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İGÜ YÜKSEKÖĞRETİM OSCARLARI FİNALİNDE
Yükseköğretimin Oscar’ı olarak bilinen Times Higher Education (THE) Awards Asia (THE Asya
Ödülleri) 2019 ’da Türkiye’den 3 üniversite adını finale yazdırdı. Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi,
Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi, Yılın Öğretme ve Öğrenme Stratejisi, Öğrencilere Üstün
Destek ve Yılın Teknolojik Yeniliği başlıklarında verilecek ödüller 30 Nisan – 2 Mayıs
tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek Asya Üniversiteleri Zirvesinde
sahiplerini bulacak.
KATEGORİ VE KRİTERLER:
Türkiye’den İstanbul Gelişim Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin finale
kaldığı The Awards Asia 2019’da kazananlar, ödül verilecek 5 alanın her birine özgü olarak
belirlenen kriterlerin ve kanıtların jüri tarafından incelenmesi sonucu belirlenecek.
Koç ve Özyeğin Üniversiteleri Öğrencilere Sağlanan Üstün Destek kategorisinde finale kalarak
birbirlerine rakip oldular. Üniversitelerin öğrencilere sağlanan öğrenme ve diğer destek
faaliyetlerine bakılarak bu kategorinin kazananı belirlenecek.
İstanbul Gelişim Üniversitesi ise Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi kategorisinde ilk sekiz
Üniversite arasına girerek finale kaldı. Bu kategoride birincilik ödülü oluşturulan kurumsal
ortaklıklar, yürütülen uluslararası faaliyetler, uluslararası personel ve öğrenci alımına yönelik
stratejik bir yaklaşım oluşturmada olağanüstü başarı elde eden üniversitelere verilecek. Jüri,
bu stratejinin finansal sonuçları, hedeflere yaptığı katkı gibi kanıt ve göstergelere bakarak yılın
uluslararası strateji yükseköğretim Oscarı’ını kazanan Üniversiteyi ilan edecek .
21 ülkeden toplamda 80 Asya üniversitesi arasından finale kalan İstanbul Gelişim Üniversitesi
(İGÜ) ‘Yılın Uluslararası Stratejisi’ kategorisinde finale kaldı. İGÜ, Avrupa’dan akredite edilen
programlarıyla öğrencilerine dünyanın her yerinde geçerli diplomalarla mezun olma imkanı
sağlıyor.
“ÜLKEMİZE VE ÜNİVERSİTEMİZE KATKI SAĞLADIK”
Türkiye’nin medeniyetini ihya etme, yükseköğretim kuruluşları aracılığıyla değer üretme,
hizmet ihraç etme konusunda net bir politikası ve hedefleri olduğunu ifade eden İGÜ
Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, “Bu politika ile
üniversitelere uluslararasılaşma hedefi verildi. Biz de payımıza düşeni yapmak için gayret
ediyoruz. Bu amaçla 54 programımızı Avrupalı akreditasyon kuruluşlarından akredite ettirerek
eğitimimizin kalitesini gösterdik ve kanıtlamış olduk. Bu bizim uluslararasılaşma stratejimizin
ilk ayağıydı. Bu başarı İGÜ gibi genç bir üniversiteye kurumsal meşruiyet sağladı. Başlarında
iyi bir lider Bülent Değirmenci ve donanımlı çalışanlardan oluşturduğumuz uluslararası öğrenci
ofisi ise bu stratejinin ikinci ayağını oluşturdu. Bugün 56 farklı ülkeden gelen uluslararası
öğrencilerimiz oldu. Bu sayede hem ülkemize hem üniversitemize büyük bir katkı sağlamış
olduk” ifadelerini kullandı.
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“ULUSLARARASI OLDUĞUMUZU KANITLADIK”
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın üniversitelerin uluslararasılaşmasına verdiği öneme
atıfta bulunan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Biz bu düşünceyle hareket
ederek ciddi bir çalışma içerisine girdik. 54 programımızı Avrupa’dan akredite ettirerek eğitim
kalitemizi kanıtladık ve uluslararası olmak için büyük adımlar attık. Şimdi de, yükseköğretimin
Oscar’ı olarak bilinen dünyaca ünlü THE Awards Asia değerlenmelerinde ‘Yılın Uluslararası
Stratejisi’ kategorisinde finale kaldık. Bu sayede de uluslararasılaştığımızı kanıtlamış olduk.
Bu başarıda çok emeği olan başta Mütevelli Heyeti Üyesi Şule Gayretli’ye ve büyük İstanbul
Gelişim Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum” dedi.
Yılın Uluslararası Stratejisi kategorisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi ile finale kalan
üniversiteler:









İstanbul Gelişim University, Turkey
National University of Singapore, Singapore
O.P. Jindal Global University, India
Southern University of Science and Technology (SUSTech), China
Tianjin University, China
Tokyo City University, Japan
Wenzhou Medical University, China
Zhejiang University, China

Yılın Öğrencilere Üstün Destek kategorisinde finale kalan üniversiteler:









Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
University of Kirkuk, Iraq
Koç University, Turkey
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Malaysia
NUS Business School, Singapore
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Japan
Ozyegin University, Turkey
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Malaysia

İGÜ 4’ÜNCÜ ULUSLARARASI YENİ MEDYA KONFERANSI’NI GERÇEKLEŞTİRECEK
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yeni Medya Bölümü tarafından 2015 yılından beri
düzenlenen Uluslararası Yeni Medya Konferansı’nın bu yıl 4’üncüsü gerçekleşecek.
25 – 26 Nisan tarihleri arasında İGÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya
Bölümü ile Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile ortaklaşa düzenleyeceği
4’üncü Uluslararası Yeni Medya Konferansı’nın ana teması “Dijital Dönüşüm ve İnovasyon”
olarak belirlendi.
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Djital dönüşüm ve inovasyon alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki akademik
çalışmalara katkıda bulunmak için amacıyla düzenlenen konferansa yerli ve yabancı birçok
bilim insanının katılması bekleniyor.
Konferansta yer alacak sunumların, dijital dönüşüm ve inovasyonun tüm yönlerini kapsayan,
özgün ve daha önce yayınlanmamış bir araştırmadan oluşacağının belirten 4’üncü Uluslararası
Yeni Medya Konferansı Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Akçay, konferansın başlıca
konularını şöyle sıraladı:
“Big Data Uygulamaları, Bulut Bilişimi Yapay Zeka Uygulamaları, Siber Güvenlik Yapay Zeka
Uygulamaları, Gelişmiş Bilgi Gösterimi, Akıllı Düşünce, Multiagent ve Hibrit Sistemler, Robotik
ve Algılama, Akıllı Oyun ve Koşul Tatmini,Makine ve Derin Öğrenme, Arama ve Planlama,
Akıllı Sensör Sistemleri, Eğitim ve Öğretimde Yapay Zeka, Yapay Zeka Sorunlarını
Geliştirmek, Yayıncılıkta Yapay Zeka, Halkla İlişkilerde Yapay Zeka, Radyo ve Sinemada
Yapay Zeka, Sanatta Yapay Zeka, İletişimde Yapay Zeka”
HELİKOPTER KAZALARININ NEDENLERİ
Helikopterlerin dikey hareket etme, havada asılı kalma, zorlu alanlara inip kalkma gibi
özelliklerinden dolayı arama kurtarma, tıbbi müdahale gibi kritik noktalarda etkin rol
oynadıklarını söyleyen Uçak Mühendisi Prof. Dr. Osman Ergüven Vatandaş, helikopterlerin,
yüksek gerilim hatları, ağaçlar, binalar ve direkler gibi engellere çarparak kaza-kırıma
uğraması riskinin daha fazla olduğunu dile getirdi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman
Ergüven Vatandaş, helikopterlerin teknik özellikleri ve kaza nedenleri üzerine açıklama yaptı.
Helikopterlerin düşük irtifadan kaynaklı meteorolojik değişimlere ve hava olaylarına karşı daha
hassas bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vatandaş, "Helikopterler, yeryüzünde
bulunan yüksek gerilim hatları, ağaçlar, binalar, direkler gibi çeşitli engellere çarparak kazakırıma uğraması yönünden daha fazla risk taşır" diye konuştu.
HELİKOPTER KAZALARININ NEDENLERİ
Helikopterlerde kaza-kırım sebeplerinin nedenlerini anlatan Prof. Dr. Vatandaş, "Operasyonel
hatalar yani kullanıma ya da bakım usullerine yönelik hatalar, mekaniksel ya da elektriksel
arızalar ve çeşitli dış etkenler olarak sıralanabilir. Motor arızası ve kuyruk rotoru ile ilgili
yaşanan sorunlar, olumsuz hava şartları dolayısıyla görüş mesafesinin düşük olması, çok
alçak irtifada uçulması ve çeşitli pilotaj hataları gibi sebeplerin helikopter kazalarında önemli
rol oynamakta olduğu görülmektedir” dedi.
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AUTOROTATION PİLOTAJ YÖNTEMİ
Motor arızası durumunda uygulanabilen 'autorotation' denilen bir pilotaj yönteminden
bahseden Prof. Dr. Vatandaş, "Helikopter pilotları bunun eğitimini mutlaka alırlar ve sürekli
olarak yaparlar. Bu yöntem bir nevi uçakların süzülmesine benzer. Pilotlar helikopterde ana
rotorun dönü enerjisini ve nispi rüzgârı süzülmek için kullanarak, emniyetli bir iniş yapmaya
çalışır. Ancak irtifanın çok düşük veya çok yüksek olması, yer mânialarının uygun olmaması
gibi durumlar, herhangi bir motor arızasında helikopteri süzülüş (autorotation) ve emniyetli iniş
imkânından yoksun bırakabilmektedir. Bunlara ek olarak helikopterlerin uçaklara göre daha
fazla kontrollere sahip olması temel pilotaj eğitimi sırasında oluşan kaza oranlarını uçaklara
nispeten daha da artırmaktadır" ifadelerini kullandı.
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Türkiye'de özellikle askeri helikopter pilotlarının eğitim ve harbe hazırlık seviyelerinin çok iyi
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Osman Ergüven Vatandaş, "Örnek olarak yakın zamanda bir
askeri helikopter Diyarbakır'da Dicle Nehri üzerine iniş yapmış ve havada asılı şekilde durarak,
mahsur kalan vatandaşları muhteşem bir operasyonla kurtarmıştır. Bu operasyonu
gerçekleştiren ekip Sikorsky firması tarafından cesaret ve yetenek ödülüne layık görülmüştür.
Helikopterlerin döner bir sisteme sahip olması nedeniyle hareketli parçaların çok fazla sayıda
olması oluşabilecek mekanik ve hidrolik sistem arıza ihtimallerini de arttırabilmektedir. Bunlarla
beraber sık görülen helikopter kazası sebeplerinden birisi de yüksek gerilim hatları gibi çeşitli
mânialara helikopterin takılması veya çarpmasıdır. Buna karşılık önlem olarak helikopterlere
tel kesme aparatları takılır. Genellikle bu aparatlar biri altta biri üstte olmak üzere daralan bir
kesici alet şeklindedir. Tele çarptığında tel bunun içine girerek kesilir ve kopar. Bu konuda
ayrıca yüksek gerilim hatlarının görünürlüğünü arttıracak çeşitli plastik aparatların takılması ve
gece yanıp sönen ışıklar gibi önlemlerin de alınması önemlidir" dedi.
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERDEN IRKÇILIĞA KARŞI SERGİ
Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Kampüsü’nün uluslararası öğrencileri 'Renklerin Ortak Dili' adlı
sergiye imza attı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim
Görevlisi Ressam Mustafa Günay’ın danışmanlığında yapılan serginin teması 'ırkçılık' oldu.
Dört kıtadan, 20 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu sergiden
duyduğu mutluluğu dile getiren Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Kampüsü Lise Müdürü Bilal
Ulucan, öğrencilerin ırkçılığa karşı örnek alınacak çok güzel eserler ortaya koyduğunu belirtti.
"12 MUHTEŞEM ESERE İMZA ATILDI"
'Renklerin Ortak Dili' adlı sergi ile sanatın evrensel ve birleştirici bir dil olduğunu vurgulamak
istediklerini ifade eden Öğr. Gör. Ressam Mustafa Günay, “Tüm öğrenciler renklerde aynı
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duygular üzerinde birleşti. Kendilerine hitap eden çalışmalara imza attılar. Uluslararası
öğrencileri resim çalışmaları için gruplara ayırırken, farklı dillerden, farklı dillerden ve ırklardan
olmalarına dikkat ettik ve çalışmaların ortak kararlarını onlara bıraktık. Irkçılığa karşı toplamda
12 muhteşem esere imza attılar” diye konuştu.
"IRKÇILIĞA KARŞI ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"
Sergi çalışması ile birlikte ırkçılığa karşı güçlü bir duruş ortaya koydukları düşüncesinde
olduğunu dile getiren Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Kampüsü uluslararası öğrencilerinden
Amna Al Shareefi, öğrenciler olarak ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele üzerine çalışmalar
yapmaya devam edeceklerini belirtti.
"AYRIMCILIĞI KABUL ETMİYORUZ"
Projenin planlanmasından sergisine kadar olan süreçte gereken tüm destekleri verdiklerini
belirten İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Üniversitemizde 25 bin’e yakın
ulusal ve uluslararası öğrencimiz bir arada eğitim – öğretimine devam ediyor. Birçok kökenden
insanın huzur içinde bir arada yaşadığı bir dünya hayal ediyor, ayrımcılığı kabul etmiyoruz. O
yüzden gerçekleşen sergi bizim için çok anlamlı” dedi.
JAPON FUTBOLCULARDAN TÜRKİYE TURİZMİNE OLUMLU ETKİ
Japonya’da 2019 yılının ‘Türkiye yılı’ ilan edilmesinin turizm için fırsat oluşturduğunu belirten
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kızıldemir, Beşiktaş’a transfer olan Japon futbolcu Shinji Kagawa
sayesinde Japon turistlerin ilgisinin Türkiye’ye çekildiğini söyledi.
Kızıldemir, “Yapılan araştırmaların spor turizmine katılanların ortalama diğer turistlere göre iki
katı daha fazla harcama yaptığı düşünüldüğünde, spor turizminde en çok payı olan futbol ve
golf spor dallarına yönelik tanıtımların artırılması Türkiye’nin turizm ekonomisinin büyümesini
sağlayacaktır” diye konuştu.
“STATLAR DA GEZDİRİLMELİ”
Sportif faaliyetler amacıyla seyahat edenlerin oluşturduğu spor turizminin sürdürülebilir turizm
kapsamında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr.
Öğretim Üyesi Özgür Kızıldemir, “Japonya’dan gelen turist sayısının 2010-2013 yıllarında
yaklaşık 190 bin civarında olması ve 2018 yılı itibariyle yaklaşık 80 bin civarına gerilemesi bu
pazara yoğunlaşılması sinyalini veriyor. Özellikle Avrupa’yı ziyaret eden turistlerin gittikleri
şehrin futbol takımının stadını belirli ücretler ödeyerek gezmesi ve Avrupa’daki büyük futbol
kulüplerinin maçlarını izlemeye turistlerin ilgisinin olması hem spor turizmi hem de kültür turizmi
açısından önemli. Türkiye’de futbolun kalitesi, son dönemde yapılan statların turistik çekicilik
yaratması, Beşiktaş’ın Kagawa ve Galatasaray’ın Nagatomo gibi futbolcuları transfer etmeleri
hem bu kulüplerin maçları için gelecek olan turist sayısını artıracağı gibi hem de kültür
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turlarında statların gezdirilmesinin programlara dâhil edilmesi turizm açısından tanıtım ve
pazarlama faaliyetleri kapsamında etkili yöntemler olacaktır” ifadelerini kullandı.
“HEDEF PAZAR SPOR TURİZMİ”
Türkiye’nin turizmde aradığı hedef pazarları için spor turizmini bir araç olarak kullanması
gerektiğini belirten Kızıldemir, “Bunu son zamanlardaki gündem konularından anlamak
mümkün. Japonya’da bir futbol kanalının Beşiktaş’ın maçlarını naklen vereceğini açıklaması
ve Japonya’nın Beşiktaş – Galatasaraymaçının yayın saatinin 15.00’da oynanması için 2
milyon Euro’luk bir teklifte bulunması Türkiye’nin tanıtılması ve özellikle turizm için önemli bir
fırsat” dedi.
“PAKET TURLAR KARLILIĞI ARTIRACAKTIR”
Spor turizmi için önemli olan İstanbul ve Antalya dışında da özel cazibe merkezleri oluşturmak
gerektiğini ifade eden Kızıldemir, “Spor turizmine katılanların paket turlar eşliğinde gelmesini
sağlamak turist maliyetlerini düşüreceği gibi karlılığı da artıracaktır. Türkiye’ye gelen ziyaretçi
sayısının 45.6 milyon ile rekor kırıldığı 2018 yılında, dünya nüfusunun yarısından fazlasının
bulunduğu Asya’dan yaklaşık 3.7 milyon ziyaretçinin ülkemize gelmesi aslında turizm için
keşfedilmemiş yönleri olan bir pazar olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

