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PERSONEL GÜNDEMİ

AKADEMİK
Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü “Doktor Öğretim Üyesi” kadrosuna, 01.02.2021 tarihi
itibarıyla Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ok atanmıştır.

İDARİ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü’nde 05.02.2021 tarihi itibarıyla Çağrı Merkezi Personeli olarak
Medine Koçyiğit göreve başlamıştır.

İGÜ’DEN GELİŞMELER
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Uçuş Harekât
Yöneticiliği Programı’na verdiği yetki belgesinin süresini uzattı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
taraf ından “Uçuş Harekât Yöneticiliği” alanında eğitim verme yetkisi tanınan İstanbul Gelişim
Meslek Yüksekokulu, eğitimlerine hız kesmeden devam edebilecek.
Sektöre nitelikli havacılık öğrencileri yetiştiren İGMYO, ilk olarak 2018’de aldığı yetki belgesinin gerekliliklerini yerine getirerek, 2020 yılı içerisinde SHGM taraf ından yapılan denetimlerden başarıyla
geçti. İGMYO Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı bünyesindeki tecrübeli öğretim görevlileri ve sektörde aktif görev alan akademisyenleriyle havacılık alanında fark yaratıyor. Programın eğitim içeriği
mesleki anlamda teori ve pratiğin birlikte yürütülmesini esas alırken, öğrencilere inisiyatif alma
beceresini de kazandırıyor.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olan Hidayet Yıldız, Finansal Hizmetler alanında bilirkişiliğe kabul edilmiştir. Hidayet Yıldız, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği
kapsamında 2021 yılı listesinde 34/29 sicil numarası ile yer almaktadır.
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DUAYENDEN
Değişen Dünya Koşullarında Mimarlık Mesleği Yeniden Tanımlanıyor
Son bir yıldır, yaşantımız yepyeni kavramların
doğumuna sahne olmaktadır. İş yapma usüllerimizden
gündelik alışkanlıklarımıza kadar her alanda büyük
bir değişim ve dönüşüm yaşamaktayız. Tüm dünya
yeniden şekillenirken mimarlık mesleğinin de yeniden
tanımlanması oldukça heyecan vericidir.
Her zamanki gibi anahtar kelime, adapte olmak.
Aslında, yaşamın özü de buradan kaynaklanır. Adapte
olmak, değişimi kabul etmek ve içselleştirmek her
zamankinden daha çok önem arz etmekte. Mimarlık
eğitimi doğası gereği esneklik, adaptasyon ve
sürdürülebilirlik gibi kavramları desteklemektedir.
Bu noktada, dijitalleşen dünya koşullarına uyum
sağlama konusunda da mimarlar bir adım öne
çıkmaktadır. Lokasyon değiştirmeden dünyanın diğer ucu ile toplantı yapabildiğimiz, ofislerimize gitmeden
işlerimizi sürdürebildiğimiz ve dahası bütün bunların herhangi bir aksaklık yaşanmaksızın gerçekleşebileceğini
öğrenip deneyimlediğimiz bugünler aslında benzersiz öğretilerle doludur. Mimarlık da bu öğretilerden beslenecek
ve dönüşümünü tamamlayacak meslek gruplarının başında gelir. Eskiye ait mekân tasarımları yerini daha esnek,
daha minimal çözümlere bırakacak gibi görünmekte. Büyük ölçekli işletmeler yaşanan pandemi sonrası eski iş
yapma modellerini çoktan terk etmeye başladılar bile. Bu durumda, geleneksel ofis binalarına olan ihtiyaç sürecek
mi hep beraber göreceğiz. Ama bir şeyi hepimiz biliyoruz ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Değişim ve dönüşüm
başladı. Dijitalizasyon hayatımızın her alanında etkisini göstermekte. Bir uygulama ya da program yardımı ile onlarca
hatta yüzlerce kişi bir araya gelip toplantılarını yapabilmekte. Aynı şekilde, dünyanın diğer bir ucundaki etkinliğe
katılmak da artık evlerden dahi çıkmadan mümkün. Evlerin hepimiz için birer ofis işlevi kazanmasında yine mimari
koşullar kendini göstermekte. Artık mimarlık demek, sürdürülebilirlik odaklı endişeleri tasarım süreçlerinde her
zamankinden daha fazla gözetmek demek.
Dünyadaki kaynakların git gide azaldığı ve karbon ayak izinin her geçen gün daha fazla dikkate alındığı
günümüz koşulları, enerji verimliliği konusunu da gündeme taşımaktadır. Akıllı binalar tasarlamak ve yeşil yapı
sayısını artırmak mimarların en önemli önceliklerinden biri haline gelmektedir. Hepimizin dünyaya karşı önemli
bir sorumluluğu var. Mimarlık mesleği bu sorumlulukta payımıza düşenleri, altını çizerek gösteriyor. “Hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak.” dedim çünkü pandemi dönemi hepimize çok önemli öğretiler hediye etti. Bu hediyeler
geleceğimize, yaşam biçimimize, iş yapma modellerimize, mimarlar olarak tasarım ve uygulama süreçlerimize çok
olumlu katkılar yapacaktır. Dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu ama dönüşüm yaratması bakımından da
bir o kadar önemli süreci böyle bir yaklaşım ile ele alırsak bizden sonra gelecek kuşaklara ve mimarlık mesleğini
devam ettirecek meslektaşlarımıza çok önemli bir bakış açısı sunabiliriz.
Sürecin yarattığı dijital değişim ve dünyadaki mimari gelişmeler ışığında, çok değerli meslektaşlarımın birleştiği
ortak görüşü de burada paylaşmak isterim. Değişime her daim son derece açık olan mimarlık mesleği, dünyamızın
yaşadığı dönüşüm ile pandemi sonrası yaşam koşullarına uyum sağlayarak belki de daha esnek bir tasarım sürecine
evrilecektir. Mesleğe çok uzun yıllardır gönül vermiş bir mimar ve işini çok seven bir eğitimci olarak; bu süreci
heyecanla takip ettiğimi ve karşılıklı paylaşımlardan her zaman mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. Dünya
hepimizin oyun alanı. Oyunda yerimizi almaya da heyecanla devam edeceğiz.
Prof. Dr. Mehmet Rifat Hulusi ÇELEBİ
Mimarlık Bölüm Başkanı
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HABERLER
Teknoloji çağının yeni takıntısı: Dijital İstifçilik

1 ŞUBAT

2021

Kompulsif Biriktirme Hastalığı olarak bilinen istifçilik hastalığına teknoloji
çağıyla birlikte dijital istifçilik de eklendi. Bilgisayar ya da cep telefonlarında,
‘belki işe yarar diye’ tutulan ve silinmeyen her şeyin sizi yavaş yavaş dijital
istifçiliğe sürüklediğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci asıl
sebebin özgüven eksikliği olabileceğini söyledi.
Değerli olsun veya olmasın, eşya, atık, ambalaj vb. şeyleri atamama durumu
olarak tanımlanan Kompulsif Biriktirme Hastalığına, çağa ayak uydurmak
adına hayatımıza girerek vazgeçilmezlerinden olan telefon ve bilgisayarla
birlikte dijital istifçilik de konuşulmaya başlandı. İnsanlar artık sadece fiziki
eşyalarını değil telefonlarından fotoğrafları ve konuşmaları, bilgisayardan
maillerini ya da dosyaları gibi her türlü dijital veriyi belki lazım olur düşüncesi ile silemediklerinden dolayı yeni bir tanım olarak
ortaya çıkan dijital istifçilik hakkında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci hastalığa sebep
olan durumları ve sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Uçuş Harekât Uzmanları İGÜ’de yetişmeye devam edecek

1 ŞUBAT

2021

“Uçuş Harekât Uzmanı Eğitimi” için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
tarafından İstanbul Gelişim Üniversitesi MYO Uçuş Harekât Yöneticiliği
Programına verilen yetki belgesi yenilendi. Uçuş Harekât Uzmanları İGÜ’de
yetişmeye devam edecek.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin “Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer) Eğitimi”
yetki belgesi yenilendi. Yetki belgesi ile ilgili bölümden mezun öğrenciler üç ay
süreli ve yüksek maliyetli her hangi bir uçuş harekât uzmanı kursuna gitmeden
üniversiteden aldığı sertifika ile SHGM sınavlarına girme hakkı kazanıyor.

Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
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‘Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş’ eğitimleri başlıyor

2 ŞUBAT

2021

Öğrencilerin yeteneklerini kullanmaları ve üretim yapmalarını sağlamak
amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş’
eğitimlerinin başlayacağı duyuruldu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Tasarım
ve Sanata Bir Dokunuş’ eğitimleri, 9 – 12 Şubat tarihleri arasında pandemi
sebebiyle online olarak gerçekleştirilecek.

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

Şizofreni, Kovid-19 ölüm olasılığını 3 kat artırıyor

2 ŞUBAT

2021

‘Kovid-19 hastalarında psikiyatrik bozuklukların ölümle ilişkisi’ araştırıldı.
Amerika’da gerçekleştirilen çalışma ileri yaş risk faktörlerinden sonra,
ikinci en büyük Kovid-19 risk faktörünün şizofreni olduğunu ortaya koydu.
Araştırmayı değerlendiren Psikiyatrist Recep Emre Tan, “Şizofreninin
nedenleri arasında bazı bağışıklık sistemi problemleri yer alıyor. Araştırma,
şizofreni hastalarında, Kovid-19 ölüm olasılığının 3 kat fazla olduğunu
gösterdi” dedi. Tan, bu kişilerin aşılanma programında öncelikli grupta yer
alması gerektiği önerisinde bulundu.
Amerika’da ‘Kovid-19 hastalarında psikiyatrik bozuklukların ölümle ilişkisi’
araştırıldı. 45 gün boyunca 7 bin 500’e yakın hastanın tedaviye verdikleri yanıt
incelendi ve ölüm oranlarına bakıldı. Test sonuçları pozitif olan uygun hastaların
75’inde yüzde 1.0 şizofreni spektrum hastalığı öyküsü, 564’ünde yüzde 7.7 duygu durum bozukluğu öyküsü ve 360’ında yüzde 4.9
anksiyete bozukluğu öyküsü vardı. Şizofreni spektrum bozukluğu tanısı olanlar ölüm riskiyle ilişkilendirilirken, duygudurum ve
anksiyete bozuklukları olanlar ölüm riskiyle ilişkilendirilmedi. Araştırma, şizofreni hastalarında, Kovid-19 ölüm olasılığının 2.7 kat
fazla olduğunu ortaya çıkardı.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
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“Atıf alan yayın sayısı 21 bin 690’a ulaştı”

3 ŞUBAT

2021

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2019 yılına ait Üniversite
İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu değerlendiren Prof. Dr. Nail Öztaş,
üniversitelerin bilimsel rekabetteki en önemli göstergelerinden atıf
sayısının, en çok kullanılan bilimsel performans ölçütlerinden biri olduğunu
söyledi. Öztaş, “Türkiye’de yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 21 bin
690’a ulaştı” dedi.
Türkiye’deki 189 üniversite YÖK tarafından değerlendirildi. 2018’e göre
üniversitelerde ciddi bir gelişme kaydedildiğini ifade eden İstanbul Gelişim
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, “Ar-Ge projeleri bir önceki yıla
oranla yüzde 44 artarak 8 bin 362’ye yükseldi. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin
de Ar-Ge’ye harcadığı yatırım bütçesi oranı %47,3’e çıktı” diye konuştu.

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

Akademisyen ve öğrencisi filmleriyle festivallerden ödülle döndü

4 ŞUBAT

2021

Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çipe’nin yapımcılığını ve yönetmenliğini
üstlendiği orta metraj filmi ‘Azer’ ve Çipe’nin 3’üncü sınıf öğrencisi Yusuf
Uz’un senaryosunu yazıp yönettiği kısa filmi ‘Vesile’ uluslararası ve ulusal
festivallerden ödülle döndü.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim
Üyesi Kemal Çipe ve bölümün 3’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Uz, çektikleri
filmlerle ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazandı.

Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
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‘Lise Kış Akademisi’ devam ediyor

4 ŞUBAT

2021

Bilime, laboratuvar çalışmalarına, sanata ve spora ilgi duyan lise öğrencilerini
bir araya getiren ‘Lise Kış Akademisi’ devam ediyor. Akademi, öğrencilerin
gelecekteki meslek seçimlerine yön vermeyi amaç ediniyor. İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nin (İGÜ) 2018’den bu yana düzenlediği ‘Lise Kış Akademisi’
pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştiriliyor.
Türkiye’deki 189 üniversite YÖK tarafından değerlendirildi. 2018’e göre
üniversitelerde ciddi bir gelişme kaydedildiğini ifade eden İstanbul Gelişim
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, “Ar-Ge projeleri bir önceki yıla
oranla yüzde 44 artarak 8 bin 362’ye yükseldi. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin
de Ar-Ge’ye harcadığı yatırım bütçesi oranı %47,3’e çıktı” diye konuştu.

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

3-4
ADIM
ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN
TEK KULLANIMLIK KAĞIT
MENDİLLE KAPATILMALIDIR.
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ
KISMI KULLANILMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ
YAKIN TEMASTAN
KAÇINILMALIDIR.

KALABALIK
ORTAMLARDAN
OLABİLDİĞİNCE UZAK
DURULMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

KİRLİ ELLERLE AĞIZ,
BURUN VE GÖZLERE
DOKUNULMAMALIDIR.

www.gelisim.edu.tr

ELLER EN AZ 20 SANİYE
SÜREYLE SU VE NORMAL
SABUNLA YIKANMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI
DURUMLARDA ALKOL
İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ
KULLANILMALIDIR.
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08.02.2021 / 14.02.2021

8.02.2021

8.02.2021

13:30

Festival / Eğlence

19:00

Google Meet
Huzur Evi Sakinlerine
Huzur Evine Moral Konseri (https://meet.google.com/aty-pyhm- Moral Konseri Vermek
jkh)
Amacıyla Gerçekleşecektir.

Söyleşi

ŞAHSİYET OKUMALARI I"MALCOLM X"

Google Meet

Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı / Endüstri Mühendisliği
Kulubü- Müzik kulubü

Kulüp üyeleri arasında
araştırma ve okuma
Sağlık Kültür ve Spor Daire
yaptıkları şahsiyet "Malcolm
Başkanlığı / Anadolu Gençlık Kulübü
X" üzerine söyleşi yapmak
amacıyla plalanmıştır

11.02.2021

10:00

Seminer

Çocuk Gelişimi ve
Eğitiminde Sürdürülebilirlik
Erken Çocukluk Gelişimi ve
https://meet.google.com/ccb-vnrbSağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı /
kavramında farkındalık
Eğitiminde
qcp
Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanlığı
yaratmak amacıyla
Sürdürülebilirliklik
plamlanmıştır.

11.02.2021

13:30

Söyleşi

Google Meet
Pnömatik Sistemlerde Dijital
https://meet.google.com/yjm-zqhvDönüşüm
jcm

12.02.2021

17:00

Seminer

12.02.2021

20:00

Söyleşi

Tiyatro Kulübü Temel
Oyunculuk Eğitimlerine
Başlıyor

Etkinlik Kerem Yiğit
GÖKTAŞ' ın Katılımıyla
Gerçekleşecektir.

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
/ Mekatronik Program Başkanlığı

Gogle Meet
http://meet.google.com/yfy-dcirhrr

Kulüp Üyelerine Temel
Oyunculuk Eğitimi Vermek
Amacıyla Gerçekleşecektir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı / Tiyatro Kulübü

Google Meet

TUSAŞ Uçuş Başkanlığında
çalışan Ahmet Emre
YILMAZ'ın Anka ve İhalar
hakkında bilgi vermek
amacıyla planlanmıştır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı / Havacılık Kulübü

Anka ve İHA'lar

* Etkinlikler online yapılmaktadır.
* Katılım sağlamak için ilgili birimlere başvuru yapılmaktadır.
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