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“ÜNİVERSİTENİZİ GİDİP GÖRMEDEN TERCİH YAPMAYIN” 

Geçtiğimiz yıl üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısının 100 

binin üzerinde olduğunu ifade eden Eğitimci Abdülkadir Gayretli, öğrencilerin tercih 

yapacağı üniversiteyi iyi araştırması gerektiğine vurgu yaparak, “Üniversitenizi gidip 

görmeden tercih yapmayın. Üniversiteyi kazandığınız halde de kayıt yaptırmazsanız 

Ortaöğretim Başarı Puanı’nınızın düşeceğini unutmayın. Üniversite kazanma şansınızı 

riske sokmayın” dedi. 

ÇİFT ANADAL, YANDAL VE YATAY GEÇİŞ İMKÂNLARI 

Öğrencilerin tercih yaptıkları üniversiteleri yeterince araştırmadığını belirten İstanbul 

Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Üniversitenizi gidip 

görmeden tercih yapmayın. Covid-19 pandemisi nedeniyle güvenli mesafe kurallarına 

uygun gerçekleştirilen, üniversitelerin tercih ve tanıtım günlerini ziyaret edin. Rehber 

uzmanları ve akademisyenlerle bir araya gelin. Tüm ayrıntıları araştırın. Üniversiteyi 

kazandığınız halde kayıt yaptırmazsanız Ortaöğretim Başarı Puanı’nın gelecek yıl yarı 

yarıya düşeceğini unutmayın. Üniversite kazanma şansınızı riske sokmayın. 

İstemediğiniz bölümlere yerleşirseniz de endişe duymayın. Çift anadal, yandal ve yatay 

geçiş imkânları ile her öğrenci istediği bölümü artık kolayca okuyabiliyor” ifadelerini 

kullandı. 

“ENGELLER KALDIRILDI” 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın üniversitelerdeki kontenjanların atıl kalmayacak 

sözünü hatırlatan Gayretli, “Üniversiteli olmak kolaylaştırıldı. Öğrenciler istedikleri 

bölümleri okuyabilmesi için önlerindeki tüm engeller kaldırıldı. Öğrencilerin istedikleri 

bölümlerde eğitim görmeleri hem kendilerine hem ülkeye fayda sağlayacaktır. Hiçbir 

zaman yeni şeyler öğrenmekten vazgeçmemek gerekiyor” dedi. 

“HEDEFLERİ BÜYÜK TUTUN” 

Öğrencilerin hedeflerini büyük tutmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Gayretli, 

“Kendinize güvenip ufkunuzu açık tutun. İçinde bulunduğunuz çağın tüm imkânlarını 

kullanarak kendinize fırsatlar sağlayın. Büyük başarıların büyük hayaller gerektirdiğini 

unutmayın” ifadelerini kullandı. 

“ÜNİVERSİTELER BİREYLERİN DEĞERLERİNİ DE ŞEKİLLENDİRİYOR”  

Üniversitelerin sadece mesleki ve teknik eğitimin verildiği kurumlar değil aynı zamanda 

gelecek nesillerin birey olarak toplumdaki rollerini idrak ettikleri, değerlerini ve 

inançlarını şekillendirdikleri önemli kurumların başında geldiğine dikkat çeken Dr. Öğr. 

Üyesi Aslıhan Güzin Selçuk, “Eğitim toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, sağlıklı 
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yaşam bilincinin desteklenmesi, şiddetin önüne geçilmesi, hoşgörü kültürünün, 

barışçıl, istikrarlı ve müreffeh toplumların inşa edilmesinin temelini oluşturuyor” dedi.  

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Times Higher Education (THE) Üniversite Etki 

Sıralaması’nda (Impact Ranking) 2020 yılında 82 ülkeden 676 üniversitenin ‘Kaliteli 

Eğitim’ alanında değerlendirildiğini ve bu alanda dünyada ilk 100’e, Türkiye’de ise 

sıralamaya giren 34 üniversite arasından da adını 1’inci sıraya yazdırdığını hatırlattı.   

İstanbul Gelişim Üniversitesi, “Times Higher Education (THE) Üniversite Etki 

Sıralaması Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi 

doğrultusunda üniversitelerin bu hedeflere ulaşma yolunda yerel, bölgesel, ulusal ve 

uluslararası arenada üstlendikleri sorumluluğu ve ürettiği katma değeri temel alan 

dünya üzerindeki ilk ve tek sıralama olma özelliğini taşıyor” ifadelerine yer verdi.  

“ÜNİVERSİTELERİN TEK SORUMLULUĞU SADECE KENDİ ÖĞRENCİLERİNE 

NİTELİKLİ EĞİTİM VERMEK DEĞİL”  

Yükseköğretimin toplumların sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynadığına 

dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin Selçuk, “Üniversiteler sadece mesleki ve 

teknik eğitimin verildiği kurumlar değil aynı zamanda gelecek nesillerin birey olarak 

toplumdaki rollerini idrak ettikleri, değerlerini ve inançlarını şekillendirdikleri önemli 

kurumların başında geliyor. Bu sebeple sürdürülebilir kalkınmanın aktif bir oyuncusu. 

Günümüzde üniversitelerin tek sorumluluğu sadece kendi öğrencilerine nitelikli eğitim 

vermek ve yetkin mezunlar yetiştirmek değil.  Aynı zamanda öğrencilerini sürdürülebilir 

kalkınma amaçları doğrultusunda atmaları gereken adımların bilincinde, toplumu 

dönüştürme gücüne sahip, sorumluluk almaya hazır aktif bireylere dönüştürmek belki 

de en önemli sorumluluk halini aldı. Ancak üniversitelerin sorumluluk alanı burada da 

son bulmuyor. Eşitsizliklerle mücadele eden, desteklenmeye ihtiyaç duyan, kendini 

geliştirmek isteyen toplumun tüm kesimlere karşı da büyük bir sorumluluğu var. Bu 

noktada Times Higher Education Etki Sıralamasının önemi ve farkı ortaya çıkıyor. Etki 

sıralaması üniversitelerin kendi öğrencilerine sunduğu eğitimin niteliği ve olanaklarının 

yanında ulusal ve uluslararası arenada toplumların sürdürülebilir kalkınmasına 

verdikleri desteği de değerlendirmeye alması açısından saygın üniversitelerin yer 

almak için çaba gösterdiği oldukça değerli bir sıralama” diye konuştu.   

“YOKSULLUĞUN VE EŞİTSİZLİĞİN KARŞISINDAKİ EN ÖNEMLİ GÜÇ”  

Eğitimin, yükseköğretim kurumlarının birincil var olma nedeni olduğundan bu alandaki 

rekabetin de oldukça yüksek olduğunu belirten İGÜ Sürdürülebilir Çevre ve Toplum 

Merkezi Müdürü Selçuk, “Kaliteli eğitim, sürdürülebilir kalkınma politikasının en önemli 

araçlarından biri olması ve diğer sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 

gerçekleştirilmesinde de kritik öneme sahip olması sebebiyle sıralamadaki en önemli 

alanlardan biri. Toplumun her bireyi için kapsayıcı ve eşitlikçi nitelikli eğitim temel bir 

insan hakkı. Eğitimli bir toplum girişimci, yenilikçi, teknolojik gelişmelere açık, üretken  
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bir iş gücünü temsil etmesi açısından yoksulluğun ve eşitsizliğin karşısındaki en önemli 

güç. Aynı zamanda eğitim toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam 

bilincinin desteklenmesi, şiddetin önüne geçilmesi, hoşgörünü kültürünün, barışçıl, 

istikrarlı ve müreffeh toplumların inşa edilmesinin de temelini oluşturuyor. Etki 

sırlamasındaki kaliteli eğitim alanı üniversitelerin öğrencilerine ve topluma sunduğu 

kapsayıcı ve eşitlikçi eğitim olanaklarını ve yaşam boyu öğrenme felsefesinin hayata 

geçirilmesi kapsamında üniversitelerin üstlendiği sorumluluğu değerlendiriyor. Bu 

kapsamda saygın dünya üniversiteleri arasında İGÜ’nün önemli bir yere sahip 

olduğunu görmek hem doğru yolda ilerlediğimizi hem de toplumun sürdürülebilir 

kalkınmasına verdiğimiz desteğin boyutunu göstermesi açısından oldukça değerli” 

şeklinde konuştu.   

Cumhurbaşkanlığının 2030 hedefleri doğrultusunda hazırladıkları yol haritası 

rehberliğinde öğrencilerin katılımıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada 

projeler ürettiklerini vurgulayan Selçuk, bu alandaki öncelikli hedefleri ise şöyle 

sıraladı:  

“Güvenli, şiddet içermeyen, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamları tesis etmek,  

Eğitimdeki cinsiyet eşitsizliklerinin önüne geçmek ve tüm kırılgan kesimlerin her 

seviyede eğitime eşit erişimini desteklemek,   

Sürdürülebilir istihdam için kritik becerilere odaklanarak bu becerilere sahip gençlerin 

ve yetişkinlerin sayısını artırmak,   

Kız çocukları, kadınlar, yoksullar, engelliler, göçmenler ve diğer grupların kapsayıcı ve 

eşitlikçi nitelikli eğitime erişmelerini desteklemek,  

Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları, insan hakları, cinsiyet eşitliği, 

barış ve şiddetsizdik kültürü geliştirme, dünya vatandaşlığı, kültürel çeşitlilik 

alanlarında sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için gereken bilgi ve becerilerin 

toplumun tüm kesimlerine kazandırılmasına destek vermek.”  

“DÜNYADA 2050 YILINA KADAR HER 4 İNSANDAN BİRİNİN SU SIKINTISI 

OLACAK”  

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin temiz su 

ve sanitasyon hedefi raporunda 2050 yılına kadar dünyadaki her 4 insandan birinin su 

sıkıntısının olacağının tahmin edildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Nevruz Berna 

Tatlısu, “Şu an ise su kıtlığı dünyada yüzde 40’tan fazla insanı etkilemektedir.” dedi.  

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Times Higher Education (THE), üniversitelerin 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında toplumların 

sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları değerlendiren raporuna göre (SDG6-  
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Clean Water and Sanitation) temiz su ve sanitasyon alanında başvuran dünya 

üniversiteleri arasında 201-300, Türkiye’den katılan üniversiteler arasında ise 8’inci 

sırada yer aldığını hatırlattı.  

Üniversite, “Times Higher Education (THE) Üniversite Etki Sıralaması Birleşmiş 

Milletlerin (BM) belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda 

üniversitelerin bu hedeflere ulaşma yolunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 

arenada üstlendikleri sorumluluğu ve ürettiği katma değeri temel alan dünya üzerindeki 

ilk ve tek sıralama olma özelliğini taşıyor” ifadelerine yer verdi.  

“ÖNCELİK GEZEGENİ KURTARMAK”  

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin, 

öncelikle gezegeni kurtarmak ve her canlının yaşamını korumak adına oluşturulan 

küresel amaçlar olduğuna değinen Tatlısu, “Yoksulluğa son, açlığa son, sağlık ve 

kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, 

erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi yenilikçilik ve 

altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim 

ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış adalet ve güçlü kurumlar 

ve amaçlar için ortaklıklar adlı 17 başlıktan oluşturulan bir eylem çağrısıdır. Varılmak 

istenen ana hedef ise yaşamın her alanı ve her anında sürdürülebilir bir dünyanın 

sağlanmasıdır” diye konuştu.  

Belirlenen amaçlar birbirleriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Tatlısu, “Bir zincir, bir bal 

peteği gibi düşünmek gerekir, devamlılık ve süreklilik ister. Herhangi birinde 

ulaşılamayan hedef toplamdaki varılmak istenen amacı olumsuz etkiler. Bu nedenle 

İstanbul Gelişim Üniversitesi temiz su için adım atarken sadece tek amaca 

yönelmemiştir. Multidisipliner yaklaşımı benimseyen bir eğitim anlayışı ile sorunun 

nedenini ve sonucunu etkileyen her adımı dâhil eden bütüncül bir çözüm kümesi 

oluşturularak başarılı adımlar atılmıştır ve atılmaktadır.  

“2050 YILINA KADAR DÜNYADAKİ HER 4 İNSANDAN BİRİNİN SU SIKINTISI 

OLACAK”  

Yaşam için sürdürülebilirliğin sağlanmasında suyun vazgeçilmez olduğuna vurgu 

yapan Dr. Öğr. Üyesi Nevruz Berna Tatlısu, “Küresel ısınmanın, nüfus artışının, 

gelişen sanayinin ve grileşen şehirlerin etkisi artık daha çok hissedilmekte ve 

beraberinde iklim değişikliklerini, doğa olaylarını tetiklemektedir. İçilebilir temiz su 

kaynaklarının azalması tüm kıtaları etkileyen evrensel bir gerçektir. Hatta bazı 

ülkelerde bu kaynaklar tükenmek üzeredir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temiz 

su ve sanitasyon hedefi raporunda 2050 yılına kadar dünyadaki her 4 insandan birinin 

su sıkıntısının olacağı tahmin ediliyor. Şu an ise su kıtlığı dünyada yüzde 40’tan fazla 

insanı etkilemektedir. Bu olağan değişimin beraberinde oluşturduğu olumsuzlukları  
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gidermek adına, sürdürülebilir üretim ve tüketim için yeni alanlar yeni fikirler üretmek 

nitelikli bir yaşam sunmak için değerli adımlar atmak çok önemlidir” dedi.  

“SU YÖNETİM PLANINA SAHİP”  

Üniversitenin sürdürülebilir bir gelecek için su yönetim planına sahip olduğunu ve su 

tüketiminin değerlendirilmesi ve azaltılmasına yönelik önemli iyileştirmelere imza 

attığını belirten Tatlısu, “Su tüketim analizlerinin yapılması kurumun su tüketim 

miktarını belirlemek adına çok önemlidir. Su kullanımının azaltılması için ortalama sabit 

su tüketim miktarı öncelikle belirlenmelidir. Üniversitede hali hazırda sürekli su akışını 

azaltmak adına sensörlü musluk bataryaları ve suyun fazla akışını azaltmak adına 

musluk perlatörü kullanılmaktadır. Ayrıca üniversitemizde yeşil alan için kullanılan 

suyun takibi için ayrı sayaçlar kullanılmaktadır. Bu durum yeşil alan dışı kullanımların 

zorunluluklarını değerlendirmek ve kullanımı azaltmaya yönelik fikirler üretmek için 

önemli bir faaliyettir” şeklinde konuştu.  

“YEŞİL BİR DÜNYAYI BİZE KAZANDIRACAK”  

Sürdürülebilir bir yaşam sürmek için sürdürülebilirliğin öneminin kavratılması esas olan 

gençlerin bilinçlenmesi adına üniversitede önemli faaliyetler yürütüldüğüne değinen 

Tatlısu, “Bilgi beceri ve yetkinlik kavramlarını öğrencilere kazandırmak adına eğitim 

vermek ve onların durum değerlendirmesi yapabilmelerini sağlamak, yetkinlik 

kazanımıyla bilinçli tüketici olmalarında etkili bir yol olabilir. Sürdürülebilirliğe Giriş, 

Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Çevre Ekonomisi ve 

Sürdürülebilirlik gibi dersler ile öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve tüketici alışkanlıklarını 

başta kendi gelecekleri adına gözden geçirmelerini sağlıyoruz. Toplum 

sürdürülebilirliği adına her bir bireyin su tüketimi farkındalığının artması ve zincire dâhil 

olması daha yeşil bir dünyayı bize kazandıracaktır. Daha yeşil bir dünya ise 

sürdürülebilir bir yaşamın altın anahtarıdır” dedi.  

“DAHA FAZLA ADIM ATMAK GEREKLİ”  

Üniversitenin su verimliğini artırmak için önemli adımlar attığını ve atık değerlendirme 

planlamaları yaptığını hatırlatan Tatlısu, “Özellikle çok önemli bir konu olan atık suyun 

tekrar kazanılması ve diğer atık değerlendirmeleri için projelerle faaliyetler 

yürütmektedir. Yağmur sularının kurak dönemlerde tekrar kullanılmak üzere depolarda 

biriktirilmesi/toplanması veya atık sularının filtreleme yoluyla tekrar kullanılması 

sürdürülebilir hareketlerdir. Sürdürülebilir bir yaşam için hedefleri bir arada düşünmek 

ve daha fazla adım atmak gereklidir. Yeterli özeni gösterip yerine iade etmek artık 

nüfusun önlenemez artışında yeterli gelemeyecektir. Bu nedenle devamın sağlanması 

için hızla gelişen ve değişen dünya ve beraberinde getirdiği atığını recycle 

(geridönüşüm)’dan ziyade upcycle (ileridönüşüm) yapabilmek tüm sürdürülebilirlik 

hedeflerimiz için ortaktır” şeklinde konuştu. 
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“NİTELİKLİ EĞİTİMİN ÖN KOŞULU ÖĞRETMENDİR” 

Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından öğretmenlere 

önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, yöntemi ne olursa olsun nitelikli 

eğitimin kamusal bir hak olduğunu belirterek, “Herkes eğitim hakkına sahiptir. Nitelikli 

bir eğitimin ön koşulu ise öğretmendir” dedi. 

Uzaktan eğitim için kuvvetli bir öğretim tasarımının ilk şartının öğrenme kazanımı 

belirlemek olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi 

Derya Kavgaoğlu, “Uzaktan eğitim yaygın bir yanılgının aksine sadece ezbere bilgi 

verileceği anlamına gelmez. Bu anlamda uzaktan eğitim tasarlanırken sadece bilginin 

işlenmesi süreçlerine odaklanan bilişsel öğretim tasarımları tercih edilmemelidir. 

Psikomotor ve duyuşsal kazanımlar da hedef kazanımlar arasında tutulmalıdır. 

Verilecek projelerle ve performans görevleriyle entelektüel kapasitenin yanında motor 

beceri ve değer setleri de desteklenmelidir” ifadelerine yer verdi. 

“DOĞRU TASARLANMADIĞINDA ÖĞRENME PERFORMANSINI DÜŞÜRÜR” 

Ders kapsamını bölünmez bilgi bütünü olarak ele almanın konu odaklı geleneksel bir 

öğretim tarzı olduğunu söyleyen Kavgaoğlu, “Özellikle uzaktan eğitim doğru 

tasarlanmadığında bilişsel yükü artırarak öğrenme performansını düşürür. Müfredatı 

tema bazlı araştırma soruları şeklinde tasarlamak, öğrencilere dönem boyunca 

cevaplamak veya çözmekle yükümlü oldukları ilgi çekici araştırma problemleri atamak 

uzaktan eğitime daha ilk basamaktan aktif öğrenmeyi entegre etmeyi sağlayacaktır” 

dedi. 

“DERSE GÖNÜLLÜ KATILIM ORANLARINI ARTIRACAKTIR” 

Uzaktan eğitimin işbirlikli amaç yapısıyla rekabetçi veya bireysel öğrenme yapılarına 

oranla daha uyumlu çalıştığını belirten Kavgaoğlu, “Zira rekabetçi veya bireysel 

öğrenme yapılarının kullanılması uzaktan eğitimin önemli bir dezavantajı olarak 

düşünülen sosyal öğrenmeleri de daha çok baltalar. Kooperatif uzmanlık grupları 

oluşturup inisiyatif almak öğrencilere merkezde olma ve birlikte öğrenme deneyimini 

verecek, onları mutlu edecek, derse gönüllü katılım oranlarını artıracaktır” şeklinde 

konuştu. 

“ÖĞRETİM STİLİNİZİ ESNETİN” 

Öğretmenlere öğretim stilinizi esnetin tavsiyesinde bulunan Kavgaoğlu, “Uzaktan 

eğitim süreci, yüz yüze eğitimde sürekli yeniden üretilen ve geleneksel rolü pekiştiren 

iletişim pratiklerini terk ederek, öğrenen merkezli eğitime geçmek için çok önemli bir 

fırsattır. Bunun en pratik yolu ise dersin işleyiş ve değerlendirme süreçlerinde tercih 

edilen öğretme ve öğrenme strateji, yöntem ve tekniklerinde farklılaşmaya gitmektir.  
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Öğretim kademesine göre gerek MEB tarafından hazırlanan müfredat programları 

gerekse YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığından ulaşılabilecek Ulusal Çekirdek 

Programları bu anlamda destek olacak metot alternatifleri sunmaktadırlar” dedi. 

Kavgaoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı: 

“X ve Y Kuşağı öğretmenlerin yönettikleri sınıflarda, öğrenci gruplarının 2000 ve 

sonrası doğumlu Z kuşağı ve onu takip eden Alfa kuşağı olduğunu düşündüğümüzde, 

bu öğrencilerin dijital ortam yönetimi ve dijital araç kullanımı konusunda 

öğretmenlerinin üstünde yetkinliklere sahip olabileceklerini söylemek mümkündür. Bu 

anlamda uzaktan eğitimi yönetmek üzere öğretmenler zamanlarının ve eforlarının 

tamamını yeni dijital teknoloji araçlarını mükemmel bir şekilde öğrenip öğretmek için 

harcamamalıdır. Bunun yerine sorumluluğu öğrencilere dağıtmak, onlara gerektiğinde 

öğretmenlerine ve sınıfa öğretmeleri için izin verip alan açmak daha etkili ve anlamlı 

sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Bu strateji bir yandan öğrencinin özsaygı ve 

özyeterliliğini pekiştirecek, sosyal anlamda da demokratik bir sınıf iklimi 

deneyimlemesini sağlayacak, diğer yandan sınıf içi hiyerarşiyi nötralize ederek öğrenci 

ve öğretmenin birlikte öğrenme deneyiminden keyif almasını sağlayacaktır.” 

"ÜNİVERSİTEMİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINA KATKI SAĞLIYOR" 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Times Higher Education (THE) (Impact Ranking)  

‘Affordable and Clean Energy’ (Temiz ve Ucuz Enerji) kategorisinde, dünya 

üniversiteleri arasından 100- 200 sıralamasında yer aldığını hatırlattı. Sıralamayı, 

Türkiye’nin temsiliyeti açısından önemli bir başarı olarak değerlendiren Prof. Dr. Bedri 

Yüksel, “Bu değerlendirme, üniversitemizin uluslararası ve ulusal bazda temiz enerji 

ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısını da göstermektedir” dedi.   

Sıralamanın “Affordable and Clean Energy” (Temiz ve Ucuz Enerji) kategorisinde, 

üniversitenin yürüttüğü çalışmaların ve çevreye verdiği önemin de bir göstergesi 

olduğunu belirten Yüksel, “Bilindiği gibi ülkemiz toplam enerji tüketiminin yaklaşık 

yüzde 77‘sini ithal etmektedir ve bu enerji ithalatının ülke ekonomisine olumsuz etkisi 

oldukça büyük olmaktadır. Geçmişte, özellikle 1970 yılından sonra dünya enerji 

fiyatlarındaki ani artışların, ülkemizde büyük ekonomik krizlere yol açtığı ve ülkemize 

ciddi sıkıntılar yaşattığı bilinmektedir. Ülkemiz, milyarlarca doları enerji ithalatı için 

harcamaktadır ve bu durum ülkemiz ekonomisini olumsuz yönde etki etmektedir” dedi.  

“BAŞARILI ÇALIŞMALARIN GÖSTERGESİ”  

Sıralamayı Türkiye’nin temsiliyeti açısından önemli bir başarı olarak değerlendiren 

Prof. Dr. Bedri Yüksel, “Kategori, uygun fiyatlı ve temiz enerji ile ilgili olarak 

üniversitelerin enerji kullanımı ve politikaları ile ilgili araştırmalarını ve daha geniş 

topluluklarda enerji verimliliğini teşvik etme taahhütlerini ölçüyor. İstanbul Gelişim  
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Üniversitesi’nin sıralamadaki yeri üniversitemizin son zamanlarda yapmış olduğu 

başarılı çalışmaların bir göstergesidir ve bizler açısından onur vericidir” diye konuştu.  

“ÜRETİM KATLANARAK ARTIYOR”  

Son yıllarda devletin aldığı önlemlerin yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının üretimi 

ve kullanımı arttırdığını ifade eden Prof. Dr. Yüksel, “Verilen teşvikler ve çıkarılan 

yasalarla yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinen hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal 

ve biyogaz gibi enerji kaynaklarından elektrik üretimi katlanarak artmış, artmaya 

devam etmektedir” diye konuştu.  

“KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINA KATKISINI DA GÖSTERİYOR”  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının aynı zamanda çevre dostu olduğu için çevre 

kirliliğinin azalmasına da katkıda bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel, “Bu 

değerlendirme, üniversitemizin uluslararası ve ulusal bazda temiz enerji ve çevre 

kirliliğinin azaltılmasına katkısını da göstermektedir. Üniversitemizin, temiz enerji 

üretimi, kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında yapmış olduğu 

çalışmalarla dünya üniversiteleri sıralamasında 100- 200 arasında yer alması önemli 

bir başarıdır” dedi.   

“SAĞLIK ALANINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ÇALIŞIYORUZ” 

İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ), Times Higher Education (THE) (Impact Ranking) 

‘Good Health and Well-being (Sağlık ve Kaliteli Yaşam) kategorisinde, dünya 

üniversiteleri arasında 201-300 sıralamasında yer aldığını hatırlattı. İGÜ, sıralamaların 

bu kategorisinde, üniversitelerin temel hastalıklar ve koşullar hakkındaki araştırmaları, 

sağlık alanı için üniversitenin desteklerinin, öğrencilerin ve personelin sağlık alanına 

katkılarının değerlendirildiğine dikkat çekti. 

Sıralamada 80 ülkeden 620 üniversitenin yer aldığını belirten İstanbul Gelişim 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Arda Öztürkcan, 

“Ülkemizin sağlık alanında sürdürülebilir kalkınması için ulusal ve uluslararası 

çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz” dedi. 

Sıralamanın önemi hakkında konuşan Öztürkcan, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 

yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah 

içinde yaşamasını sağlamak için Birleşmiş Milletler tarafından yapılan evrensel bir 

eylem çağrısıdır. Kısaca bu hedefler 17 madde ve alt başlıklarından oluşmaktadır. 

Sağlık ve Kaliteli Yaşam kategorisinde; Türkiye’ den 32 üniversitenin bulunduğu 

sıralamada, 4’üncü sırayı paylaşıyor olmanın da gururunu yaşıyoruz. Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 2012 yılında kurulmasına rağmen, çok kısa sürede 13 bölümü ile 2018 

yılında AHPGS (Accreditation Agency in Health And Social Sciences) uluslararası  
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akreditasyonunu almaya hak kazanmıştır. AHPGS sağlık alanında lider olan bir Alman 

Akreditasyon kuruluşudur. Üniversitemiz ve yüksekokulumuz kurulduğu günden 

bugüne süren kalite standartlarına uygun yaklaşımı ve uluslararasılaşmayı 

hedeflemesi ile elde ettiği başarıların, bugün sıralamalarda da etkisini görmeyi 

başarmış durumdadır” ifadelerini kullandı. 

“EĞİTİMİN KALİTESİ OLARAK YANSIYOR” 

Tüm kalite ve sıralama çalışmaları kapsamında öğrencilere verilen eğitimin ve buna 

bağlı olarak bilincin de sürekli geliştiğini belirten Öztürkcan, “Küresel sorunlara karşı 

birleşmeye çalışan dünyamızda, ülkemizde yapılan her bir çalışma çok değerlidir. Bu 

çalışmalar, üniversiteler aracılığıyla öğrencilerimize eğitimin kalitesi olarak 

yansımaktadır” dedi. 

“UYGULAMA VE STAJ İMKÂNLARI SUNUYORUZ” 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı tüm devlet 

hastaneleri ve birçok özel hastane arasında sağlık alanında işbirliği protokolleri 

bulunduğunu ifade eden Öztürkcan, “Bu sayede öğrencilerimize sağlık alanlarının 

tümünde uygulama ve staj imkânları sunarken, bunları uluslararası standartlarda 

değerlendirmeyi ve bilime katkı yapmaya çalıştığımızı tüm personelimiz ile birlikte 

başardığımızı, bu sıralamalarda da kanıtlamış bulunmaktayız” dedi. 

Öztürkcan, “Ülkemizin yaşadığı Koronavirüs salgını sürecinde, Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu olarak akademik ve bilimsel çalışmalar ile faaliyetlerimize devam ederek 

gelişmeye devam etmeyi istemekteyiz. Sağlık alanında bilinçlenmeyi ve yaşam 

kalitemizi arttırmayı tüm personelimizle ve öğrencilerimiz ile yaymaya çalışıyoruz” 

ifadelerini kullandı. 

“İKİLİ İŞBİRLİKLERİNİ İNCELEYİN” 

Üniversite adayı öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Öztürkcan, “Mesleğini küresel 

anlamda saygın bir şekilde devam ettirmek isteyen tüm öğrencilerin ÖSYM tarafından 

sunulan tercih kılavuzlarını çok iyi incelemelerini öneririm. Ayrıca, uluslararasılaşma 

kapsamında kaliteli eğitim vermeye yönelik bölümlerin akreditasyon çalışmalarını, 

Erasmus, yurt içi-dışı staj olanaklarını ve ikili işbirliklerini inceleyerek, üniversite 

sıralamalarını takip etmelerini ve böyle eğitimler vermeye uygun dinamik kurumları 

tercih etmelerini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.  


