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PERSONEL GÜNDEMİ
1.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne 05.03.2020 tarihinde Bölüm Başkanı olarak Doç. Dr. INDRIT MYDERRIZI atanmıştır.

2.

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, İç Mekan Tasarımı Programı’na 09.03.2020 tarihinde Program Başkanı olarak yeniden Öğr. Gör. Rabia Sevda DEMİRKOL atanmıştır.

3.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı’na 10.03.2020 tarihi itibariyle Sosyal Hizmet Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Özge TURHAN atanmıştır.

4.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne 12.03.2020 tarihinde Bölüm Başkanı olarak Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDIN atanmıştır.

Not: Daha önceki bültenlerde kutlanan personel doğum günleri; Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında veri güvenliği gerekçesi ile yayımlanmayacaktır.

HABERLER
Türkiye’de her yıl 200 bin bebek prematüre doğuyor

09 MART 2020

Türkiye’de her yıl 200 bin bebeğin prematüre (erken doğan bebek) olarak doğduğunu belirten
El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, bebeğin doğumundan itibaren başlayan bu
sancılı süreçte çalışan annelerin, annelik izinlerinin yetersizliğine dikkat çekerek, “Annelik izni
doğumdan sonra başlamalı” dedi.
Prematüre bebek sahibi anneler için farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal
Cinsiyet Araştırma Uygulama Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Prematüre Annesi
Olmak” programı düzenlendi. Program kapsamında çeşitli sektör ve akademik alanlarda uzmanlaşmış
prematüre bebek sahibi anneler bir araya gelerek, bebeklerini hayatta tutma başarılarını üniversite
öğlencileriyle paylaştı. Konuklardan biri olan ve şimdilerde 20 yaşlarında iki prematüre kızı olan El Bebek
Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, prematüre bebek sahibi ebeveynlerin yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti. Okay, dernek olarak prematüre bebek sahibi olan 500 ebeveynle
yaptıkları araştırmaya göre anne ve babaların yüzde 80’inin bebeklerinin erken doğumundan kendilerini suçlu hissettiğini ve buna da sosyal çevrenin baskısının neden olduğunu
kaydetti.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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Abdülkadir Gayretli’den 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

10 MART 2020

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden açıklamalarda bulunan Abdülkadir Gayretli, kadının toplumdaki
ve ekonomide yerinin çok büyük olduğunu belirterek, “Kadınların hayatın tüm alanında fırsat ve
imkânlardan eşit ölçüde yararlanması gerekiyor” diye konuştu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm yurtta ve dünyada etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde
düzenlenen etkinlikte konuşan İGÜ Mütevelli Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Hayatın her anında fedakârlığın,
duyarlılığın ve şefkatin sembolü olarak bilinen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten
dileklerimle kutluyorum” dedi.
“Kadın istihdam ora
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

3 yaşından önce kullanırlarsa konuşmaları gecikebilir

10 MART 2020

Tablet, cep telefonu gibi teknolojik cihazların 3 yaşından önce kullanılması çocuklarda
konuşmanın gecikmesine yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. M. Meziyet Arı, “Birçok
araştırma bulgusu 30’uncu aydan önce ekranda geçirilen zaman arttıkça çocukların
gelişiminin yavaşladığını göstermektedir” dedi.
Çocuk Gelişimi Eğitimi konusunda uzman isimlerden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Prof. Dr.
M. Meziyet Arı, gelişen teknoloji ve kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Merak ve araştırmanın bebekliğin ilk günlerinden itibaren en temel ihtiyaçlar arasında
olduğunu belirten Arı, “Çevresini yeni ve ilginç görüntüler yakalamak için ışıldayan gözlerle tarayan
bebek bu özelliğini çevresini keşfetmek ve becerilerinde ustalaşmak için kullanır. Yeni yürümeye
başlayan bir çocuğu gözlemlediğimiz zaman onun her nesneye dokunmak ve kurcalamak istediğini görürüz. Çocuk somut olarak dokunduğu her nesnenin özelliklerini
keşfeder. Sert, yumuşak, ince, kalın, ağır, hafif ve benzeri nesne özelliklerini onlara dokunarak öğrenir. Bu yaştaki bir çocuğun eline tablet verilirse, çocuk dokunamaz,
üç boyutlu hissedemez ve doğal öğrenme yollarından uzaklaşır. Dolayısıyla zihinsel gelişimin temelini oluşturan temel kavramları (büyük - küçük, ağır - hafif, sert yumuşak, yakın - uzak vb.) kazanması gecikir” dedi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Paralimpik sporcular öğrenciler ile buluşacak

10 MART 2020

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokul öğrencileri tarafından
organize edilen 1’inci Ulusal Paralimpik Sporcular Sempozyumu 20 Mart tarihinde yapılacak.
Paralimpik milli sporcuların uluslararası şampiyonalarda dereceye girmelerinde artışlar yaşanıyor.
Engelli bireylerin spordaki başarılarının toplumdaki farkındalığını arttırmayı ve topluma ilham vermeyi
amaç edindiklerini belirten İGÜ öğrencileri de 1’inci Ulusal Paralimpik Sporcular Sempozyumu
düzenleyecek. Sempozyuma 17 farklı dalda yarışan paralimpik sporcu katılarak öğrenciler ile
buluşacak.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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Gecekondulu kadınlar araştırma konusu oldu

12 MART 2020

Dr. Leyla Bektaş Ata, gecekondulu kadınların kente katılımlarının önündeki engelleri analiz
etmek amacıyla yürüttüğü araştırmasını Deutsche Welle Türkçe’de yayınlamaya başladı. Ata’nın
araştırmasında yer alan analizlere göre, gecekondulu kadınların önündeki en büyük engel
mahalle baskısı ve ekonomik saikler.
Kentlerde yaşayan birçok kadın kent imkânlarına ulaşmakta zorluk çekiyor. Dr. Leyla Bektaş Ata, İzmir’in
Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe’de yaşayan kadınların kent hakkını sorunsallaştırmak ve kente
katılımlarının önündeki engelleri analiz edip aşmaya yönelik pratik öneriler geliştirmek amacıyla yürüttüğü
araştırmasının ilk çıktıları Deutsche Welle Türkçe’de yayınlanmaya başladı.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Telefon dolandırıcıları nasıl kandırıyor?

13 MART 2020
Telefon dolandırıcılarının nasıl vatandaşı kandırdığıyla ilgili Psikiyatrist Dr. Emre Tan, “Kişiye
bir nevi panik atak benzeri tablo oluşturularak ”senin ilacın bende” hali yaratılıyor. Bu noktadan
sonra kişi edilgen konumda verilen direktifleri yerine getirmeye başlıyor” dedi.
Dolandırıcılar, ani ve beklenmedik bir anda telefonla arayarak, kimi zaman tehditle kimi zaman çok büyük
kazanç vaadiyle vatandaşı kandırıyor. Dolandırıcılar karşılarındaki kişileri kurguladıkları yalana dahil ederek
yönlendirmeye başlıyorlar ve vatandaşın evini barkını yok paraya sattırıp, hatta kredi çektirip tüm mallarına
sahip olabiliyorlar. Dolandırıcıların kurbanı olan kişilerin psikolojk durumları ve telefon dolandırıcıların nasıl
kandırdığıyla ilgili İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Emre Tan, açıklamalarda bulundu.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Not: 12 Mart 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar gereği; Üniversitemizde 16 Mart - 06 Nisan 2020 tarihleri arasında
yapılması planlanan konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre ve benzeri etkinlikler iptal edilmiştir.
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YENİ KORONAVİRÜS RİSKİNE KARŞI

Dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de de kendini gösteren koronavirüs konusunda İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nde gerekli hassasiyet gösterilip tüm tedbirler alınıyor. Koronavirüsle ilgili bilinmesi
gerekenler aşağıdaki gibidir.

Yeni Koronavirüs Belirtileri Nelerdir?
En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır.
Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşebilir.
Kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasındadır.

Virüs Nasıl bulaşmaktadır?
Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin
ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin
ağza, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir.

Virüsten Korunmak için Neler Yapmak Gerekmektedir?
Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil
yoksa avuç içleri ile değil dirseğin iç kısmı ile ağız kapatılmalıdır.
Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılması gerekmektedir.
Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
Eller sık sık lavabolarda bulunan El yıkama Talimatlarına uygun olarak en az 20 saniye boyunca
yıkanmalıdır. Su ve sabunun olmadığı durumlarda, alkol içerikli el antiseptiği kullanılması
gerekmektedir. 70-80 derecelik kolonyalar da dezenfektan görevi görmektedir.
Ofis ve sınıﬂarın saat başı havalandırılması gerekmektedir.
Ortak alanlar ve kapı kolları gibi çok kişi tarafından sıkça kullanılan yerler 2 saatte bir
dezenfekte edilmelidir.
Toplu taşıma kullanıldıktan sonra ellerin yıkanması gerekmektedir.
Virüsün bağışıklık sistemi düşük kişilerde daha hızlı ilerlemesi sebebiyle; dengeli ve sağlıklı
beslenilmesi gerekmektedir. Gıdaların tüketilmeden önce iyice yıkanması gerekmektedir.

Belirtiler Varsa Neler Yapılmalıdır?
Son 14 gün içinde enfeksiyon görülen ülkelerden geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın
sağlık kuruluşuna başvurunuz.
Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız; cerrahi maske takarak
en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz zamanlarda maskenizi
mutlaka takınız.

gelisimedu

www.gelisim.edu.tr

igugelisim www.gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00

www.gelisim.edu.tr
gelisimedu

gelisimedu

igugelisim

