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11 BİN 822 MEZUN KEP ATTI 

Pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen üniversite mezuniyet törenleri, koronavirüs 

tedbirleri kapsamında yapılmaya başlandı. Üniversitelerden mezun olan binlerce genç 

ya iş hayatına atılacak ya da akademik bir yolda ilerleyecek. 10’uncu ve 11’inci 

mezuniyet törenlerini gerçekleştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 129 farklı 

programdan, toplam 11 bin 822 mezun verdi. 10 gün boyunca süren mezuniyet 

törenlerinde, üniversiteye bağlı birçok fakülte, enstitü ve yüksekokul mezunları kep attı. 

Üniversitenin kampüsü Gelişim Kule’de gerçekleşen mezuniyet töreninde bölümler 

halinde sahneye çıkan gençler diplomalarını aldı.  Koronavirüs tedbirleri kapsamında 

maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan törenlerde konuşan, fakülte 

dekanları ve yüksekokul müdürleri, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, gecikmeli de 

olsa mezuniyet töreninde öğrencilerle son bir kez bir araya gelmenin mutluluğunu 

yaşadıklarını söyledi. 

Törenler, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi. 

“10 – 15 YIL İÇERİSİNDE DÜNYADAKİ MESLEKLERİN YARISINDAN FAZLASI 

ORTADAN KALKACAK” 

“Türkiye’nin ve mezunlarımızın gurur duyabileceği, marka değeri çok yüksek olan 

geleceğin üniversitesini ortaya çıkarmak için çok çalışıyoruz” diyerek, mezuniyet 

sonrası açıklamalarda bulunan Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş, “OECD raporuna göre 

önümüzdeki 10 – 15 yıl içerisinde dünyadaki tüm mesleklerin yarısından fazlasına 

tekabül eden 6 bin – 7 bin mesleğin ortadan kalkarak veya değişerek yenilenmesinin 

beklendiği bir gelecek kapımızda” diye konuştu. 

“HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE DEVAM EDİLMELİ” 

Bu değişimin bir tehdit olarak değil, fırsat olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen, 

Prof. Dr. Nail Öztaş, “Yeni meslekleri icat edecek olan yeni mezun gençlerimiz. Bu 

dönüşümdeki fırsatları yakalamak için mezunlarımızın meraklı gayretli ve yenilikçi 

olmaları dünyayı değiştirecek kapıları açacaktır. Üniversitemizde aldıkları eğitime 

güvensinler ama hayat boyu öğrenmeye devam etmeden yakalanacak başarının daim 

olması da mümkün olmayacaktır. Ülkemizin aydınlık ve müreffeh geleceğini 

gençlerimizin inşa edeceğinden eminiz. Yolları açık olsun” ifadelerini kullandı. 

HAVACILIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADILAR 

Özel havacılık şirketlerinin artması, hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişim süreci, 

nitelikli personel ihtiyacını beraberinde getiriyor. Yükseköğretim Kurumu (YÖK)  ve 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) arasında gerçekleştirilen iş birliği 

çerçevesinde Türkiye'de sınırlı sayıda yükseköğretim kurumunun sahip olduğu  
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“Tanınan Okul” sertifikasına sahip üniversitelerde alınan eğitimlerle mezun olan 

öğrenciler ise birçok ayrıcalık elde ediyor. 

TANINAN OKUL SERTİFİKASI 

Pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen havacılık eğitimleri koronavirüs tedbirleri 

kapsamında tamamlandı. ‘Tanınan Okul’ sertifikasına sahip İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü 

ile Gelişim Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı öğrencileri “Hava Aracı 

Teknik SHY 147 ve SHY 66 TASK Uygulama Eğitimlerini başarıyla tamamladı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak, Pilot 

Melike Kuvvet Uçak Hangarında gerçekleşen eğitimler sonrası öğrenciler, meslekte 

lisanslı uzman olmak için önemli bir adım atmış oldu. 

NURİ SEZER’İN ‘SİMETRİK İLLÜSTRASYÖN’ ADLI KİTABI YAYIMLANDI 

İllüstratör Dr. Öğr. Üyesi Sezer’in ‘Simetrik İllüstrasyön’ yayımlandı. İllüstrasyonda 

kültürlerarası bir bağlantı olduğunu ifade eden Sezer, “Kültürlerin ortak değerlerini 

taşıyan bir illüstrasyon iletişim kurduğu kişiler üzerinde etkili olur”  diye konuştu. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Tasarımı 

Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nuri Sezer’in İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan 

kitabı ‘Simetrik İllüstrasyön’ yayımlandı. 

Sanatın insan hayatındaki yerine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Nuri Sezer, “Sanat tüm 

dünya insanlarını etkileyen, görmek, duymak, hissetmek duyularını harekete geçiren 

en önemli olgulardan biri. Herkesin sevdiği, müzik, herkesin sevdiği bir görsel ve 

bunlardan hissettiği duygular ve etkileri vardır. İnsanları diğer canlılardan ayıran en 

önemli faktörlerdir. Toplumumuzun sanata bakışı, maalesef çok sağlıklı değildir ve bu 

bakış görselliğe verilen önemin eksikliğini göstermektedir.  

“GRAFİK, HER BİLİMİN IŞIĞINDA HAREKET KABİLİYETİ BULAN BİR SANAT 

ANLAYIŞIDIR” 

“Bir düşüncenin, duygu, yaratıcılık katılarak anlatılmasına sanat diyoruz” ifadelerini 

kullanan Sezer, “Grafik insanların birbirleriyle veya toplumsal iletişimi görsel, duysal ve 

dokunsal enstrümanlarla sağlayan, bunu sağlarken sanatsal, kültürel, ekonomik, 

sosyolojik, psikolojik, antropolojik her bilimin ışığında hareket kabiliyeti bulan bir sanat 

anlayışıdır” şeklinde konuştu. 
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“İLLÜSTRASYONDA KÜLTÜRLERARASI BİR BAĞLANTI VARDIR” 

İletişimin, canlılardaki en aktif ve en akılda kalıcı kaynağının görsel aktivasyon 

olduğunu belirten Sezer, “İllüstrasyon grafik tasarımın bir dalıdır. İllüstrasyonda 

kültürlerarası bir bağlantı vardır. Kültürlerin ortak değerlerini taşıyan bir illüstrasyon 

iletişim kurduğu kişiler üzerinde oldukça etkili olur. Ben de yaptığım İllüstrasyonlarda 

simetri kavramını da kullanarak, işleri yarıdan kesip simetrisini almak suretiyle farklı 

görsel tasarımlar yapmaya çalıştım. İnanın bir işten bazen beş, altı tane farklı görseller 

çıktı. Okulda öğrencilerime de uygulatarak farklı görsellerin oluştuğunu gördük. 

İllüstrasyonları elle çizip daha sonra bilgisayarda renklendirip, sonra da çeşitli 

malzemelere alınan digital baskılarıyla sergiler açıyor, izleyicilerin düş dünyasına 

sunuyorum” ifadelerini kullandı.   

MARDİN’DE “OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ” VERECEKLER 

Artuklu Mardin Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 

iş birliğinde, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi düzenleniyor. Üç gün sürecek 

eğitimler, Mardin’deki tüm psikolojik danışmanların katılımına açık olarak 

gerçekleşecek. 

11 – 13 Ekim tarihleri arasında, tüm psikolojik danışmanların katılımına açık olarak 

düzenlenecek Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimleri, Mardin’de başlıyor. 

Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit tarafından verilecek eğitimler, Artuklu 

Mardin Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 

düzenleniyor.  

“YETİŞKİNLERDE YAPILAN TERAPİ ŞEKLİ ÇOCUKLARA UYMAZ” 

Oyun terapisinin önemi hakkında konuşan Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif 

Macit, çocukların duygularını anlamlandırmada ve konuşmada yetişkinlerden farklı 

olduğunu söyleyerek, yetişkinlerde yapılan terapi şeklinin çocuklara uymayacağına 

vurgu yaptı. 

“ÇOCUK, OYUN ORTAMINDA DUYGULARINI DAHA KOLAY İFADE EDER” 

Çocukların kendilerini en rahat ifade edebildikleri ortamın ‘oyunlar’ olduğunun altını 

çizen Macit, “Oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine 

yoğunlaşan yönteme oyun terapisi diyoruz. Çocuğun alışkın olduğu oyun ortamında, 

yaşadıklarını ve duygularını ifade etmesi daha kolay olur. Oyun terapistleri, çocuklar 

için güvenli bir ortam yaratmak üzere eğitim aldıkları için çocukları istedikleri gibi 

oynamaya cesaretlendirirler” diye konuştu. 

Eğitimler yüz yüze olarak gerçekleşecek.  
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65 YAŞ VE ÜZERİ ÜÇ KİŞİDEN BİRİ HER YIL DÜŞMEYİ DENEYİMLİYOR 

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre yaşlılardaki en büyük sağlık probleminin “düşme” 

olarak belirlendiğini söyleyen Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, Türkiye’de ise her yıl 

65 yaş ve üzeri her üç bireyden birinin düşmeyi deneyimlediklerini söyledi.  

Düşme genellikle çocukların ve yaşlı bireylerin başına gelen özellikle ev ortamında 

gerçekleşen küçük kazaların başında geliyor. Her ne kadar önemsiz olarak algılansa 

da uzmanlar sonrasında gerçekleşebilecek sağlık sorunları hakkında zaman zaman 

uyarılarda bulunuyor. Bu anlamda İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşah Konakoğlu da Dünya Sağlık 

Örgütünün düşmeler ilgili yapmış olduğu araştırma sonucu ortaya çıkan dikkat çekici 

ayrıntılara değindi. Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu bu rapora göre özellikle 

yaşlılardaki en büyük sağlık probleminin kayarak düşmeler sonucu ortaya çıktığını ve 

yine Türkiye’de düşme ile ilgili yapılan araştırmaya göre 65 yaş üzeri bireylerin üçte 

birinin ise her yıl kayarak düşme eylemini deneyimlediğini söyledi.  

“DÜŞMELERİN YÜZDE 70’I YARALANMALARA SEBEP OLUYOR” 

Öncelikle yapılan araştırmalara değinen Gülşah Konakoğlu, “Özellikle yaşlıların evde 

düşmesi riskli bir kaza olarak adlandırılıyor. Çünkü en büyük ev kazaları bunlardan 

kaynaklanıyor. Bu her yaş grubu için geçerli tabi ki de. Ancak Dünya Sağlık Örgütü 

yaşlılıkta düşmeyi en büyük sağlık problemlerinden biri olarak tanımlıyor. Türkiye’de 

düşmelerle ilgili yapılan çalışmalara ve araştırmalara baktığımızda da 65 yaş ve 

üzerindeki bireylerin her yıl üçte birinin düşmeyi deneyimlediklerini görüyoruz ve bu 

düşmelerin yüzde 70’i yaralanma ile sonuçlanıyor. Yine bu yaş gurundaki bireylerde 

kırık öykülerinin yüzde 90’ı düşme sonucu oluşuyor. Dolayısıyla yaşlı bireyler için 

düşme morbidite ve mortalite açısından büyük bir risktir” dedi.  

DÜŞMENİN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELER OLABİLİR? 

Düşmenin hem sağlık problemleri hem de evdeki dikkatsizler sonucu 

gerçekleşebileceğini ifade eden Konakoğlu, “Bazen kronik hastalıklar, çoklu ilaç 

kullanımının yan etkileri, denge problemleri, nörolojik hastalıklara bağlı denge 

koordinasyon problemleri düşmeler meydana gelebiliyor. Görme problemleri ve 

yardımcı cihaz kullanımı bile takılıp düşmesine sebep olabiliyor”  şeklinde konuştu. 

Konakoğlu ayrıca kayarak düşme sonrasında oluşabilecek sağlık problemlerini de 

sıralayarak, “Yeti yitimi, fonksiyon bozuklukları, kırıklar, doku yaralanmaları, buna bağlı 

olarak kişide günlük yaşam aktivitelerinin kısıtlanması ve yaşam kalitesinin olumsuz 

yönde etkilenmesi düşme sonucu oluşabilecek problemler olarak karışımıza çıkıyor” 

dedi. 
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“DÜŞMEYE SEBEP OLAN RİSK FAKTÖRLERİNİ ORTADAN KALDIRABİLİRİZ”  

Konakoğlu, düşmeye sebep olan sağlık problemleri için uzman kontrolünden geçilmesi 

gerektiğini fakat özellikle evlerde küçük düzenlemeler yaparak da önlem 

alınabileceğinin altını çizdi. Konakoğlu, “Düşme nedenlerinin aynı zamanda risk 

faktörleri olduğunu görüyoruz. Bu risk faktörlerine de baktığımızda bunları ortadan 

kaldırabiliriz yani önleyebiliriz demektir. Bireyin kendisinden kaynaklanan artan yaş, 

kronik hastalık varlığı gibi nedenler tamam ama bu bireye yapacağımız destekleyici 

eğitimlerle denge ve koordinasyonunu arttırmak, kaslarını güçlendirmek, egzersiz 

eğitimi programları ile desteklemek bireyin düşme riskini azaltacaktır. Bunların yanı 

sıra yaşadığı ortamda bir takım düşme riskini azaltacak düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. Banyo ve tuvaletlerde aydınlatmanın olması, tutunma barlarının 

olması, kaygan ve ıslak zeminlerin olmaması için, evin her köşesinde herkesin kendi 

kendine uygulayabileceği “Antislip” ürün kullanılması düşme riskini azaltacaktır” 

diyerek sözlerini tamamladı. 

ÇOCUKLARI OYUN TERAPİSİ İLE TEDAVİ ETMEYİ ÖĞRETECEKLER 

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) iş birliğinde, 

“DEHB’li (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) Çocuklarla Çalışmak” adlı eğitim 

düzenleniyor.  

23 Ekim günü , “DEHB’li Çocuklarla Çalışmak” adlı eğitim Bursa’da başlıyor. 

Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit tarafından verilecek eğitim, Bursa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB), okul öncesi çocuklarda başlayıp 

erişkinlikte de sürebildiğini ifade eden Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit, 

“DEHB’nin temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalması, engellemeye 

yönelik denetim eksikliğine bağlı olarak davranışlarda ya da bilişte ortaya çıkan ataklık 

ve huzursuz hali olarak tanımlanabilir” dedi.  

“OYUN, ÇOCUKLAR İÇİN PRATİK YAPMA SÜRECİDİR” 

DEHP tanısı alan çocuklarda oyun terapisinin tedavi etmede önemli bir yaklaşım 

olduğuna vurgu yapan Macit, “Oyun çocuklara hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları 

çocukların kendi deneme yoluyla öğrenmesidir. Oyun çocuklar için bir uyum ve pratik 

yapma sürecidir. Genel olarak oyun, çocukların kendilerini ifade edebildiği, 

yeteneklerini, yaratıcılıklarını kullanıp potansiyellerini fark edebildiği, dil, bilişsel, 

sosyal, duyuşsal ve motor becerilerini geliştirip farkındalıklarını artırabildikleri önemli 

bir alandır. Aynı zamanda fazlaca güç sarf edip enerjilerini harcadıkları zaman dilimidir. 

Bunun sonucu olarak çocuklar sakinleşebilir ve potansiyellerinin fark ederler” diye 

konuştu. 
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“HİPERAKTİVİTEYİ AZALTIR” 

Oyun terapisinin, DEHB tanısı alan çocukların sosyalleşmeleri ve duygularını ifade 

etmede ideal bir metod olduğuna değinen Macit, “Oyun terapisinde çocuklar enerjilerini 

harcarlar bunun sonucunda dürtüsellik ve hiperaktivitenin azalmasına yardımcı olur” 

ifadelerini kullandı. 

Eğitimler yüz yüze olarak gerçekleşecek.  

JAPON SİYASET BİLİMCİDEN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ; YÖNETİME DESTEK 

AZALDI 

Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, Japonya’da seçimler yaklaşırken 

ülkedeki son durumu ve yönetim değişikliğini değerlendirdi. Wakizaka, “Yönetime 

destek yüzde 20- 30’a kadar düştü” dedi.  

Eylül ayında Yoshihide Suga’nın Liberal Demoktarik Partisi Genel Başkanlığı’ndan 

istifa etmesinin ardından parti içi seçimin sonucu olarak eski Japonya Dışişleri Bakanı 

Humio Kishida’nın yeni parti genel başkanı olarak seçildiğini ve yeni başbakan olarak 

göreve başladığını söyleyen Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, “Yönetime 

destek yüzde 20- 30’a kadar düştü” diye konuştu.  

 “KOVİD-19 VAKA SAYISI ARTIŞI ‘BAŞARISIZLIK’ OLARAK GÖRÜLDÜ” 

Japonya’da seçimler yaklaşırken iktidar partisi olan Liberal Demokratik Parti’nin genel 

başkanını neden değiştirdiği ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nden Japon Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Keisuke Wakizaka, “Bu sebep 

önceki Yoshihide Suga yönetiminin durumundan kaynaklanıyor. 2020 yılında 

başbakan olan Yoshihide Suga, Japonya içindeki ekonomik bunalım ve Kovid-19 

pandemi kriziyle uğraşmak zorunda kaldı. Kovid-19 pandemisi ve buna karşı Japon 

hükümetinin tedbirlerinden dolayı Japon ekonomisi ciddi zararı gördü. Bu duruma karşı 

Suga yönetimi etkili politikayı üretemedi. Özellikle gençler arasında bu yönetime karşı 

duyulan itibar önemli derecede azaldı ve Japon hükümetince yapılan uyarıları dikkate 

almadılar. Ayrıca Tokyo Olimpiyatları’ndan sonra Kovid-19 vaka sayısı da hızlı şekilde 

artış gösterdi. Bu da Suga yönetiminin “başarısızlığı” olarak Japon kamuoyuna 

yansıtıldı. Böylece günümüze kadar devam eden krizi etkili şekilde yönetememesi 

Suga yönetimini olumsuz şekilde etkiledi” ifadelerini kullandı. 

“YÖNETİME DESTEK YÜZDE 20- 30’A KADAR DÜŞTÜ” 

Japon kamuoyunun Suga yönetimine desteğinin yüzde 20-30’a kadar düştüğünü 

söyleyen Dr. Wakizaka, “Bu durum altında seçime girdiği takdirde Liberal Demokratik 

Parti tek başına Temsilciler Meclisi’ndeki koltukların yarısından fazlasını alamama 

ihtimali söz konusu olabilirdi. Gerçekten de muhalefet partilere desteğin az da olsa  
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artması Suga yönetiminin zayıflamasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Liberal 

Demokrat Partisi seçimi kaybetmemek, olumsuz imaja sahip olan Suga yönetimini 

devam ettirmek yerine yönetim kadrolarını değiştirip seçime girmeyi tercih etti” dedi. 

“ÜMİT YOK” 

Kishida yönetiminin daha önce rüşvet gibi skandallara adı karışan kişileri önemli 

kadrolarda bulundurduğuna da dikkat çeken Dr. Wakizaka, “Japon kamuoyu yeni 

yönetime karşı fazla ümit taşımıyor” şeklinde konuştu. 


