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EĞİTİM KALİTESİ İLE DÜNYADA İLK 100’E GİRDİ, TÜRKİYE’DE 1’İNCİ OLDU 

‘Yükseköğretimin Oscarı’ olarak bilinen, saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme 

kuruluşu Times Higher Education (THE), üniversitelerin toplumların sürdürülebil ir kalkınmasına 

yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği ‘Üniversite Etki Sıralamasını’ (Impact Ranking 2020) 

açıkladı. Yapılan sıralamada, dünyanın en kaliteli eğitim veren ilk 100 üniversitesi arasında 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 96’ncı olarak yer alarak Türkiye’den 1’inci sıraya adını 

yazdırdı.   İGÜ, yapılan genel sıralamada ise dünyada 600 üniversite arasına girerek, 19 Türk 

üniversitesini geride bıraktı.  

TÜRKİYE’DEN KATILANLAR ARASINDA 1’İNCİ SIRADA 

Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda 

gerçekleştirilen ve üniversitelerin eğitim alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri ile topluma 

yönelik katkılarını değerlendiren sıralamada İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) birçok 

üniversiteyi geride bırakarak “Kaliteli Eğitim” başlığında dünyada ilk yüz üniversite arasına 

girmeyi başardı. “Kaliteli Eğitim” başlığı altında İstanbul Gelişim Üniversitesi sıralamaya 

Türkiye’den katılan 34 üniversite arasında 1’inci sırada yer aldı. 

ÜST BASAMAKLARDA YER ALDI 

2018 yılı verilerinin değerlendirildiği etki sıralamasında İstanbul Gelişim Üniversitesi ‘Sağlıklı 

Yaşam ve Temiz Enerji’ başlıklarında da alandaki çalışmaları ile dünyada ilk 200’de, Türkiye’de 

ise 6’ncı sırada yer aldı. İGÜ, Tıp Fakültesi olmadığı halde bu kategorilerde sıralamada dünyanın 

önde gelen üniversiteleri ile birlikte üst basamaklarda yer aldı.  

“TAKDİR EDİLMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ” 

Sıralama başarıları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Kurulduğumuz günden bu yana yerel, bölgesel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaları önemsiyoruz. 58 programımız 

uluslararası akreditasyona sahip. Dünya sıralamasında ilk 100 içerisinde yer alan 

üniversitelerden eğitim almış ya da eğitim vermiş öğretim elemanlarını bünyemize dâhil ettik. 

Patent çalışmalarımızla Türkiye’de en fazla patente sahip olan üniversite olduk. Dünyada benzeri 

olmayan yenilikleri hayata geçirmek için gayret gösterdik ve Eczamatik, Uçan Araba gibi projelere 

imza attık. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yenilikçi ruhuyla ve 

üniversitelere verdiği destekle ivme kazandık. Üniversite olarak toplumun sürdürülebilir 

kalkınması adına verdiğimiz desteğin dünyanın en saygın uluslararası yükseköğretim 

derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından takdir 

edilmesinin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. 

KORONAVİRÜS TANI SÜRESİ 1 DAKİKAYA İNEBİLİR: DESTEK BEKLİYORLAR 

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Karakullukçu, daha önce geliştirdiği hastane enfeksiyonlarını 1 

dakikada tespit edebilen biyosensörü, Covid-19’un tanısı için geliştirmeye hazırlanıyor. 

Karakullukçu, “Gereken desteği alabilirsek, koronavirüs tanısını 1 damla kan ile 1 dakika içinde 

tespit edeceğiz. Aynı sensörü geliştirerek çok kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirmeyi 

planlıyoruz” dedi. 
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2017 yılında her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastane 

enfeksiyonunu, dakikalar içerisinde tespit edebilen biyosensör geliştiren İstanbul Gelişim 

Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Asiye Karakullukçu, aynı 

sensörü Covid-19’un tanısında da kullanmak için geliştirebileceklerini söyledi. Karakullukçu, 

“Tanı için günümüzde kullanılan metod sürüntü örneği alınarak yapılıyor. Bizim burada 

amacımız herkesin kolayca kullanabileceği, solunum yolu örneği değil de bir damla kan 

örneğiyle kişinin Covid-19’a karşı reaksiyonunu ölçebilen bir biyosensör geliştirmek” ifadelerini 

kullandı. 

TANI SÜRESİ 1 DAKİKAYA İNECEK 

Sürüntü örneği yerine 1 damla kan kullanarak kişinin Covid-19’a karşı reaksiyonunun ölçebilen 

bir biyosensör geliştirebileceklerini söyleyen Karakullukçu, “Böyle olunca tanı süresi 1 

dakikaya inmiş olacak. Eğri ne kadar azalmış olsa da uzun bir süre bu hastaları hala test ediyor 

olacağız. Süreci hızlandırabiliriz” dedi. 

HASTANEYE GİDEN SAYISI DA AZALMIŞ OLACAK 

Bu testi yapamayan birimleri de testi yapabilir hale getirmiş olacaklarına dikkat çeken 

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Karakullukçu, “Aile hekimleri ve diğer bütün hastanelerde 

kullanılabilir. Gerekli izinleri alabilirsek kişiler kendi evinde de kullanarak, hastaneye gitmeden 

pozitif ya da negatif olduğunu öğrenebilirler. Bunu şeker ölçüm cihazları gibi düşünebiliriz. 

Hastaneye gidişleri de azaltabiliriz. Enfekte olmuş ve geçirmiş kişileri de test etmede, bu kişileri 

hızlıca belirleyip hasta olan insanlara kan vermelerini kolaylaştırabiliriz” diye konuştu.  

ZAMAN, İNSAN VE MAALİYET TASARRUFU 

Karakullukçu, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Hem süreyi kısaltacak, hem laboratuvar alt yapısına hem de uzmana gerek olmayacak. Daha 

çok kişiyi tarayabileceğiz. Çok yüksek maliyetli bir test de olamayacak. Çalışan bir prototipimiz 

ve destek geldiğinde bizim bunu hızlıca 3 ay içerisinde ticari bir ürüne dönüştürebilecek bir alt 

yapımız var. Hem yatırımcılardan hem de devletten bu konuda destek bekliyoruz.” 

“KARANTİNADA EBEVEYNLER DE TÜKENMEYE BAŞLADI” 

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle milyonlarca insan Türkiye’de de evlerine kapandı. 

Bu süreçte aile içi iletişimde zaman zaman krizler yaşanırken Psikiyatrist Doç. Dr. Sevcan 

Karakoç, ailelerin çocuklarıyla daha çok zaman geçirmek ve bağ kurmak için bunu 

değerlendirmesi gerektiğini belirtti.  

Koronavirüs karantinasının ilişkiyi düzeltmek adına bir fırsat iken, tam tersi etkiler de 

yaratmaya başladığını da ifade eden Doç. Dr. Karakoç, “Pek çok evden işbirlikçi adımlar yerine 

“Yapma, dur, sus” sesleri yükselmeye başladı” dedi.  

 

 



  

 

Basın Bülteni 
20 Nisan – 24 Nisan 2020 

 

“EBEVEYNLER DE TÜKENMEYE BAŞLADI” 

Koronavirüsün ilk günlerde çoğu kimsenin karantinada kalmayı keyifli hale getirmeye çaba 

gösterdiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden (İGÜ) Psikiyatrist Doç. Dr. Sevcan 

Karakoç, “İlk zamanlar çocuklar için eğlenceli etkinlikler ve keyifli zaman geçirmek ön 

plandaydı. Kaliteli karantina günleriydi bunlar akut travmanın şok etkisi ve evde olmanın balayı 

dönemiydi. Ancak süreç uzadıkça, salgın sokak başlarını tuttukça, kısıtlanmalar arttıkça ve 

ailenin maddi ve ruhsal kaynakları azaldıkça ebeveynler de tükenmeye başladı. Çocukla daha 

çok zaman geçirmek bağ kurma ve ilişkiyi düzeltme adına bir fırsat iken şu an bazı ailelerde 

bu tam tersi etkiler yaratmaya başladı. Pek çok evden işbirlikçi adımlar yerine “ Yapma, dur, 

sus” sesleri yükselmeye başladı” diye konuştu. 

“ÇOCUĞUN BİR BEKLENTİSİ YOK” 

Ebeveynlik tutumu aşırı kontrolcü olan ailelerin davranışı ile ilgili konuşan İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nden (İGÜ) Psikiyatrist Doç. Dr. Sevcan Karakoç, “Bu süreçte sizin çocuklarınızın 

günlük okul ve ev işi programını kontrol etmeniz, hatta canlı derslerine katılıp müdahale 

etmeniz bile söz konusu olabilir. Bu durumda çocuğunuzu sık sık eleştirmek ve sizin istediğiniz 

şekilde davranması için duygusal istismarlar bile söz konusu olabilir. Mükemmeliyetçi ebeveyn 

iseniz çocuğunuzla kaliteli ve dolu dolu karantina geçirmek adına her anı planlamak, eğitici 

filmler izlemek, yararlı etkinlikler düzenlemek gibi bu plana göre başarılı ve etkin bir şekilde 

hareket etmek ihtiyacı duyabilirsiniz. Burada sorun, bu ihtiyaç ebeveynin, aslında çocuğun 

böyle bir beklentisi yoktur” şeklinde konuştu. 

EN UYGUN YAKLAŞIM: DEMOKRATİK AİLE TUTUMU 

Otoriter tutumu olan annelerin ve babaların çocuklarının isteklerini görmezden gelerek 

davrandığını ve çocuklarına bazen aşırı sorumluluk verdiğini söyleyen Karakoç, “Aşırı 

koruyucu tutumu olan ebeveynler ise çocuklarının karantina ve salgından ciddi olarak 

etkilenebileceklerini düşünerek çocuklarına oldukça esnek davranıp, sınır koymakta 

zorlanabilirler. Çocukları için aşırı endişe duyup onların en ufak bir sorumluluk almasını 

istemeyebilirler. En uygun yaklaşımlardan birisi olan demokratik aile tutumunda ise çocukların 

özellikle olumlu davranışları ön planda tutulur. Yapamadıklarından çok küçük başarıları övülür, 

çocuğun gelişim seviyesine göre özgürlükler tanınır ancak sınırlar ve kurallar nettir” dedi. 

“UFAK SORUNLAR BÜYÜDÜ” 

Evde birlikte daha fazla zaman geçirmenin ufak sorunları da büyüttüğünü belirten Karakoç 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Gergin ve olumsuz bir duygu durum içerisinde olduğumuzda her şeyi 

daha olumsuz görmeye başlıyoruz. Bu nedenle çocukla olan ilişkimizi “eksiklikler, yetersizlikler, 

memnuniyetsizlikler” gibi olumsuzluklar ile şekillendiriyoruz. İstemeden de olsa ağzımızdan 

kaçan bir söz çocuğumuz için incitici ve duygusal olarak örseleyici olabiliyor. Bu nedenle 

aniden tepki vermek yerine, durup düşünerek hareket etmek, zor süreçlerde şefkati daha ön 

planda tutmak ve ‘ben dili’ kullanımına ağırlık vermek gerekiyor. ‘Senden bıktım’ yerine ‘Senin 

ödevlerini sürekli hatırlatmam beni yordu’ kullanılabilir. Çocuğa, çocuğun kişiliğine değil de 

göstermiş olduğu davranışa işaret eden, kötü çocuk sıfatı atfetmeyen ve aslında o sırada  
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anlatmak istediğimizi daha net ifade eden kalıpları kullanabiliriz. Aşırı koruyucu tutumumuz 

varsa bundan sıyrılıp çocuklarımıza ev içi görevler ve küçük ev işlerinde sorumluluklar 

verebiliriz. Çocuklar bunları becerebildiklerini görünce kendilerinde yeterlilik hissi güçlenebilir.” 

“KÖTÜ ANILAR BIRAKMASIN” 

Çocukların sürekli oyalanması veya mutlu edilmesi şeklinde bir ebeveynlik yaklaşımının doğru 

olmadığına vurgu yapan Karakoç,  “Ancak çocuklarımızı en az örselediğimiz ve yeterince 

iletişim kurduğumuz bir süreç olması, bu günlerin kötü anılar bırakmaması için gereklidir” dedi. 

“İZOLASYON BİR FIRSAT” 

Sosyal izolasyonda birkaç kuşak aynı çatı altındaysa bunun eski örf ve adetlerin paylaşımı için 

fırsat olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir 

Gayretli ise, “Anneanneler torunlarına masal anlatabilirler ve eski geleneksel oyunlar varsa 

oynanabilir. Eğitim nedenli kullanımı da ekleyince tablet, bilgisayar kullanımı gibi teknoloji ile 

çok fazla meşguliyetin önüne geçmek için eski oyunlar öğretilebilir. Örneğin yağ satarım bal 

satarım gibi bir oyun evde salonda bile oynanacak harekete dayalı bir oyundur. Ayrıca 

koridorda ‘Aldım – verdim’ gibi adımlama oyunu denge ve motor koordinasyona yardımcı olur. 

Kâğıt, kalem ile oynanan isim, bitki, şehir oyunları ile çocuklar ve büyükler hafızalarını 

kullanarak bilişsel becerilerini arttırabilirler” dedi. 

“KORONAVİRÜS KAYGISI, DAVRANIŞ TEKRARINA SEBEP OLUYOR” 

Koronavirüs salgınının birçok kişide kaygı ve takıntıya sebep olduğunu söyleyen Uzman 

Psikolog Selin Kalabaş, salgının takıntıya meyilli kişileri daha fazla etkilendiğini belirtti. 

Kalabaş, “Hem kendisini virüsten korumak hem de başkasına virüsü bulaştıracağı korkusu ile 

bu kişiler saatlerce ellerini yıkayıp çeşitli önlemler alabilir. Kaygı ve korku insanlarda davranış 

tekrarına sebep oluyor” diye konuştu. 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını fiziksel olduğu kadar ruh sağlığını da tehdit 

ediyor. Virüsten korunmada baş aktörün hijyen olması nedeniyle vatandaşların sürekli el 

yıkayıp, dezenfektan kullandığını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden (İGÜ) Öğr. Gör. 

Uzman Psikolog Selin Kalabaş, “Koronavirüsün negatif etkilerinden biri de bazı psikiyatrik 

hastalıkların görülme sıklığını artırması” dedi. 

“HASTALIĞA SÜRÜKLÜYOR” 

Uzman Psikolog Kalabaş,  en sık görülen rahatsızlığın  ‘Obsesif Kompulsif Bozukluk’ yani bir 

çeşit anksiyete bozukluğu olduğunu belirterek, “Kişinin istemediği ve tekrarlanan 

düşüncelerden ya da imajlardan kurtulmak için bir zorlayıcı davranışı devam ettirmesi 

durumudur. Kişi bunun mantık dışı olduğunu bilir fakat onda rahatsızlık veren kötü hissiyattan 

kurtulmak için bu davranışlarını tekrarlar. Davranışı gerçekleştirdikten sonra kısa vadede 

kaygısı azalsa da uzun vadede onu hastalığa doğru sürüklemektedir” ifadelerini kullandı. 
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“İŞLEVSİZ ÖNLEMLER ALABİLİRLER” 

Kirli olduğunu ve virüs taşıdığını düşünenlerin çeşitli temizleme davranışlarını tekrarladığını 

söyleyen Kalabaş, “Hem kendisini virüsten korumak hem de başkasına virüsü bulaştıracağı 

korkusu ile bu kişiler saatlerce ellerini yıkayıp çeşitli önlemler alabilir. Davranıştan bağımsız 

olarak sadece düşünce halinde takıntılar da görülebilir. Kişi bu düşünceleri bastırmak için 

saatlerce TV karşısında oturabilir ya da çok fazla uyuyabilir. Yani aklına gelen düşüncelerden 

kurtulmak için kişi işlevsiz önlemler alabilir” dedi.” 

“DESTEK ALINMALI” 

Kalabaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Hastalıkla ilgili haber alma takıntısı ile aslı olmayan bilgiler de dâhil TV’ye internete hapsolup 

tüm bilgilere erişmeye çalışma da söz konusudur. Bundan dolayı kişi kendisini ve 

çevresindekileri virüsten korumak için aşırı şekilde kontrol etmeye çalışır. Dahası intihar ve 

saldırganlık vakaları da görülmektedir. Bu durumdan mustarip kişiler mutlaka bir uzmandan 

destek almalıdır.”  

UZMANINDAN UYARI: YAŞLILARLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYI UNUTMAYIN 

Koronavirüs nedeniyle özellikle yaşlıların yaklaşık bir aydır evden dışarı çıkamadığını 

hatırlatan Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, yalnız yaşamanın yaşlı bireyler üzerindeki 

psikososyal etkilerinin son derece ağır olduğuna dikkat çekti. Bu dönemde, yaşlıların 

sevdikleriyle sık sık görüntülü olarak görüşme gerektiğinin altını çizen Başcıllar, “Sosyal hizmet 

uzmanlarının yaşlılara sunulacak psikososyal hizmetlerinde görevlendirilmesine ihtiyaç var” 

dedi. 

Küresel ve ulusal düzeyde yaşlı nüfusun sağlığını korumaya yönelik olağanüstü tedbirler 

alındığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi 

Mehmet Başcıllar, güncel verilere göre 1,3 milyon yaşlı bireyin evde tek başına yaşadığını 

belirtti. Yaklaşık bir aydır evden dışarı çıkamamanın ve yalnız yaşamanın yaşlı bireyler 

üzerindeki psikososyal etkileri son derece ağır olduğunu söyleyen Başcıllar, “Çin’de 

koronavirüs tanısı almış 44 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre virüs nedeniyle hayatını 

kaybedenlerin yüzde 88’ini 60 yaş ve üzeri bireyler oluşturuyor. Bu ürkütücü oran, alınan 

tedbirlerin önemini daha iyi açıklıyor” dedi. 

Türkiye’deki yaşlı nüfusun yaklaşık bir aydır evde olduğu hatırlatan Mehmet Başcıllar, “Hiç 

şüphesiz bu düzenleme yaşlıların sağlığını korumayı amaçlıyor. Ancak mevcut durumun 

bedensel etkileri kadar ruhsal ve sosyal etkilerinin de dikkatle incelenmesi gerekiyor. Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun raporuna göre Türkiye’de 65 yaş ve üzeri yaklaşık 7,5 milyon birey 

bulunuyor. Bu sayı, Türkiye nüfusunun yüzde 9,1’ini oluşturuyor. Bakanlığın güncel raporuna 

göre 1,3 milyon yaşlı birey evde tek başına yaşıyor. Genç nüfusun virüsün taşıyıcısı olabileceği 

gerçeği ve izolasyon tedbirleri uzun süredir aile üyelerinin sevdiklerini ziyaret edememelerine 

yol açıyor” diye konuştu. 

 



  

 

Basın Bülteni 
20 Nisan – 24 Nisan 2020 

 

“PSİKOSOSYAL HİZMETLERİNİN ÖNEMİNİ UNUTMAYIN” 

İzolasyona bağlı uzun süreli yalnızlığın, kalp krizi, felç ve demans riskini artırdığını ve yaşam 

süresini azalttığına vurgu yapan Başcıllar, şunları söyledi: 

“Finlandiya’da 480 bin katılımcıyla yapılan araştırmada kendini yalnız ve izole edilmiş hisseden 

bireylerde kalp krizine bağlı ölüm riskinin yüzde 25 arttığı bulundu. Amerika’da yapılan bir 

araştırmada kendini yalnız hissettiğini belirten katılımcıların yüzde 32’sinde Alzheimer 

hastalığı belirtilerine rastlandı. Yine Amerika’da yapılan bir başka araştırmaya göre uzun süreli 

izolasyon ve yalnızlık günde 15 adet sigara içmek kadar tehlikeli. Türkiye’de evde tek başına 

yaşayan yaşlı bireylerin yaklaşık bir ay gibi uzun bir süredir evden dışarı çıkamadığı, tek 

başlarına yaşadıkları ve aile üyeleriyle fiziken bir araya gelemedikleri düşünüldüğünde 

sunulacak psikososyal hizmetlerin önemi çok daha iyi anlaşılıyor.” 

YAŞLILAR İÇİN GELİŞTİRİLECEK POLİTİKALAR NELER OLMALI? 

Alınan tedbirlerin yaşlı bireyler üzerindeki ruhsal ve sosyal boyutunun göz ardı edilmemesi 

gerektiğine dikkat çeken Başcıllar, “Her ne kadar yaşlıların temel gereksinimleri polis ve 

jandarma personeli gibi kolluk görevlileri tarafından karşılanıyor olsa da yaşlı bireylere 

sunulacak hizmetlerden esas sorumlu yapı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır. Bu 

zorlu dönemde sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edilmesine ve yaşlı bireylere sunulacak 

psikososyal hizmetler için görevlendirilmelerine ihtiyaç var. Bu zorlu dönemde, evde tek başına 

kalan yaşlıların sevdikleriyle sık sık görüntülü olarak görüşmesi gerekiyor. Ayrıca psikososyal 

alanda sunulan hizmetlerin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak alt yapının 

kurulması, kamu kurumları ile gönüllü kuruluşlar arasındaki koordinasyonunun sağlanması 

gerekiyor. Toplum Bilimleri Kurulu’nda sosyal hizmet uzmanlarının yer alması, salgın 

döneminde yaşlı bireylere yönelik geliştirilecek etkili sosyal politikalar için son derece kıymetli." 

 

 

 

 


