAJI EĞİTİMİ İLE HAYAT KURTARMAYA HAZIRLANDI
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Sorumluluk Kulübü tarafından "Kalp
Dursa Bile Sen Durma" sloganıyla Hayatta Kal Derneği'nin konuk olduğu kalp masajı semineri
ve sonrasında kalp masajı simülasyonu gerçekleştirildi.
Hayatta Kal Derneği Genel Sekreteri Hakan Demir' in konuşmacı olduğu seminerde İstanbul
Gelişim Üniversitesi öğrencileri ve personelinin ilkyardım ve doğru kalp masajı konularında
bilinçlendirilmesine katkı sağlandı. Seminerde Hakan Demir, kalbi duran bir kişinin yere
yığıldıktan sonra üç dakika kadar iç çeker gibi nefes alabileceğini, böyle bir durumda ani
yığılmadan sonra derhal 112’nin aranması ve nefes alıyor olsa bile 30 saniye içinde kalp
masajına başlanması gerektiğinin altını çizdi.
Proje öncesinde İGÜ Halkla İlişkiler ve Sorumluluk Kulübü öğrencileri; Melek Bulut, Yasemin
Soycan, Yüksel Er, Duygu Ören, Esma Çikla, İhsan Arda Kuş, Aygül Özdemir, Hasan
Yalçınkaya ve Muhammed Ali Yarış tarafından Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü
Danışman Hocası Dr. Öğretim Üyesi Emel Tozlu, İGÜ Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve
Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ile Öğr. Gör. Atilla Akalın önderliğinde
üniversitede yapılan anket sonuçlarına göre anket katılımcılarının yüzde 39'u doğru kalp
masajının nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olup olmadığı konusunda kararsız olduğunu
düşünüyor. Katılımcıların yüzde 88'i kalp masajını öğrenmenin toplum için faydalı olduğu
fikrine kesinlikle katıldığını belirtmiştir.
TOPLU KALP MASAJI YAPILDI
Araştırma evresinde karşılaşılan bu bulguların sonucunda Hayatta Kal Derneği, ani kalp durma
vakasında yapılabileceklerle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi'
nde öğrencilerle birlikte "Toplu Kalp Masajı" yaptı. “Kalp Dursa Bile Sen Durma” seminerinde
ilkyardım olarak yapılabilecek doğru müdahale insan maketleri ile öğrencilere uygulamalı
olarak gösterildi.
Eğitim sonrasında konuşmacı Hakan Demir önderliğinde ani kalp durmasında yapılabilecek
ilkyardım teknikleri olan 112’nin aranması, hastanın başının 90 derece kaldırılarak rahat nefes
almasının sağlanması, Bak-Dinle-Hisset yapılması, çift C hareketi ile kalp yerinin tespit
edilmesi ve kalp masajının yapılması katılımcılar tarafından uygulandı.
Hayatta Kal Derneği Genel Sekreteri Hakan Demir, üniversite öğrencileri tarafından yapılan
sosyal projeler arasında doğru kalp masajı gibi önemli bir konunun yer almasından çok mutlu
olduğunu, öğrencilerin eğitim aşamasında bu bilince sahip olduğu, böylesine profesyonel
yaklaşım sergiledikleri bir etkinlikte konuk olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.
Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası, Doktor Öğretim Üyesi Emel
Tozlu ise “Öğrencilerimiz aldıkları bu eğitim sonrasında ihtiyaç halinde toplumumuzda birçok
kişiye ilk müdahaleyi yaparak bu kişileri yaşama döndürebilecekler. Mütevelli Heyeti
Başkanımız Abdülkadir Gayretli’nin desteğiyle bu yıl kulüp olarak birçok önemli sosyal konuya
dikkat çektik. İlkyardım ve kalp masajı gibi önemli bir konunun da bu yıl ele alınmasından çok
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mutluyuz. Hayatta Kal Derneği’ne de projemize katılım gösterdiği için çok teşekkür ederiz”
dedi.
Emel Tozlu tarafından Hayatta Kal Derneği Genel Sekreteri Hakan Demir’e plaketinin takdim
edilmesi ile etkinlik sona erdi.
İGÜ’DEN JET FREN SİSTEMLİ “BABAYİĞİT”
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), elektrikli jet motorlarını kullanarak 'BabaJet' adı verilen bir
fren sistemi oluşturdu. 'Babayiğit' adlı elektrikli arabanın içinde bulunan jet motorlu fren
sistemiyle ülkemizde her geçen gün artan trafik kazalarının bir nebze de olsa önüne geçilmesi,
ölümcül kaza oranlarının azaltılması amaçlanıyor. Babayiğit, yerleştirilen fren sistemiyle
önünde 1 metre mesafede olan engeli algılayarak jet fren sistemini devreye sokuyor ve
önündeki engelle çarpışma riski ortadan kalkıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yerli araba üretecek bir babayiğit var mı?'
sözünden yola çıkarak babayiğit adlı arabayı ürettiklerini söyleyen İGÜ Mütevelli Heyeti
Başkanı Abdulkadir Gayretli, "Bu sistem çok önemli. Bundan sonraki amacımız trafik
kazalarıyla olan ölümlerin oranını azaltmak" ifadelerini kullandı.
4 tane jet motoruyla oluşturulan fren sisteminde, araç önündeki engeli algılayarak fren
sistemini devreye sokuyor ve önündeki engeli uyguladığı hava ve geri hareketleriyle kendinden
uzaklaştırıyor. Bu sistemin dünyada ilk olduğunu ve patentini de aldıklarını söyleyen İstanbul
Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Okatan, "Babayiğit, Türkiye'de yapılan ilk elektrikli
arabalardan birisidir ve sistemde hap motorları kullanılmaktadır. Amacımız trafik kazalarını
önlemektir" dedi.
"OTOMOBİL, FREN SİSTEMİNDEN BAĞIMSIZ"
Otomobilin önünde bir engel geldiğinde otomobilin bunu hisseder hissetmez elektrik jetleri
aracılığıyla durup, geri gitmekte olduğunu söyleyen Okatan, " Bunu yaparken, otomobil fren
sisteminden tamamen bağımsızdır. Bu sistem normal trafikte giderken çalışmayacaktır. Bir
kaza anında frene bastığınız halde araba durmuyor ve engele çarpma tehlikesi oluşuyorsa
sistem o zaman harekete geçecektir. Hem önündekini ileri itecek hem de kendisi geri
gidecektir. Burada yapay zekâ kullanılmaktadır. Bu tip çalışmalar ve özellikle yapay zekânın
kullanımı hep devam etmelidir. Çünkü trafik canavarlarından başka türlü kurtuluş yok" diye
konuştu.
"BU BULUŞ DEVRİM NİTELİĞİNDEDİR"
İGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Mehmet Akif Şenol, geleneksel fren
sistemleriyle kıyaslandığında Babajet'in devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Şenol,
"Geleneksel fren sistemlerinde asfaltın durumu, yani sürtünme kat sayısı son derece önemlidir.
Fren süreniz bir otomobildeki lastiklerin dişlerinin durumu ve bunun iyi olup olmamasına
bağlıdır. Dolayısıyla sürtünme kat sayısı değiştikçe siz ne kadar etkili bir fren yapsanız da
muhakkak bir kazayla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu sistemin en önemli diğer
geleneksel fren sistemlerinden farkı; yoldan, yolun sürtünme kat sayısından, lastiklerin yeni
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veya eski olmasından bağımsız olmasıdır. Sistem, geleneksel sistemdeki fren sistemlerinden
farklılığı nedeniyle büyük bir yenilik arz etmektedir. Bütün sistemler gelişmeye açık hususlardır.
Bu konuda üniversitemiz sistemin daha fonksiyonel olması için gerekli çalışmaları yapacaktır"
dedi.
"MOTOR ÜRETMEK ÇOK ÖNEMLİ"
Sistemde kullanılan motorların çok güçlü motorlar olduğunu dile getiren İGÜ Teknoloji Tasarım
Atölyesi Ar-Ge Mühendisi Umut Uz, "Motorlar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor çünkü
motor üretmek önemli. Ar-Ge çalışmalarımızı bu alana da yaydık. Motor konusunda da çeşitli
çalışmalarımız var. Yerli motor oluşturup, otomobilde tamamen yerli bir sistem elde ederek çok
iyi işler yapılabileceğini düşünüyorum" dedi.
Araçtaki tüm motorların 44 Wattlık bir enerji sistemiyle yönetildiğini belirten Uz, "Otomobil,
yaklaşık 320 newtonluk bir itiş kuvvetiyle hava üfleyerek arabanın fren mesafesini uzatmış
oluyor" dedi. Normal araçlarda fren mesafesi kısaldıkça ABS sistemine geçildiğini hatırlatan
Uz," Bu sistem de ABS'nin devreye girmeden önce ortaya çıkarak arabanın kaymasını önlüyor
ve ABS'nin devreye gitmemesini sağlamış oluyor. Şu an sensörle çalışan sistem 1 metre
mesafedeki engele göre ayarlı" ifadelerini kullandı.
"YENİLİKÇİ VE ARAŞTIRMACI ÜNİVERSİTEYİZ"
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, "Biz yerli arabayı
üreten bir babayiğit olmayı istedik. Yenilikçi ve araştırmacı bir üniversiteyiz.
Cumhurbaşkanımızın 'Artık Türkiye'de üretim yapılmalı ve inovasyon merkezi haline gelmeli'
ifadesi ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın 'Artık üniversiteler üreten birer kurum olmalı'
ifadesinden yola çıktık. Üniversiteler yenilikçi olmalı ve yenilik oluşturmalı. Biz de
üniversitemizin yeni projelerle gerek Türkiye, gerek dünyada bir lider konumuna gelmesini arzu
ediyoruz" şeklinde konuştu.
ONKOLOG YAVUZ DİZDAR İGÜ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar
Teknikleri Programı ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Kulübü
bahar döneminin son etkinliğinde Onkolog Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar ile bir araya geldi.
“Beslenme Sağlık ve Gelecek İlişkisi” konulu konuşmasıyla İGÜ öğrencileri ile buluşan Dizdar,
beden sağlığı ve psikolojik/sosyal açıdan tam iyilik halinde bulunmak için gerekenleri etik
açıdan değerlendirdi.
Sağlığın sadece beslenme ve ilaç tedavisi boyutuyla ele alınmaması gerektiğinin üzerinde
duran Dizdar, ‘’Tarım ilaçlarından tutun, antibiyotik kalıntılarına kadar çok fazla kirlilik söz
konusu. Buna bir de ucuza gelsin diye raf ömrü uzun ürünleri eklediğinizde, durum kontrol
edilebilir olmaktan çıkıyor” dedi.
İşlenmiş gıdaların ve gıda katkı maddelerinin insan sağlığı açısından tehlikelerini içeren
çalışmalara atıfta bulunan Dizdar, insan sağlığını etkileyen faktörler arasında sadece organik
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ve sağlıklı beslenmenin sayılamayacağını, insanların psikolojik olarak iyi ve mutlu hissetmeleri
için yaşadıkları, çalıştıkları ve hatta eğitim aldıkları alanların bile önemli olduğunu vurguladı.
Onkolog Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar’a, öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşiye katılımlarından
dolayı plaket takdim edildi.
İGÜ, İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ’U ZİYARET ETTİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet
Gümüş ile Ekonomi ve Finans Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nezir Köse, İstanbul
Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz’u makamında ziyaret etti.
Eğitim ve öğretimin önemine değinilen ziyarette, Prof. Dr. İzzet Gümüş ve Prof. Dr. Nezir Köse
İstanbul Ticaret Borsası’nın eğitime yaptıkları katkılar için İSTİB Başkanı Kopuz’a
teşekkürlerini ilettiler.
İGÜ’YE
SİVİL
HAVACILIK
SERTİFİKASYONU

GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

TANINAN

OKUL

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avrupa’dan akredite ettiği 53 programı ile Türkiye’de en çok
akredite edilmiş programa sahip üniversitesi olma ünvanını elinde bulundururken bir başarıya
daha imza attı.
Yükseköğretim alanında başarılarına bir yenisi daha ekleyen İGÜ, Meslek Yüksekokulu Uçak
Teknolojileri Programı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, tanınan okul sertifikası aldı.
TANINAN OKUL SERTİFİKASI NE DEMEK?
YÖK ve SHGM'nin 2017 Kasım ayı içinde işbirliği çerçevesinde "Hava Aracı Bakım Teknisyeni"
yetiştiren Yüksek Öğretim kurumlarından "Tanınan Okul" şartı aranmasına karar verilmiştir.
2018 Yaz dönemi itibarı ile Türkiye'de son derece sınırlı sayıda Yüksek Öğrenim Kurumu
"Tanınan Okul" sertifikasına sahip olmuştur.
İstanbul Gelişim Üniversitesi, lisans programları düzeyinde "Uçak Gövde Motor Bakım
Bölümü" ve önlisans düzeyinde de "Uçak Teknolojisi Programı" kapsamında "Tanınan Okul"
olarak sertifikasyon almıştır.
İMTİYAZLARLA MEZUN OLUNUYOR
Türkiye Cumhuriyeti'nde uçak bakım faaliyetlerinde yetkili ve lisanslı teknisyen olabilmek için
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanmış olan ve Avrupa Sivil
Havacılık Birliği (EASA) tarafından yayımlanmış belgelerle uyumlu yönetmelik ve talimatlar
çerçevesinde eğitim görmek, sınavlarda başarılı olmak ve gereken düzeyde çalışma
deneyimine sahip olmak gerekmektedir.
Bu bağlamda bir hava aracı bakım kuruluşunda yardımcı teknisyen olarak çalışmaya başlayan
birisinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
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1. Beş yıl ilgili alanda çalışma deneyimi,
2.Önceden belirlenmiş işlemleri yetkili ve lisanslı teknisyen gözetiminde gerçekleştirme bunları
Temel Pratik Eğitim Kayıt Defteri'ne işleme,
3.İlgili alanda SHGM'nin yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılan modül sınavlarında
başarılı olma.
Hava aracı bakım teknisyenliğinde yükseköğrenim görmüş olan uzmanların öğrenimleri
süresince çalışma deneyimi konusunda kısıtlı olmaları nedeniyle mağdur olmamaları ve
gördükleri öğrenimin SHGM'nin istediği Kalite yönetimi ve güvencesi sistemlerine sahip
olabilmesi için SHGM "Tanınan Okul" adı verilen bir sertifikasyon gerçekleştirmiştir.
Bu sertifikasyona sahip olan okullardan mezun olanlar için aşağıdaki imtiyazlar söz konusu
olmaktadır:
1. Beş yıl çalışma deneyimi üç yıla inmektedir. Bu da iki yıllık bir kazanım sağlamaktadır.
2. Öğrenimleri süresince öğrenciler "Temel Pratik Eğitim Kayıt Defteri" içindeki işlemleri
yapmakta ve defterlerine işlemektedir.
3. Tanınan Okul tarafından düzenlenen "Modül Muafiyet Sınavları" içinde başarılı olurlar ise
"Modül Muafiyeti" imtiyazına sahip olmaktadır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojileri Programı ve
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü’nde okuyup başarı ile
bitiren öğrenciler yukarıda belirtilen imtiyazlara sahip olarak mezun olacaklardır.
İGÜ’DE ORGANİK YAŞAM BULUŞMASI
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde MYO Aşçılık Programı, Gıda Teknolojisi Programı,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile UBYO Gastronomi Bölümleri katılımı ile organik yaşam
konferansı düzenlendi.
Konferans kapsamında Ebru Baybara Demir ve Gürsel Tonbul öğrencilerle bir araya geldi.
Mutfakta kullanılan sebze ve meyve ürünlerinin nerede nasıl yetiştiğini bilinmesi gerekliliğine
dikkat çekilen konferansta, su kaynaklarının azalmasını engellemek adına alınması gereken
önlemler üzerinde de duruldu.
Tarım ve turizm alanında birçok başarıya sahip olan konuklara, konferans sonunda teşekkür
plaketi verildi.
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ÖĞRENCİLER VATANDAŞLARA İLK VE ACİL YARDIM EĞİTİMİ VERDİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü
öğrencileri Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü etkinlik kapsamında Avcılar
Meydan’da vatandaşlarla bir araya gelerek ilk ve acil yardım eğitimi verdi.
Acil yardım hakkında halkın bilinçlendirildiği ve doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgilendirildiği
etkinlikte ilk yardım ve acil müdahalenin hayati önemine dikkat çekildi. Avcılar Belediye
Başkanı Handan Toprak Benli’nin de ziyaret ettiği etkinlik Avcılar Meydan’da cuma gününe
kadar devam ediyor.

