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HABERLER
Vahşi canlı hayvan pazarlarında Corona virüsü riski

27 OCAK 2020

Vahşi hayvan türlerinin bir arada olduğu canlı hayvan pazarlarında virüslerin yayılarak mutasyona
uğrayabileceği ve daha tehlikeli türlere dönüşebileceği belirten Veteriner Hekim Dr. Başak Gökçe
Çöl, “Yabani hayvanları avlayan, satan ve tüketen kişiler zoonotik hastalıklara yakalanmada risk
altında” dedi.
Son yıllarda yüzlerce insanın ölümüne sebep olan şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu (SARS) ve Orta
Doğu solunum sendromu (MERS) ile aynı virüs ailesinden gelen yeni tip Corona virüsünün (2019-nCoV) hava
yoluyla bulaştığını ve özellikle memelilerin, kuşların üst solunum ve gastrointestinal sistemini enfekte ettiğini
ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Veteriner Hekim Dr. Başak Gökçe Çöl, virüs hakkında önemli
bilgiler verdi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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“Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu” kitabının 2’nci cildi çıktı

28 OCAK 2020

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden (İGÜ) Dr. Öğr. Üyesi Gülgün Çiğdem’in iktisadi krizleri
disiplinler arası bir çalışma ile sorgulamaya başladığı çalışmanın ikinci kitabı yayınlandı.
Uzun çalışmaları içeren bir süreçte Çiğdem’in editörlüğünde farklı disiplinlerden bilim insanlarının
krizleri ve etkilerini farklı perspektiflerden ele alarak sorguladığı çalışmalar halkın, öğrenci ve
araştırmacıların kullanımına sunuldu. Dr. Öğr. Üyesi Gülgün Çiğdem ve Dr. Semra Boğa’nın editörlüğü
ve Arş. Gör. Esra Sayın’ın editör yardımcılığında uluslararası bir yayınevi olan Akademisyen Yayınevi
tarafından çıkarılan ikinci eserde Dr. Semra Boğa, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erkan Çelik, Dr. Öğr. Üyesi
Kemal Erkişi, Dr. Öğr. Üyesi Onur Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Onur
Özdemir, Öğr. Gör. Yakup Karakuş, Doç. Dr. Deniz Ünal, Begüm Çığsar, Dr. Öğr. Üyesi Gülgün Çiğdem,
Dr. Öğr. Üyesi Banu Yinal ve Seda Kuşçu Özbudak makroekonomi, finans, bankacılık, kalkınma, enerji
piyasası, enerji firmaları, siyaset, cinsiyet özelinde kriz algısı, kültür, sanat ve sanatçılar ile çeviri sektörüne iktisadi krizlerin etkilerini sorguladı.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Psikiyatrist Dr. Tan: Deprem travması bulaşıcı

28 OCAK 2020

Deprem gibi doğal afetler sonucu insanların yüzde 75’inde travmaya bağlı duygusal tepkiler
oluşabileceğini belirten Psikiyatrist Dr. Emre Tan, “Bu rahatsızlıkların başında travma
sonrası stres bozukluğu (TSSB) gelmektedir. Travma bulaşıcıdır, travmaya direk maruz
kalmasa da olaya tanık olanlar, medyada izleyenler ve özellikle kurtarma ekibinde yer
alanlar da travmatize olabilirler” dedi.
Gerçek bir ölüm veya ölüm tehdidinin ağır bir yaralanma veya cinsel saldırıya maruz kalınmasının
kişide ruhsal travma oluşturabileceğine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Emre
Tan, “Yaşanan duruma bağlı olarak olayın sürekli biçimde zihinde tekrarlanması, kabuslar, olayı
anımsatan durumlardan kaçınma gibi fobik belirtiler, aşırı uyarılmışlık, tetikte olma hali, huzursuzluk,
kaygı, sinirlilik gibi ruhsal belirtiler eşlik ediyorsa ve bunlar bir ayı aşkın süredir meydana gelip kişinin
hayatını yaşam kalitesini ve işlevselliğini ciddi derecede bozuyorsa travma sonrası stres bozukluğundan bahsedilebilir” diye konuştu.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Amerikalı profesör 112 ülke gezdi Türkiye’ye yerleşti

30 OCAK 2020

Amerika, Hindistan, Macaristan, Pakistan gibi ülkelerden gelip Türkiye’de öğretim üyesi olarak
çalışan yabancılar, deneyimlerini, Türk öğrencileri, dersi nasıl işlediklerini ve Türkiye’yi anlattı.
Amerikalı profesör, 112 ülkede görev yaptığını söyleyerek, kendisinde en çok Türkiye’nin iz
bıraktığını dile getirdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yabancı uyruklu öğretim elemanlarının istihdamıyla ilgili usul ve esasları
güncelledi. Dil hazırlık sınıflarında görev alacak öğretim görevlilerinin istihdamında artık ana dil kriteri yeterli
sayılmayacak, bununla ilgili akademik tecrübe, iş deneyimi ve uluslararası sertifikalara sahip olma gibi yeni
kriterler aranacak. 20 Ocak’tan itibaren yapılacak tekliflerde geçerli olacak kriterleri farklı ülkelerden gelip
Türkiye’de görev yapan öğretim görevlileri değerlendirdi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan’ın “Gıda Mühendisliğine Giriş” kitabı yayınlandı

30 OCAK 2020

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden (İGÜ) Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan’ın, sağlıklı ve güvenli
gıdaların en iyi kalite ve verimlilikte üretimini sağlamak için gerekli olan temel bilgileri
sunduğu “Gıda Mühendisliğine Giriş” adlı kitabı yayınlandı.
Bir yıllık çalışma sonucu ortaya çıkan, yazarlığını ve editörlüğünü İstanbul Gelişim Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan’ın yaptığı, “Gıda Mühendisliğine
Giriş” kitabı; gıda bilimi ve mühendisliğinin temel kavramlarının ve uygulamalarının ana özelliklerini
açıklıyor.

Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Yaşlılarda düşme kaynaklı kazalara dikkat

31 OCAK 2020

Yaşlılık dönemindeki düşme kaynaklı kazalara dikkat çeken Gerontolog F. Sıla Ayan, kalça
kırığı olan yaklaşık 5 yaşlı hastadan birinin yaralanmadan sonraki bir yıl içinde vefat ettiğini
söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre ‘yaşlılık döneminde düşme ve kazalar’ yaşlılık döneminin 4 büyük
sorunundan birisi olarak gösteriliyor.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nden Öğr. Gör. Gerontolog F. Sıla Ayan da yaşlılık
dönemindeki kazalara dikkat çekti. Ayan, “Yaşlılar arasında düşme, kaza ölümlerinin başta gelen
nedenidir. Ölümcül olmayan yaralanmaların ve travma nedeni ile hastaneye yatışların en sık nedeni
olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi ve ekledi: “65 yaş ve üzeri nüfusta toplum içinde yaşayan, genel
olarak sağlıklı olan kişilerin yaklaşık yüzde 35-40’ ı yılda bir kez düşer. İleri yaşlılarda (80 yaş ve üzeri) bu oran yüzde 50’ye tırmanır. Bunların yarısı tekrarlayan
düşmelerdir. Hastanede yatanlarda ve bakım evlerinde kalanlarda oran 3 kat daha fazladır. Önlenebilir ve yönetilebilir bir problemin bu kadar üzücü sonuçlara yol açması
hem akademik çalışmalar hem de pratik hizmetler açısından bir odak noktası olmalıdır.”
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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