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ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ İGÜ’DE GERÇEKLEŞTİ 

Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi’nin ilki bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi ev 

sahipliğinde düzenlendi. Kongre ile üniversite öğrencilerinin sorunları dinlenerek çözüm 

arayışları üretildi ve yapılan bilimsel çalışmalar katılımcılar ile paylaşıldı.  

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tarafından I. Ulusal Sağlık 

Bilimleri Öğrenci Kongresi düzenlendi. Kongre kapsamında alanlarında yetkin ve deneyimli 61 

konuşmacı katılımcılarla bilgilerini paylaştı. Farklı okullardan binlerce katılımcının yer aldığı 

kongrede, paneller, sözlü ve poster sunular, bilgi paylaşımlarının yanı sıra sosyal etkinlikler de 

gerçekleşti.  

Kongrede konuşan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, öğrencilere her fırsatta 

destek olmak istediklerini vurgulayarak, çalışmalarını desteklediklerini söyledi. Gayretli, 

“Öğrencilerimizi dünya insanı yapabilmek amacıyla çalışıyoruz” dedi.  

KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARIYA ULAŞTIK 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölümü Öğrencisi aynı 

zamanda kongre eş başkanı olan Ebru Kurt, kongrede 80’i aşkın gönüllü öğrencinin birlikte 

çalıştığını vurgulayarak, “Bu kongre sayesinde güzel insanlar kazandık. Bir işte başarılı 

olmanın en büyük sırrı yaptığınız işe sevmekten geçer ve biz yaptığımız işi seviyoruz. Kısa 

sürede çok büyük başarıya ulaştığımızı düşünmekteyim. Kongreyle, güncel gelişmelerden 

bahsederek, deneyimleri paylaşarak, sağlık bilimleri öğrencileri arasında iletişim ve işbirliğini 

artırarak sağlık bilimleri alanına katkı sağlamayı amaçladık. İçerisinde bulunduğumuz alan 

fazlasıyla multidisipliner çalışmalar gerektiriyor” dedi.  

“ÖĞRENCİLER İÇİN ‘IŞIK’ GİBİ KONGRE” 

Kongrenin başkanlığını da üstlenen İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 

Abdullah Yüksel Barut ise yaptığı açılış konuşmasında, kongrenin öğrenciler için ışık gibi 

olduğunu ifade ederek, “Kongreyi sizler için ışık olarak düşünüyoruz, çünkü ışık taşıyan eller 

değişecektir ancak taşınan ışık ölümsüz olacak ve elden ele ulaşacak insanları aydınlatacaktır” 

diye konuştu.  

Gençlerin geleceğe katkısının çok büyük olacağını dile getiren Barut, “Korkularıyla dövüşen, 

soran, araştıran, bireyler olun. Sorunlarınızdan korkmayın ve bu sorunları paylaşın. Mustafa 

Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’deki söylemlerini hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor” 

ifadelerini kullandı. 

MEDYADA SAĞLIK HABERCİLİĞİ DE KONUŞULDU 

Kongrenin açılış oturumu ‘Medyada Sağlık Haberciliği’ paneli ile yapıldı. Panelin oturum 

başkanı İGÜ Medya Koordinatörü Saygı Ünlü, “Kongrede öğrenicileri bir araya getirerek, 

paydaşlarımız ile eğitim, genel sağlık sorunları ve öğrencileri ilgilendiren tüm konuları ele 

alıyoruz” dedi.  
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Medyada Sağlık Haberciliği panelinde konuşmacı olarak yer alan sağlık muhabirleri, Fatma 

Demir Turgut, Dilşad Dede Taşkın ve Işıl Açıkel ile, sağlık haberciliğinde doğru kaynak 

seçmenin önemi, sağlık haberciliğinde kamu ve halk yararı, sağlık personellerinin yaşadığı 

zorluklar ve medya yansımaları konuşuldu.  

‘KARİYER HAFTASI 2019’ KONUŞMACILARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kariyer Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(KARYÖN)  ve Kariyer Geliştirme Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Kariyer Haftası 2019’ 

etkinliği başladı.  Etkinliğin açılış konuşmasını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve İGÜ 

Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç yaptı. 

“Avcılar Belediyesi olarak üniversite öğrencileri ile çok yakın ilişki içerisinde olacağımızı katkı 

sunacağımızı ve sizin enerjinizden de yararlanmak için çırpınacağımızı ifade etmek isterim" 

diyen  Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Başarı için azme ihtiyacımız var. Yılmayın, 

umudunuzu asla kaybetmeyin. Herşeyden önemlisi bu yarışmacı toplum içerisinde, 

dayanışmayı, arkadaşlarınızla ve dostlarınızla el elele vermeyi, birlikte geleceği kurmayı 

bırakmayın. Mutlaka başaracağız” ifadelerini kullandı. 

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ise şunları söyledi: 

“İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin geleneksel hale getirdiği kariyer günleri, ufuk açıcı, kamu 

kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütlerindeki yöneticilerle bir araya geldikleri, bu 

birliktelikten kendilerine dersler çıkardığı günler. Kariyer günleri, gelecek ve kariyer planlaması 

yapılması açısından çok önemli. Gelecekle ilgili sağlam ve uygulanabilir kararlar alın. Biz 

üniversite olarak üzerimize düşen her türlü yükümlülüğü yerine getireceğiz, getiriyoruz." 

Hafta boyunca devam edecek Kariyer Haftası 2019’un katılımcıları ve etkinlikleri ise şu şekilde: 

“BJK Antrenörleri Doç. Dr. Şeref Çiçek ve Dolu Arslan, Hande Akgün Eroğlu,  TTS Uluslararası 

Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti, Bülent Kesgin ( Murat Eğitim Kurumları), İTÜ Türk Musikisi Devlet 

Konservatuar Etkinliği, Zafer Küçükşabanoğlu ( Genç TABA AmCham Başkanı), Ali 

Bayramoğlu ( Genç TABA AmCham Yüksek İstişare Kuru Başkanı), Murat Keçeciler (Genç 

TABA Amcham Başkan Vekili), Fatmanur Erdoğan - İletişim Stratejisi- Yazar, ENTEK 

Otomasyon Emre Akdeğirmen (Pazarlama Müdürü) , Ahmet Yavuztürk (Makine Mühendisi), 

Aytaç Mestçi MarkeFront Eğitim Danışmanlık” 

'12. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI' İGÜ’DE 

UDEF tarafından 'Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya' sloganıyla düzenlenen ve Anadolu 

Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu buluşma kapsamında, İstanbul'da etkinlik yapıldı. 

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir 

Dünyaya" sloganıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "12. 

Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında, yabancı öğrenciler İstanbul'da buluştu. 
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İstanbul Gelişim Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan 

İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, böyle bir günde  birlik, beraberlik, kültürler 

arasında dayanışma içerisinde olmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi. 

Etkinliğin öğrencilerin diğer ülkelerin kültürlerini tanımak, iletişim kurmak ve birbirlerine yön 

vermek anlamında önemli olduğunu anlatan Gayretli, şunları kaydetti: 

"UDEF, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve etkinliğe emeği geçen diğer kuruluşlar olarak bundan 

sonraki çalışmaları da birlik ve beraberlik içerisinde yaparak örnek teşkil etmek istiyoruz. 

Özellikle öğrencilerimiz Gelişim Üniversitesinde alacakları eğitimle hem Türkçeyi öğrenecek 

hem İngilizcelerine kuvvet verecek hem de ülkesine katma değer sağlayacak. Öğrenciler 

burada öğrendiklerini götürerek ülkelerinin ekonomilerine katkıda bulunacak. Çünkü burada 

kültür alışverişi olacak. Geleceğimiz bize bağlı. Eğer bizler aktif ve başarılı olursak, idealist ve 

hedeflerimiz hep büyük olursa, her zaman ülkemiz de büyük olacak, genişleyecek, ekonomik 

anlamda zirveye ulaşacak." 

ETKİNLİĞİN FİNALİ 5 MAYIS’TA YAPILACAK 

UDEF Başkan Yardımcısı Fatih Evran, 14 yıldır uluslararası öğrencilere hizmet ettiklerini 

anlattı. 

"Doğudan Batıya Adil Bir Dünya" temasıyla düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın, 

öğrencilerin kültürlerini tanıtması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Evran, buluşmanın 

finalinin 5 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını, etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın katılımının da beklendiğini söyledi. 

Etkinlikte, 51 ülkenin 91 şehrinden katılan öğrenciler, ülkelerinin tarihi, kültürü, coğrafyası, 

gelenekleri, görenekleri, yöresel yemekleri ve danslarını tanıttı. 

UDEF tarafından düzenlenen ve 1 Şubat'ta başlayan etkinlik, 19 ülkede 4 Mayıs'a kadar devam 

edecek. Etkinlik, yabancı ülkelerden üniversite eğitimi almak amacı ile Türkiye'ye gelen misafir 

öğrencilere birçok alanda tecrübe ve beceri kazandırmayı hedefliyor. 

TURİZM HAFTASI İGÜ’DE KUTLANDI 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 15 - 22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlendiği 

‘İstanbul ve Gastroturizm’ konulu etkinlikte Le Pain Quotidien Türkiye Müdürü Levent Şahin, 

Midpoint Mutfaklar Koordinatörü ve Ar-Ge Şefi Rıza Belenkaya’yı konuşmacı olarak ağırladı. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde Turizm Rehberliği, Gastronomi, Aşçılık 

programlarında eğitim gören ve turizme, gastronomiye ilgi duyan öğrencilerin katılım gösterdiği 

etkinlik kapsamında turizmde yaşanan güncel sorunlar ele alındı.  

Türkiye’nin 2023 turizm hedeflerine ulaşması için yapılması gerekenlerin de gündeme alındığı 

etkinlikte, bölgesel ve ulusal kalkınmanın sağlanmasında gastronomi turizminin rolü, 

İstanbul’un gastronomi turizmi açısından taşıdığı değer, turizm sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerde turizm eğitimi almış kişilerin yer almasının önemi, en iyi şef en iyi turist rehberi 

olma yolunda atılması gereken adımlar gibi pek çok konu tartışıldı. 
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"AVRUPA MÜLTECİLERİ ELLERİNDE ÇİÇEKLERLE KARŞILAMIYOR” 

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, "Avrupa'da mültecileri zorlu bir 

hayat bekliyor. Kimse onları ellerinde çiçeklerle karşılamıyor" dedi. 

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiği Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu’nda 

başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Sina Kısacık’ın yaptığı ‘Yasadışı Göç Sorunu’ başlıklı oturumda 

sunduğu ‘Göç, Orta Doğulu Mülteciler ve Avrupa’nın Geleceği’ başlıklı bildiride mültecileri 

Avrupa’da zorlu bir hayat beklediğini belirterek, “Kimse onları ellerinde çiçeklerle karşılamıyor. 

Çoǧu Avrupalı, göçmenlerin bir savaş ortamından çıkıp geldiğine, ülkelerindeki can güvenliği 

sebebiyle göç etmek zorunda kaldığına inanmıyor" diye konuştu.  

"ALMANYA’DA KAYBOLAN ÇOCUK SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNDE" 

Avrupa ülkelerinde önyargıların yaygın olduǧunu aktaran Güngör, "Önyargılar, başlı başına, 

mültecileri kabullenmede önemli bir sorun. Diǧer taraftan, mültecileri bekleyen sorunların 

başında mesken bulma, gıda, saǧlık, güvenlik, dolandırılma, kandırılma, çocuklarının 

kaçırılması geliyor. Resmi rakamlara göre Almanya’da kaybolan çocuk sayısı 10 binin 

üzerinde. Bu çocukların fuhuş ve organ mafyalarının eline düştüğü tahmin ediliyor. Sığınma 

taleplerinin kabulünü din değiştirmeleri konusunda şart koşan Avrupa ülkeleri de bulunuyor" 

ifadelerini kullandı.  

“AVRUPA’DA ISRAR EDİYORLAR” 

Mültecilerin yönünün Avrupa'ya dönük olduğunu vurgulayan Veyis Güngör," Mültecileri 

istemediklerini bağıranların seslerini belki de, isteyenlerden daha fazla duyurmasına raǧmen, 

mülteciler bir Avrupa ülkesini tercih etmekte ısrar ediyorlar. Türkiye – Suriye sınırına yakın 

bölgedeki ve Lübnan’daki Suriyelilerin ‘neden Avrupa ülkelerine gelmek istiyorsunuz? 

sorusuna 'Geleceğimizi Avrupa ülkelerinin birinde kurmak istiyoruz. Çünkü bu ülkelerin sosyal 

hizmetleri mükemmel. Aylık ödenek alıyorsun. Ev veriyorlar' cevabını alıyoruz. Tabi ki, Orta 

Doğulu mültecilerin Avrupa ülkeleri için kurdukları bu hayal, o kadar da kolay sağlanabilecek 

hayaller değil. Karşılaştıkları muameleler insan onurunu kırar niteliktedir. Konuşlandırıldıkları 

kamplar, kaldıkları kazerneler yaşanacak gibi değil. İş bulmaları, kabul görmeleri zordur. İltica 

taleplerinin değerlendirilmesi, karar verilmesi uzun zaman almaktadır" dedi. 

Avrupa’ya giden mültecilerin önemli bir bölümünün Orta Doǧu ve Afrika ülkelerinden gelen 

mültecilerin oluşturduğunu belirten Güngör, "2015 yılındaki olaǧanüstü göç hareketliliǧine 

kıyasla, 2016’dan itibaren mültecilerin Avrupa’ya gelişlerinde önemli bir düşme görülmektedir. 

Bunun sebebi 2016’da Türkiye ile yapılan anlaşma başta olmak üzere, Balkan ülkelerinde yeni 

sınır kapılarının tesisi ve İtalya-Libya anlaşmasıdır. Buna raǧmen, kontrollü geçişlere raǧmen, 

her gün binlerce mülteci kaçak yollardan Avrupa’ya ulaşmayı denemekte ve bazı kayıplarla bir 

Avrupa ülkesine gelebilmekte" diye konuştu.  
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"AVRUPA’NIN GELECEĞİ İŞ BİRLİĞİNE BAĞLI" 

Avrupa’nın güvenlik ve mülteciler meselesinde Türkiye, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doǧu 

ülkelerine muhtaç olduğunu belirten Veyis Güngör, "Avrupa’da göç ve mülteciler meselesinde, 

bu görüşü destekleyen bir bakış açısı da şöyle: ‘sorunların yani yoksulluk, çatışma, terör, göç, 

iklim deǧişikliǧi ve nüfus artışının, Batı ve Kuzey Afrika olmak üzere, Sahil bölgesi, Afrika 

Boynuzu ve Orta Doğu’da çözülmesdir.’ Bununla uzun vadede, gençlerin kendi ülkelerinde 

daha fazla gelecek perspektifine sahip olmaları saǧlanırken, Avrupa’ya göç etmelerinde de 

azalma olacaktır. Buradan da anlaşılan Avrupa’nın geleceği, içe kapanma politikalarıyla değil. 

Avrupa’nın geleceği, dış dünya ile sağlıklı bir iletişim, işbirliği ve paylaşım politikasına bağlıdır" 

ifadelerini kullandı.  

SÜLEYMAN ERDEMİR: İŞ KURARKEN BÜYÜK YANLIŞLAR YAPILIYOR 

'Geleceğin Yöneticilerine Başarı İpuçları' başlıklı seminerde konuşan DD Değişim Dinamikleri 

Yönetim Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Erdemir, "İş kurarken insanlar büyük 

yanlışlar yapıyor" dedi. 

Türkiye’deki yönetim, eğitim ve insan kaynakları danışmanlığı kuruluşlardan biri olan DD 

Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Danışmanı  

Süleyman Erdemir, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri ve akademik kadrosu ile 

'Geleceğin Yöneticilerine Başarı İpuçları' adlı seminerle bir araya geldi. Bir aile şirketini ayakta 

tutmanın ve geleceği taşıyıp, kalıcı hale getirmenin işletme yönetiminin en zor işi olduğuna 

vurgu yapan Erdemir, “Bu sebeple yüz binlerce teşebbüs ancak çok azı ayakta kalabiliyor, 

yüzde 3-5’i ikinci nesle, yüzde 0.5-1’i üçüncü nesle, binde 1-5’i daha sonraki nesillere 

kalabiliyor. İş kurarken büyük yanlışlar yapılıyor” diye konuştu.  

“KURUM ÖMRÜ İLE İNSAN ÖMRÜNÜ BİRBİRİNE BAĞIMLI HALE GETİRİYOR” 

Kurumların uzun ömürlerinin önündeki en büyük engelin, kurucu ve karar pozisyonundaki özel 

kişilerin kuruma yaklaşımı olduğunu belirten Süleyman Erdemir, “Tüzel kişiliğin fiilen var 

olmaması, kurumun sanal ve hayali bir kişilik halinde bulunması buna sebep. Bu durum kurum 

ömrü ile insan ömrünü birbirine bağımlı hale getiriyor. Hatta sağlık, enerji, heyecan, bilgi, 

deneyim, beceri, tutum, başarı, akıl, güç… Her şeyi ile kurucusuna bağımlı ve kısıtlı oluyor” 

şeklinde konuştu. 

“GELECEK GÜVENCE ALTINA ALINMALI” 

Kurucuların en baştan işin ehli ve yetkin bir kuruma müracaat etmelerini gerektiğini ifade eden 

Süleyman Erdemir geleceğin güvence altına alınması gerektiğine dikkat çekerek, “Kurumsal 

başarı ortamının hazırlanması ve kurumun geleceğinin güvence altına alınmasının, en önemli 

ve öncelikli işimiz olduğunun bilinci ve titizliğiyle davranmalıyız” dedi. 

Öğrencilerle hayat tecrübelerini ve yönetim danışmanı kimliğiyle üst düzey yöneticilerle 

yaşadığı deneyimlerini de paylaşan Erdemir'e, İGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 

İzzet Gümüş, İGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Bayram, İGÜ Sürekli Eğitim 

ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, İGÜ Medya Koordinatörü  
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Saygı Ünlü’nün de katılım gösterdiği seminerin sonunda Prof. Dr. Mustafa Bayram tarafından 

teşekkür plaketi takdim edildi. 

 

 

 


