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LİSELİLERİN ÜNİVERSİTE SEÇİMLERİ İÇİN ‘TATİL AKADEMİSİ’ DÜZENLENİYOR
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken öğrenciler de üniversite ve bölüm seçimi
için araştırmalar yapıyor.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 20-24 Ocak tarihleri arasında çeşitli uygulamalı derslerle,
hedef belirleme sürecinde olan lise öğrencilerini kampüsünde ağırlıyor. İGÜ 2020 Liseler
Sömestr Tatil Akademisi adı verilen programa 11’inci ve 12’nci sınıf lise öğrencileri katılabiliyor.
Öğrencilerin istedikleri bölümler ile hedefledikleri bölümlerin ayrımını çok iyi yapamadığını
ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “İstekleri hedeflere dönüştürmek
gerekiyor. Bunun için de eyleme geçmek önemli. Gençler sahip oldukları yeteneklerle
ulaşabilecekleri hedefler belirlemeli. İGÜ olarak öğrencilerin hedeflerini belirlemelerinde
yardımcı olmaya ve onların kariyerlerini planlarken yanlarında olmaya, destek olmaya önem
veriyoruz” dedi.
Ebeveynlerin, çocuklarının hedeflerini yok saymaması gerektiğine vurgu yapan Gayretli,
“Aileler ulaşamadıkları hedeflere çocuklarını yönlendirmemeli, ulaşamadıkları hayalleri
çocuklarına dayatmaya çalışmamalı. Çocuklar kendi geleceklerini kendileri belirlemeli.
Çocuklara seçme haklarını tanınmalı, hayatlarını yönetmelerine izin verilmeli” diye konuştu.
İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Öğrencilerin kariyer haritalarını belirlemede
yardımcı olacak bir program hazırladık. 11’inci ve 12’nci sınıf lise öğrencileri, üniversitede
okumayı düşündüklerini bölümün uygulamalı derslerine katılabiliyor, fikir sahibi oluyor ve
eğleniyor” diye konuştu.
Katılımın ücretsiz olduğu akademinin başvuru ve kayıt işlemleri ise üniversitenin web sayfası
üzerinden yapılabiliyor.
İGÜ 2020 Liseler Sömestr Tatil Akademisi programında öğrencilerin deneyimleyebilecekleri
dersler ise şu şekilde sıralanıyor:
•

Kariyer Belirleme

•

Genel Cimnastik

•

Uçak Mühendisliği

•

Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı

•

İlk Yardım Uygulamaları

•

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Tedavi Hareketleri

•

Uçak Bakım Uygulamaları

•

Gastronomi

•

Robotik Programlama Eğitimi
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•

Psikoloji Bölümü

•

Radyo, Televizyon ve Sinema

•

Grafik Tasarımı

•

Fotoğraf Eğitimi

YERLİ VE YABANCI BİLİM İNSANLARI BU KONGREDE BULUŞACAK
Teması ‘sürdürülebilirlik’ olarak belirlenen Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi’ne
(USBK2020) İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliği yapacak.
12-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak ‘sürdürülebilirlik’ temalı kongre kapsamında
birçok yerli ve yabancı bilim insanının bir araya geleceği duyuruldu. Kongrenin geleneksel
olarak her yıl iletişim ve işbirliklerinin var olduğu farklı bir coğrafyada düzenlenmesinin
planlandığı bildirildi. Kongrenin önemi hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç, “Ülkemizin
kalkınması ve gelişmesi için teknik bilimlerle birlikte sosyal bilimlerin de üzerinde önemle
durulması gerektiği inancı ile bu alanda araştırma gerçekleştiren bilim insanlarını bir araya
getirerek, disiplinler arası tartışma ve çalışma platformu oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini
kullandı.
“ÇALIŞMA ORTAMLARI OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ”
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Hilal Kılıç, “Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi ile (IGU-CON USBK) Sosyal
Bilimler alanında yapılan özgün akademik çalışma ve uygulamaları; bilim insanlarının
paylaşımına sunmayı, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamayı ve işbirliği
çerçevesinde çalışma ortamları oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:
“İnsan yaşamını yakından ilgilendiren ekonomik, sosyal, çevresel tüm faktörlerin
‘Sürdürülebilirlik’ olgusu çerçevesinde bilimsel bakış açısıyla ele alınmasının önemli olduğu
düşünülmektedir. 21. yy önemli paradigmalarından biri olan ‘Sürdürülebilirlik’ kavramını
uygulamalı sosyal bilimlerin geniş yelpazesi altında tartışmak ve ulusal ve uluslararası
düzeyde konsorsiyumlar oluşturarak farkındalık yaratmak hedeflerimiz arasında.”
“SOSYAL BİLİM DİSİPLİNLERİNİN ÖNEMİ ARTIYOR”
Günümüzde ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal, teknolojik ve bilişim alanlarında mevcut
gelişmelerin irdelenmesi ve çalışmaların yürütülmesinin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Kılıç,
“Verimli ve etkin araçların sorgulanması konularında sosyal bilim disiplinlerinin önemi artıyor.
Bu bağlamda ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için teknik bilimlerle birlikte sosyal bilimlerin
de üzerinde önemle durulması gerektiği inancı ile bu alanda araştırma gerçekleştiren bilim
insanlarını bir araya getirerek, disiplinler arası tartışma ve çalışma platformu oluşturmayı
amaçlayan IGU-CON USBK nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlayacaktır.
Sorgulama ve çözüm arayışlarının bütüncül yaklaşımlar ile tartışılmasına zemin oluşturması
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hedeflenen bu kongrede, bir araya gelen bilim insanlarının kongre kapsamında elde edilen
sonuçları değerlendirerek, geleceğe yönelik ulusal ve uluslararası nitelikte çalışmalara imza
atmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.
KAMU GÖZETİM KURUMU SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI İGÜ’DE
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜSEM), Kamu
Gözetim Kurumu Başkanlığı’nı (KGK) ziyaret etti. İGÜSEM, bağımsız denetçilere yönelik
verilen eğitimler için KGK tarafından yetkilendirildi.
İGÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer ve Dış Eğitimler Uzmanı Mustafa Yücel,
Kamu Gözetim Kurumu Başkanlığı’nı (KGK) ziyaret etti. Bağımsız denetçilere yönelik
gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programları ile ilgili Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurulu Başkanı Rıza Çelen ile görüşüldü. Görüşmede, İGÜSEM’in bağımsız
denetçilere yönelik verilen eğitimler için KGK tarafından yetkilendirilmesi kararı alındı.
KGK ile yapılan anlaşmanın önemli olduğuna dikkat çeken İGÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Fatih Fuat Tuncer, “Her eğitim kurumu ile yapılmayan yetkilendirme İGÜSEM ile yapıldı. Bu
çok mutlu edici bir karar bizim için. Mart ayından itibaren de bağımsız denetçilere yönelik
sürekli eğitimlerimize başlıyoruz” ifadelerini kullandı.
ANNE-BABA ARASINDAKİ YAŞ FARKI OTİZM RİSKİNİ ARTIRIYOR
Çocuk ve Genç Psikiyatristi Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, stres, beslenme ve çevre
kirliliğinin otizmi tetiklediğine dikkat çekti. Demirkaya, “Anne ve baba arasındaki yaş farkı otizm
riskini arttırıyor” dedi.
Otizm ile ilişkilendirilen kanıtlanmış çevresel risk etmenlerini sıralayan Doç. Dr. Sevcan
Karakoç Demirkaya, “Otizmli kardeşe sahip olmak, şizofreni benzeri bozukluğu olan öyküsü
olan ebeveynlerinin olması, anne yaşının 40 üzeri olması, baba yaşının 40 üzeri olması, ileri
dede (annenin babası) yaşı, anne –baba arası yaş farkı otizm riskini arttırıyor” ifadelerini
kullandı.
BU OLAYLAR OTİZM RİSKİNİ ARTIRIYOR
İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Çocuk ve Genç Psikiyatristi
Doç.Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, otizm riskini artıran faktörleri şöyle sıraladı:
“Ayrıca çocukta doğumsal anomalilerinin olması, yenidoğan döneminde yoğun bakımda
kalınmış olması, erkek cinsiyet olması ve erken doğması, annenin gebeliğinin ilk aylarının
sıkıntılı düşük tehdidi altında geçirmiş olması, büyükşehirde yaşanması, annenin gebeliğindeki
bağışıklıkla ilgili otoimmün olaylar, folik asit, D vitamini eksiklikleri, hamilelikte fazla ve sık
ultrason maruziyeti de risk arttıran nedenlerdendir. Yani özellikle stres, beslenme ve çevre
kirliliği de anne karnındaki bebeğin beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olup otizmi
tetikleyebilir.”
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“ÖZEL DİYETLER ZARARLI”
Otizmin tedavisinde özel eğitimden başka etkin bir yöntemin olmadığını ifade eden Demirkaya,
“Ağır metal arındırması, çeşitli diyet tedavileri gibi yöntemler faydalı değil aksine çocuklarda
zararlı bulunmuştur. Çocuğun gıda hassasiyeti yoksa yeme ve sindirim sorunları yoksa özel
diyetler gereksiz ve zararlıdır. Eğer daha önce yapılan bir aşıya karşı alerjisi yoksa ülkemizin
göç aldığı düşünülürse, aşı yaptırmamak çocuklarımıza zarar vermektir” dedi.
“İLACI YOK”
Otizmin temel belirtileri üzerinde birebir etkili ilaç tedavisi olmadığına vurgu yapan Demirkaya,
“Ancak çocukta dikkatsizlik, hareketlilik, yoğun takıntılar ve tekrarlayıcı davranışlar, hırçınlık ve
öfke ve uyku sorunları gibi ek durumlar olduğunda ilaç tedavileri kullanılıyor” diye konuştu.
“EKRANLARI KAPATIN”
Otizmde, ilgili ve etkili ebeveynliğin en koruyucu önlem olduğunu belirten Demirkaya, “Anne
karnından itibaren çocuğumuza bağlanmak, doğum sonrası yeterli bakımının sağlanması, ona
bakarken sürekli etkileşim ve iletişim halinde olmak ilk yapmamız gereken şeylerdir. Çocuklar
günümüzde ayaklarıyla yere basmayı ve canlı tutmayı bilmiyorlar. Lütfen ekranları kapatalım.
Ekran dediğimiz şeyler tüm televizyon, tablet, bilgisayar ve akıllı telefonları ilk 3 yıl
çocuklarımızdan saklayalım. Tablet tutuculu mama sandalyesi reklamı günümüzde yanlış
ebeveynlik modeline özendirmektir. Bu nedenle önleme ve erken tanı oldukça önemli. Bir
çocuk psikiyatrisi uzmanına başvurduğunuzda size gerekli yönlendirmeleri yapacaktır” dedi.
“YAŞLI NÜFUSUN RAHAT EDEBİLECEĞİ ŞEHİRLER TASARLANMALI”
Yaşlılık ve yaşlanmanın bilimi olarak adlandırılan Gerontoloji bölümünden Sıla Ayan,
gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusu artarken, “Yaşlıların aktif yaşlanmalarını desteklemek
için bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan en uygun, en aktif, en yüksek memnuniyet
sağlayacak şekilde yaşlı dostu şehirler tasarlanmalı” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalarına göre, dünya genelinde gelişmekte olan ülkelerin
şehirlerinde yaşayan yaşlı nüfus oranının 1998’den 2050 yılına kadar 16 katına çıkacağı ve
908 milyona ulaşacağı belirtiliyor. Bu sayı toplam nüfusun dörtte biri anlamına geldiğini
uzmanlar ifade ediyor. Nüfusun dörtte birinin üretimden, yaşamdan ve sosyal yapıdan izole
kaldığı bir toplumda sürdürülebilir bir gelişmeden söz edilemeyeceğini belirten İstanbul Gelişim
Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Gerontoloji Bölümü’nden Gerontolog Öğr. Gör.
Sıla Ayan, “Yaşlıların aktif yaşlanmalarını desteklemek için bireylerin fiziksel, psikolojik ve
sosyal açıdan en uygun, en aktif, en yüksek memnuniyet sağlayacak şekilde yaşlı dostu
şehirler tasarlanmalı” dedi.
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“YAŞLILARIN TERCİHLERİNE SAYGI DUYULMALI”
Yaşlı dostu şehir planlamasında gözden kaçırılmaması gereken ilkeler olduğunu dile getiren
Ayan,” Yaşlıların imkân ve yeterliliklerinin büyük bir aralıkta değişiklik gösterdiğinin unutmamak
gerekiyor. Yaşlanma ile ilişkili ihtiyaç ve tercihlere esnek yaklaşımın benimsenmesi, yaşlıların
kararları ve tercihlerine saygı duyulması, kırılgan olanların korunması, bireylerin yaşamlarının
her alanına katılımları ve katkı sunmalarına yönelik destek sunulması çok önemli” diye
konuştu.
GÜRÜLTÜ, YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
Gürültü, hava kirliliği ve kalabalık gibi problemlerin yaşlıların yaşam kalitelerini düşürdüğüne
vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Gerontoloji
Bölümü’nden Gerontolog Öğr. Gör. Sıla Ayan, “Dünya Sağlık Örgütü kılavuzunda İstanbullu
bir yaşlıdan yapılan alıntı şu şekilde: “Dışarıdaki gürültü yüzünden yatağınızdan saat altıda
kalkacağınıza dörtte kalkıyorsunuz.” Temiz ve huzurlu bir çevreye ihtiyaç var” şeklinde
konuştu.
Gerontolog Öğr. Gör. Sıla Ayan, “Hem sağlıklı hem de kırılgan yaşlılar ile yakınları ve bakım
verenleri için şehirlerde oluşturulan yeşil alanlar nefes almak ve rahatlamak adına önemli
buluşma noktalarıdır” dedi ve ekledi: “Uygun sayı ve özelliklerde tuvaletlerin, çöp kutularının,
hava şartlarına göre korunaklı oturma alanlarının bulunduğu parkların inşa edilmesi yaşlı dostu
kamusal alanın özelliklerindendir. Kaldırımlar, takılma ve düşme riski yaratmayacak şekilde
düz, kaymayan ve rahat yürünebilecek bir malzemeden, uygun eğim ve genişlikte, yaşlıların
yaşam kalitelerini arttıran ve hayata katılımlarını kolaylaştırmalı. Kaldırımların üzerinde
işletmelerin gereçleri, park etmiş araçlar veya ağaçlar olmamalıdır. Kaldırımlar tekerlekli
sandalye veya yardımcı ekipman kullanan kişilerin hareketini zorlaştırmamalıdır, yayaların
tamamı ve özellikle dezavantajlı kesimlere geçiş önceliği tanınmalıdır.”
“SUÇ VE ŞİDDET YAŞAMA KATILMALARINA ENGEL”
Şehirlerde gözlemlenen suç, şiddet, uyuşturucu kullanımı, evsizlik, gasp ve soygun gibi
risklerin yaşlıların hayata katılımlarını ve yaşam kalitelerini kısıtladığını ifade eden Gerontolog
Sıla Ayan, “Bir kişinin yaşadığı çevrede kendini güvende hissetmesinin üretkenliği, iyilik hali ve
sağlık durumu bakımından taşıdığı önem düşünüldüğünde yaşlıların güvende hissettikleri
yaşam alanlarında ömürlerini geçirmeleri sağlanmalıdır. Güvenliği tehdit eden unsurlar insan
kaynaklı olduğu kadar doğa kaynaklı da olabilir. Güvensiz bina inşaatları, doğal afetler ve
önlem eksiklikleri güvenlik risklerine sebep olabilmektedir” dedi.

