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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DOWN SENDROMLU GENÇLERLE PASTA YAPTI
Üniversiteli öğrenciler down sendromlu gençleri eğitim gördükleri merkezde ziyaret etti.
Gastronomi bölümünde okuyan öğrenciler, özel gençlerle birlikte makarna ve pasta yaptı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri, Mutluluğun Adresi Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Down sendromlu çocuklar, beraber taze makarna ve
pasta hazırladıkları öğrencilerle eğlenceli anlar yaşadı. Merkezin down sendromlu öğrenciler
için yaşam merkezi olduğunu dile getiren Kurum Müdürü Bülent Aytaç Hançer, yapılan
çalışmaların temelinde engelli bireylerin, yaşamın tüm aşamalarında kendi hayatlarını idame
ettirebilen bireyler haline gelebilmelerinin olduğunu belirtti.
“GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNE DAHİL OLUYORLAR”
Kurum Müdürü Bülent Aytaç Hançer, down sendromlu bireylerin etkinliklerle birlikte günlük
yaşam becerilerine dahil olduklarına dikkat çekti.
Hançer, “Yapılan çalışmaların amacı öğrencilerin yaşamın tüm aşamalarında kendi hayatlarını
idame ettirebilen bireyler haline gelebilmeleridir. Türkçe, Matematik, Dil, Konuşma ve Alternatif
İletişim Becerileri gibi akademik düzeyi arttırıcı çalışmaların yanında, günlük yaşam becerileri,
toplumsal uyum becerileri, sosyal yaşam becerileri kazandırmak için farklı çalışmalar
yapıyoruz” dedi.
Hançer, öğrencilerin de günlük yaşam becerilerine dâhil olduğu mutfak atölyesinin yanı sıra
var olan diğer atölyelerden de bahsetti. İş, uğraşı ve beceri atölyesinde, görsel sanatlar
atölyesinde ve müzik atölyesinde yapılan çalışmalardan örnekler verdi.
“ASIL İHTİYAÇ: EĞİTİM”
Dernek Başkanı Abdullah Özkan ise, derneğin kuruluşundan bu güne gelinen süreçleri anlattı.
İnsanların asıl ihtiyaçlarının eğitim olduğunu düşündüğünü belirten Özkan, “Eğitim yardımı
temelli çalışmalara yoğunluk vermeye gayret ediyoruz. Derneğimiz, ülkemizdeki ve dünyadaki
ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı yapmaya da devam edecek” diye konuştu.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan ise, öğrencileri
sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya teşvik ettiklerini ve buna önem verdiklerini
söyledi. Mutfak atölyesinde, down sendromlu çocuklarla taze makarna ve pasta hazırlayan
öğrenciler etkinliğin ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
6 YAŞA KADAR VERİLEN EĞİTİMİN AKADEMİK BAŞARIDA PAYI BÜYÜK
Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesinin çocukların fiziksel gelişimini olumlu yönde
etkileyeceğini belirten Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “İlk yıllar bilişsel, karakter, sosyal ve bedensel
değişimi yönünden çok fazla önem arz ediyor. Çocukların 18 yaşına kadar sergiledikleri
akademik başarısının yüzde 33’ünü, 6 yaşına kadarki başarısı oluşturuyor” dedi.
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Okul öncesi eğitimin, çocukların gelişiminde ileriye yönelik birçok katkısı olduğunu ve bu
zamanda alınan eğitim kalitesinin çok önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Gelişim
Üniversitesi Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “İlk yıllar bilişsel, karakter, sosyal ve bedensel
değişimi yönünden çok fazla önem arz ediyor. Çocukların 18 yaşına kadar sergiledikleri
akademik başarısının yüzde 33’ünü, 6 yaşına kadarki başarısı oluşturuyor” diye konuştu.
AKTİVİTELER ÇOK ÖNEMLİ
Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aktivitelerin çocuğun el fonksiyonlarının gelişiminde
önem arz ettiğini belirten Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Çocuk okul öncesi eğitim merkezine
geldiği andan itibaren aralıksız bir şekilde ellerini kullanacağı faaliyetlerde bulunur. Gerek
bireysel gerek grup aktivitelerinde yaptığı faaliyetler onun el fonksiyonel kapasitesini arttırır
niteliktedir. Çocuğun okul öncesi eğitim kurumlarında yaptığı boyama sırasında boya
kalemlerini, çeşitli kağıtları, makas veya uhu, bant gibi araçları kullanması önem taşıyor. Her
gün aynı aktivitelerin tekrarlanması sebebiyle çocuğun el kas kuvveti, parmak kavraması ve
ince motor becerisinin gelişmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.
“FİZİKSEL GELİŞİMDE OLUMLU ETKİYE SAHİP”
Verilen eğitimlerin çocuğun gelişiminde büyük rol oynadığını ifade eden Ertürk, “Okul öncesi
dönemden ilkokula kadar olan yaş aralığı özel ilgi görüyor çünkü bu çağdaki çocukların
geçirdiği dönüşümler, onların görsel algı becerilerini iyi yönde geliştiriyor ve çocukları ilkokula
hazırlıyor. Okul öncesi eğitimin çocukların fiziksel gelişimleri üzerinde olumlu etkiye sahip
olduğu kanısına varıldı” dedi.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ETKİSİ UZUN VADEDE DEĞERLENDİRİLMELİ
Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesinin çocukların fiziksel gelişimini olumlu yönde
etkileyeceğini Ertürk, konuşmasını şöyle noktaladı:
“Fiziksel gelişimi iyi olan, el becerileri yüksek ve el kavrama kuvveti iyi olan çocuklar akademik
ve sosyal faaliyetlerde daha başarılı olacaktır. Bu konudaki çalışmaların daha sağlıklı
olabilmesi için, geniş çapta çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle ülkemizde, çocukların
el kavrama ve beceri testlerinin ortalama değerleri hakkında bilgi verecek çalışmalara ve
normatif veriye ihtiyaç var. El becerileri ve kavrama kuvveti ileride çocuğun başarısı ve meslek
seçimi dahil olmak üzere birçok sonucu etkileyebilir. Okul öncesi eğitimin etkisi uzun vadede
değerlendirilmelidir. Okul öncesi eğitimde koruyucu fizyoterapi çalışmaları için milli eğitim
bakanlığı ve öğretmenler ile yürütülecek ortak çalışmalar yapılmalıdır.”
ÖĞRENCİLERDEN, GÖRME ENGELLİLER İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMASI
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık son sınıf öğrencileri tarafından görme engeliler ile ilgili farkındalık
yaratabilmek adına ‘Karanlığa Işık Tut’ isimli seminer gerçekleştirildi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) gerçekleştirilen seminer öncesinde, ‘Karanlık Yolculuk’
isimli etkinlik düzenlendi. Etkinlikte gönüllü olanların gözlerine siyah bant takılarak, gözleri
görmeden ellerinde beyaz baston ile yollarını bulmaları rica edildi. Etkinlik boyunca farklı
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bölümlerden öğrenciler gözleri görmeden açık alanda yürümenin zorluklarını deneyimledi.
Öğrencilerden bazıları, “Koklayarak ve duyarak nerede olduğumu anladım” derken, bazı
öğrenciler, “Okulu ezbere bildiğim halde kayboldum ve endişelendim nereye dönsem karşıma
duvar çıkıyordu” diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.
Seminere konuşmacı olarak, Özel Eğitim Öğretmeni Oğuzhan Gürel, Gözder Derneği Başkan
yardımcıları Oğuz Taşdemir ve Nur Sefa Özkan katıldı. Konuşmacılar, görme engellilerinin
yaşadığı problemlerden, görme engellilerinin toplumdan bekletisinden, empati ve sempati
kavramlarından bahsetti. Oğuz Taşdemir gündelik ise yaşamından kesitlerden bahsederken
insanların bilinçsiz davranışlarının ne kadar kırıcı olabileceğini gözler önüne serdi. Karşıdan
karşıya geçerken yaşadıklarını anlatan Taşdemir, insanların zaman zaman “Ne işin var senin
sokakta otur evinde” diyerek kendisini azarladığını bazen ise yardım istediği insanların
kıyafetinden çekerek karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Proje araştırma evresinde 75 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde konuyla ilgili olarak yapılan
anket sonucunda ortaya çıkan veriler de katılımcılar ile paylaşıldı. Araştırma, İstanbul Gelişim
Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, Araştırma Görevlisi Nevra Üçler, İstanbul Gelişim
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya
Beteş önderliğinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencileri Damla Kaya, Emre Can
Uçar, Dönay Şenel, Damla Bingöl ve Esra Şahin tarafından yapıldı. Anket sonuçlarına göre
katılımcıların görme engeli ve görme engeli olan bireylerin yaşadığı zorluklar hakkında bilgiye
sahip olmadığı ortaya çıktı.
DÜNYA ŞAMPİYONASINDAN DERECELERLE DÖNDÜ
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4’üncü sınıf öğrencisi
Selami Kalaycı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Wabba World
Championship’den derecelerle döndü.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Egzersiz ve Spor Bilimleri
Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Selami Kalaycı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen
Wabba World Championship’e katıldı. Yarışmadan derecelerle dönen Kalaycı, Juniors Body
Buinding kategorisinde Dünya 2’ncisi, HP-175 Büyük Erkekler kategorisinde ise Dünya
3’üncülüğü kazandı.
Selami Kalaycı, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Soyal, Öğr.
Görevlisi Tekmil Sezen Göksu, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından tebrik edildi.
ÖĞRENCİLERDEN İLKÖĞRETİM OKULUNA DESTEK KAMPANYASI
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencileri
tarafından ‘Eğitim İçin El Ele’ isimli proje gerçekleştirildi.
Eğitime verilen desteğin önemi konusunda dikkat çekmeyi amaçlayan projede ilk olarak;
Başakşehir’deki Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu ziyaret edilerek Betül Yavuz, Aykut Diktaş,
Ayça Ayaz ve Ezgi Giriş tarafından öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bir liste oluşturuldu.
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Oluşturulan listedeki ihtiyaçları karşılamak adına ihtiyaç kutusu oluşturuldu. Proje gurubundaki
öğrenciler, belirli gün ve saatlerde konu ile ilgili broşürler dağıtarak proje hakkında
bilgilendirmeler yaptı.
Toplanan yardımlar İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Emel Tozlu Öztay önderliğinde, Araştırma Görevlisi Nevra Üçler
eşliğinde ve üniversite öğrencilerinden destek olanlarla beraber Mehmet Yaren Gümeli
İlkokulu’na götürüldü. Anasınıf öğrencileri için palyaço gösterisi planlayan öğrenciler sınıfları
tek tek gezerek öğrencilerin eğlenceli dakikalar geçirmesini sağladı. Proje grubundaki
öğrenciler, özel eğitim sınıfını da ziyaret ederek öğrencilere ikramda bulundu. Son olarak
toplanan kırtasiye malzemeleri, okuma ve boyama kitapları, santranç takımı, akıl oyunları,
zeka oyunları, oyuncak vb. yardımlar kütüphaneye götürülerek okul müdürü ve öğretmenlerine
iletildi.
Okul müdürü ve öğretmenler, desteklerinden ötürü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Emel Tozlu Öztay’a, Araştırma Görevlisi Nevra Üçler’e, proje
gurubundaki öğrencilere ve projede desteğini esirgemeyenlere teşekkürlerini iletti.
İGÜ – TÖMER’DEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE ÖZEL GÖSTERİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi
(İGÜ-TÖMER) tarafından geleneksel Türk tiyatro kültürünü tanıtmak amacıyla Gölge Oyunu
ve Hacivat – Karagöz canlı performansı etkinliği düzenlendi.
İGÜ – TÖMER tarafından organize edilen Gölge Oyunu ve Hacivat – Karagöz gösterisi, İGÜ
Yabancı Diller Yüksekokulu Farabi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen
etkinlikle, uluslararası öğrencilerine Türk geleneksel tiyatro kültürünü tanıtmayı ve öğrencilerin
Türkçe konuşma becerilerini geliştirmeye destek olmayı amaçladıklarını ifade eden İGÜ –
TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök, “Derslerin dışında yapılan tiyatro, sinema, belgesel
film gösterisi, müze ziyaretleri, çeşitli söyleşi ve konferans etkinlikleri ile uluslararası öğrencileri
dilimizi daha kolay öğrenmesine katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Etkinlik uluslararası öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.
ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencileri
tarafından organ bağışı ile ilgili farkındalık yaratabilmek adına "Bir Organ Bir Can" isimli sosyal
sorumluluk projesi gerçekleştirdi.
Proje kapsamında, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla bir psikodrama etkinliği
düzenleyen öğrencilerin konuğu Uzman Psikodramatist Odise Vuçinas oldu. Farklı
aşamalardan oluşan etkinlikte katılımcılardan ilk olarak beş kişilik gruplar oluşturması istendi.
Gruplar kendi içerisinde organ bağışına olumlu bakan, bağış yapmak istemeyen, bağış
konusunda kararsız şeklinde ayrıldı. Her bir grup üyesi önce kendi içerisinde organ bağışı ile
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ilgili tartıştı. Sonra gruplar karma yapılarak kategorizasyonlarına göre kendi grubundan
olmayanları ikna etmeye çalıştı.
Etkinliğin ikinci aşamasında organ bağışına olumsuz bakan birisi sahneye davet edildi.
Psikodramist Odise Vuçinas, sahneye davet edilen kişiden organ bağışına olumsuz
bakmasının nedenlerini sıralaması ve katılımcılardan her birini bu nedenlere göre
isimlendirerek, organ bağışı korkusunda yakınlık ve uzaklığına göre bu kişilerini kendisine
yakın ve uzak şeklinde sıralamasını istedi. Organ bağışı konusunda korkularıyla yüzleşen kişi,
‘‘bir cana hayat vermenin her şeyden daha önemli olacağı ve ihtiyaç olması halinde organ
bağışı yapabileceğini ‘’ belirtti.
Etkinliğin son aşamasında ise Vuçinas, katılımcıların karma bir şekilde yürümesini ve eline
kalpli bir balon verdiği kişiden etkinlik öncesi ve sonrası organ bağışı ile ilgili fikirlerini iletmesini
rica etti. Öğrenciler, Odise Vuçinas'ın eşliğinde organ bağışı ile ilgili bir farkındalık çalışmasına
imza attı.
Proje araştırma evresinde 60 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde, konuya ilişkin yapılan anket
sonucunda ortaya çıkan veriler, etkinlik boyunca katılımcılarla paylaşıldı. Araştırma, İstanbul
Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, Araştırma Görevlisi Nevra Üçler ve İstanbul Gelişim
Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş önderliğinde,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri Alev Ateş, Aybüke Keleş, Volkan Sanin,
Umutcan Beyazıt ve Zübeyde Gök tarafından gerçekleştirildi. Anket sonuçlarına göre
katılımcıların organ bağışının önemi ile ilgili bilgi sahibi olduğu fakat organ bağışı yapma
konusunda kararsız olduğu sonucu ortaya çıktı.
Psikodramatist Odise Vuçinas, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencilerine Araştırma Görevlisi
Nevra Üçler’e davetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Etkinlik sonunda Araştırma Görevlisi
Üçler, Odise Vuçinas'a plaketini takdim etti.
ÖĞRENCİLERE EĞİTİM SERFİTİKALARI VERİLDİ
İGÜ ile Travelport arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde,
Galileo Rezervasyon ve Biletleme Programı eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Salim İbiş tarafından
verilmeye başlandı. Biletleme ve Rezervasyon dersinde başarılı olan ve arasından
Travelport’un yapmış olduğu sınavı başarı ile geçen öğrenciler Travelport Galileo sertifikalarını
aldı.
Sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları Travelport Galileo Türkiye Eğitim Müdürü
Türker Dönmez tarafından verildi. Travelport, global turizm sektöründe öncü olan, dağıtım ve
teknoloji alanlarında çözümler sunan, merkezi İngiltere’de bulunan dünyanın 170 ülkesinde
faaliyet gösteren lider seyahat platformudur. Travelport Galileo seyahat acentalarının ve
havayollarının rezevasyon ve biletleme için kullandıkları uluslarası bir program.

