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RESMİ SOSYAL
MEDYA HESAPLARIMIZ

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2022 açıklandı. Yapılan
sıralamada dünyada 1180 üniversite arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) “Kaliteli Eğitim” kategorisinde geçen yıl 24 olan başarı
sıralamasını bu yıl 8 basamak artırarak 16’ncı sıraya yükseltti. Türkiye üniversiteleri arasında ise 1’inci sırada yer alarak geçen seneki
başarısını korumaya devam etti.

İngiltere merkezli, dünyanın öncü yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2022 sıralamasında yer alan,
1406 üniversitenin başvuru yaptığı listede İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) başarısı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri doğrultusunda beş farklı kategoride derecelendirildi. 

Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2022 listesinde “Kaliteli Eğitim” kategorisinde 1180 dünya üniversitesi arasında İstanbul Gelişim
Üniversitesi (İGÜ) derecesini 24’üncü sıradan 16’ncı sıraya yükseltirken, Türkiye üniversiteleri arasında 1’inciliğini korumaya devam etti.
                                                                                                                                                 Haberin detayına ulaşmak için buraya tıklayınız.

İSTANBUL GELİŞİM
ÜNİVERSİTESİ, “KALİTELİ

EĞİTİM” ALANINDA DÜNYADA
16’NCI, TÜRKİYE’DE 1’İNCİ!

igu_sbf

İGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yeni

Haber 

Her türlü görüş, öner�, haber
ya da yazınızı b�ze artık  

 sbfbulten@gel�s�m.edu.tr 
 adres�nden �leteb�l�rs�n�z

 

https://www.instagram.com/igu_sbf/?hl=tr
https://sbf.gelisim.edu.tr/bolum/sosyal-hizmet-325/haber/sosyal-hizmet-bolumu-ogrencileri-cocuk-yuvasi-ziyareti-gerceklestirdi
https://gelisim.edu.tr/haber/4-bin-126-dunya-universitesi-arasindan-822nci
https://sbf.gelisim.edu.tr/bolum/sosyal-hizmet-325/haber/sosyal-hizmet-bolumu-ogrencileri-cocuk-yuvasi-ziyareti-gerceklestirdi
https://twitter.com/igu_sbf
https://www.youtube.com/channel/UCaSIsb71k5qKAFCNwAIqYfg
mailto:sbfbulten@gelisim.edu.tr
mailto:sbfbulten@gelisim.edu.tr


 

EVCİL HAYVANLARINIZAEVCİL HAYVANLARINIZAEVCİL HAYVANLARINIZA
BUNU YAPMAYIN!BUNU YAPMAYIN!BUNU YAPMAYIN!

   
Kedi ve köpek tüylerinin boyanması ile ilgili çılgınlık son yıllarda dünyada bir trend
haline gelmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ, boya
ürünlerinin hayvanlar üzerinde kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet

verebileceğini hatta ölüme bile yol açabileceğini belirtti.
 

İlgi çekmek isteyen hayvan
sahipleri tarafından tüyleri
boyanmış evcil hayvanlar
sokaklarda sık sık görülüyor.
Sosyal medya paylaşımlarının
da etkisiyle tamamen insanın
keyfi ve görsel kaygılarına
yönelik yapılan bu
muamelenin hayvanlar
üzerinde ciddi olumsuz
sonuçları bulunuyor. Bu
ürünlerin hayvanlarda
kullanılması alerji, zehirlenme
ve davranışlarda değişiklik gibi
ciddi sağlık sorunlarının
ortaya çıkmasına ve hatta
ölüme bile yol açabiliyor.

Evcil hayvanların üzerinde,
insanlar için tasarlanan estetik
malzemeleri kullanarak
hayvanların doğal yapısını
bozacak davranışlardan
kaçınılması gerekiyor.
Kullanılan malzemelerin
hayvanlarda toksik etkiler
oluşturarak davranışlarını
etkileyebileceğini belirten
MUTUŞ, “Duygusal
davranışların şekillenmesinde
koku duyusu hayvanlarda
birincil derecede rol
üstlenmektedir. Dolayısıyla da
hayvanların doğal kokularını
baskılayacak belli bir aromaya
sahip boyaların kullanılması,
hayvanların davranışlarında
anormal değişikliklere neden
olabilir.” ifadelerini kullandı.
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Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ

İnsanlar için üretilmiş olan
boya ürünlerinin hayvanlar
için olumsuz sonuçları
bulunduğunu belirten Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ, “Bu
ürünlerin hayvanın cildine
temas etmesi ciltte tahriş,
kaşınma, yanma gibi çeşitli cilt
problemlerine neden olabilir.
Bununla birlikte kedi ve
köpeklerin tüylerini yalamaları
sonucunda da boyaların toksik
etkisi nedeniyle kusma, ishal
gibi belirtilerin ortaya çıktığı
sindirim sistemi sorunlarına
da neden olabilir.” diyerek
hayvanların koku duyusunun
çok gelişmiş olduğunu ve çok
düşük yoğunluktaki kokuları
bile ayırt edebildiklerini
belirtti.

Haberin detayı için buraya tıklayınız.

https://gavsis.gelisim.edu.tr/rmutus/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/rmutus/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/rmutus/kimlik
https://gelisim.edu.tr/haber/evcil-hayvanlariniza-bunu-yapmayin


ASTIM HASTALARININ %40’INDA OBEZİTE

GÖRÜLÜYOR

 Dünyada yaklaşık 370 milyon kişiyi
etkileyen, ciddi bir halk sağlığı
sorunu olan astım hastalığı,
ülkemizde de her 13 kişiden birinde
görülüyor. Hastalığı tamamen
ortadan kaldıran bir ilaç tedavisi
olmadığına dikkat çeken İstanbul
Gelişim Üniversitesi Halk Sağlığı
Uzmanı Dr. Nurten Elkin 5 Mayıs
Dünya Astım Günü’nde, astımda
doğru bilinen yanlışları anlattı. Her
yaştan insanı etkileyen ancak
doğru tedavi yöntemleri ile kontrol
altına alınabilen astım, sanıldığı
gibi çocukluk hastalığı değil
sonradan da gelişebiliyor. Her yıl
vaka sayısında artışın yaşandığı
hastalıkla ilgili değerlendirmelerde
bulunan Elkin, doğru tedavi
yöntemleri uygulanmazsa astım
hastalarının günlük yaşam
kalitelerinin düşebileceğini
vurguladı. 

DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE
ASTIMI TAMAMEN ORTADAN
KALDIRAN BİR İLAÇ TEDAVİSİ
YOK

Kronik bir akciğer hastalığı olarak
bilinen astım, bulaşıcı bir
enfeksiyon değildir. Ancak astıma
alerjenler, mesleksel etkenler,
tütün mamulleri kullanımı, ev içi ve
dışı hava kirliliği, enfeksiyonlar, üst
solunum yolu enfeksiyonu (nezle,
sinüzit, burun polibi vs.), psikolojik
faktörler, ilaçlar ve besinler gibi
birçok etken sebep olabilmekte.
Dünyanın hiçbir yerinde astımı
tamamen ortadan kaldıran bir ilaç
tedavisi olmadığını belirten
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı
Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten
Elkin şunları söyledi:

“Hastalık tekrarlayan nefes
darlığı, nefes alıp verirken ortaya
çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi,
göğüste baskı hissi ve öksürük
gibi belirtilerle kendini gösterir.
Astım tedavisinin amacı
hastalığın şikayetlerinin kontrol
altına alınması ve hastanın
yaşamını normale en yakın
şekilde devam ettirilmesidir.
Uygun ilaç tedavisinin verilmesi
ile astım belirtileri kontrol altına
alınabilmektedir. Hastalığı
başlatan etkenlerden sakınılması
ve ilaçların doğru ve düzenli
kullanılması oldukça önemlidir.’’
dedi.

Ülkemizde her 12-13 yetişkinden
birinde ve her 7-8 çocuktan
birinde astım hastalığı
görülüyor.

KİLO KONTROLÜ ÖNEMLİ

Yapılan araştırmalarda hastaların
ilaçlarını doktorunun önerdiği
şekilde kullanmasının, sigarayı
bırakmanın ve obez hastaların
kilo vermesinin, sağlıklı ve
dengeli beslenmenin, düzenli
egzersiz yapmanın, solunan
ortam havasını temiz tutmanın
astımın kontrolünü
kolaylaştırdığı göstermekte.
%30-40 oranında astımlı hastada
obezite olduğunu bildirilmekte ve
zayıflamak hastalık kontrolünü
düzeltebilmektedir. Elkin,
obezitesi olan astımlı hastalarda
doktor ve diyetisyen gözetiminde
kilo vermeleri hastalıkların
seyrini olumlu etkileyeceğini,
araştırmalarda sigarayı
bırakmanın ve obez hastaların
kilo vermesinin, astımın
kontrolünü kolaylaştırdığı
gösterdiğini belirtti.
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Ev ve iş yerlerinde havalandırılma artırılmalı.
Ev tozu ve akarlarından korunulmalı, ev işi yaparken maske kullanılmalı.
Evcil hayvanlarla temas kurulması durumunda maske takılmalı.
Mevsim geçişlerinde polenden korunmak için güneş gözlüğü ve maske kullanımı ihmal
edilmemeli.
Hastanın sigara dumanı ile teması önlenmeli.
Soba, fırın yakıtları, kızarmış yağ, oda spreyi, boya ve ciladan kaynaklı gazlardan kaçınılmalı, bu
tür ortamlarda bulunulduğu durumlarda oda iyice havalandırılmalıdır.
Astım hastalarında, hastalık kontrol altındaysa egzersizler ve hatta ağır sporlar dahi yapılabilir.
Astım ilaçlarının bağımlılık yaptığı düşüncesi tamamen yanlış olup, tedavi kullanılan hiçbir ilacın
bağımlılık yapıcı etkisi bulunmamaktadır. İlaçlar bırakıldığı zaman da hasta hiçbir yoksunluk
çekmez.
Ev ortamında temizlik maddelerinde tuzruhu ve çamaşır suyu gibi tahriş edici maddeler
kullanılmamalıdır.

ASTIMINIZ VARSA BUNLARDAN UZAK DURUN

Halk arasında doğru sanılan birçok yanlışın olduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, özellikle
astım hastalarının dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Astımın tedavi ile kontrol altına alınabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Elkin, tetikleyici ve risk
faktörlerinden uzak kalınması durumunda, gerekli koruyucu önlemlerin alınması ve hastanın
tedaviye uyumunun artırılmasıyla hastalığın seyrinde önemli gelişmeler yaratabileceğini belirtti.
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Haberin detayı için buraya tıklayınız.

https://gelisim.edu.tr/haber/astim-hastalarinin-40inda-obezite-goruluyor


YARATICI DRAMAYARATICI DRAMA
ATÖLYESİATÖLYESİ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve
Sağlıkta Farkındalık Kulübü tarafından düzenlenen“ Yaratıcı Drama Atölyesi”

Çocuk Gelişimi Türkçe ve İngilizce bölüm öğrencilerinin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.

Yaratıcı Drama Atölyesine; üniversitenin eğitim destek koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Arzu YALIN, Öğr.
Gör. Buse KERİGAN, Öğr. Gör. Mert AKYOL, Arş. Gör. Kevser Tuğba ÇINAR, Arş. Gör. Hatice Zelal BİNGÖL ve
uluslararası öğrenciler katılım sağlamıştır.

Yaratıcı Drama Atölyesi sırasında uygulayıcı eğitmen olan Öğr. Gör. Buse KERİGAN tarafından yaratıcı
dramanın tarihi-özellikleri, çocukların gelişim alanları üzerine etkileri, yaratıcı dramanın hangi alanlarda
kullanıldığı ve yaratıcı dramanın uygulama basamaklarından bahsedilmiştir.

Yaratıcı drama atölyesine grubun birbirleriyle interaktif şekilde iletişim kurabilmesi için tanışma oyunları
oynanarak başlanılmıştır. Tanışma oyunlarında ilk olarak top kullanılarak öğrencilerin hem isimlerini
hatırlamaları sağlanmış sonrasında ise tuvalet rulosu tekniği ile kişisel özellikleri hakkında bilgilendirici
faaliyetlerde bulunulmuştur. Tanışma oyunları tamamlandıktan sonra posh-it oyunu oynanarak drama lideri
tarafından belirlenen süre kapsamında herkesin birbiriyle konuşması sağlanarak 5 soruluk soru-cevap
etkinliği sonunda en çok isim toplayan kişi oyunun galibi seçilmiştir. 3 oyun tamamlandıktan sonra
katılımcıların süreci değerlendirmeleri ve enerjilerini yönetmeleri adına dinlendirici bir oyun olan empati
oyunu oynanmıştır. Empati oyunu için atölye öncesinde drama lideri tarafından empati sepeti hazırlanarak
içerisine farklı materyaller konulmuştur. (Diş fırçası, top, çorap, yara bandı, muz, elma, şırınga, ketçap, tu vb.).
Katılımcılara oyun hakkında bilgi verilmeden önce sepetten istedikleri nesneleri seçmeleri için yönlendirilme
yapılmıştır. Katılımcılar nesneleri aldıktan sonra çektikleri nesneye karşı empati yapmalarını “………sen
olsaydın ne hissederdin?” şeklinde açıklama yapmaları istenerek her katılımcının söz alması sağlanmıştır.

Yaratıcı drama atölyesinin son oyununda ise drama lideri tarafından üzerinde soruların yazıldığı bazı kağıtlar
katılımcılara dağıtılmıştır. Katılımcıların grup içerisinde dolaşarak ve birbirlerine sorarak bu soruların
cevaplarını bulmaları istenmiştir. (Örnek sorular; dövmesi olan?, piyano çalabilen?, imambayıldı yapabilen?
vb.) Oyunlarla birlikte yaratıcı drama atölyesi keyifli şekilde tamamlanmıştır.
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https://gavsis.gelisim.edu.tr/fayalin/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/bkerigan/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/makyol/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/ktcinar/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/hzbingol/kimlik
https://sbf.gelisim.edu.tr/bolum/cocuk-gelisimi-327/haber/yaratici-drama-atolyesi-gerceklesti


İstanbul Gelişimİstanbul Gelişim
Üniversitesi’nden Litvanya’yaÜniversitesi’nden Litvanya’ya

Uzanan YolculukUzanan Yolculuk

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Araştırma Görevlisi Hatice Zelal
BİNGÖL, ERASMUS+ Personel Hareketliliği kapsamında
Litvanya’nın Klaipeda şehrinde yer alan Klaipeda State
Universty of Applied Sciences Faculty of Health Sciences
Üniversitesi’ne giderek, 16th Intenational Week “Innovative
Education” kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi
hakkında detaylı bilgileri aktararak, ünivesitemizin yenilikçi
bakış açısını temsil etmiştir.

16th INTERNATIONAL WEEK “INNOVATIVE EDUCATION”

Güzel bir karşılama ardından, uluslararası haftaları içerisinde yer alıp, üniversitemizin bakış açısını yansıtmak
çok değerli bir deneyim olmuştur. Bu sayede farklı ülkelerden gelen hocalarla tanışma fırsatım yakalanırken,
kongrenin ilk gününde kendimizi ve kendi kültürümüzün özelliklerini aktarma imkanı sağlanmıştır. Herkes
tarafından kendi kültürüne özgü farklı yiyecekler, içecekler getirerek tanıtım yapılmıştır. Tüm katılımcılar,
kültürünü tanıttıktan sonra rehber eşliğinde Klaipeda şehir turu gerçekleştirilmiştir.

ERASMUS+ PERSONEL
HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRECİ

Çocuk Gelişimi Bölümü Erasmus+
Bölüm Koordinatörü olarak çocuk
gelişimi ingilizce bölümünden ilk
öğrencimizi Erasmus+ öğrenim
hareketliliğine göndermek adına
Klaipeda State Universty of Applied
Sciences Faculty of Health Sciences
Üniversitesi ile yeni bir anlaşma
sağlanmıştır.  Anlaşma sonrasında
Erasmus+ ofisinden gelen e-posta
üzerine yeni anlaşma sağladığımız
okula gitmek orada ki Erasmus+
koordinatörleriyle, bölüm hocalarıyla
yüz yüze de tanışma fırsatı
yakalayabilmek için başvuru
yapılmıştır. Tüm süreçlerin ardından
uçağa bindiğinizde yorgunluğun yerini
heyecan aldığını ve yeni bir ülke
görmek, yeni insanlar, farklı kültürler
tanıma serüveni ile başlayan sekiz
günlük Erasmus+ hareketliliğiniz
yaşamınızda kalıcı izler bırakıyor.
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Arş. Gör. Hatice Zelal BİNGÖL 

https://gavsis.gelisim.edu.tr/hzbingol/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/hzbingol/kimlik


SAĞLIK VE EĞİTİM ÇALIŞMALARINDA EĞİTİM,
ARAŞTIRMA VE İNOVASYON

“ Education, Research And Innovation In Health And
Well-Beıng Studıes” kongresine katılım sağlanmıştır.
Araştırmaların sunulduğu kongrede sağlık alanında
yapılan inovasyon çalışmaları hakkında bilgiler
verilmiştir. 
Kongrenin sonunda “Hemşirelik Similasyon Merkezi”
açılışına katılım sağlanmıştır. Bu similasyon merkezi
içerisinde; bir hastane ortamında sürecin nasıl işlediğini
gözlemlenerek hemşirelik alanında yenilikçi yaklaşım ile
tanıtarak teknoloji ve sağlık alanını bütünleştirici
çalışmalar yürütülmüştür. Merkez içerisinde;
katılımcıların da aktif olarak rol alabilmesi için rehberlik
eşliğinde uygulamalar yapılmıştır.

KLAIPEDA STATE UNIVERSTY OF APPLIED SCIENCES
FACULTY OF HEALTH SCIENCES ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ YURDU ZİYARETİ

Klaipeda State Universty of Applied Sciences Faculty of
Health Sciences Üniversitesi öğrenci yurdu ziyaret
edilmiştir. Farklı ülkelerden Erasmus+ Öğrenim
Hareketliliği kapsamında gelen öğrencilerle tanışarak,
Erasmus+ süreçleri hakkında sohbet edilmiştir. 

LİTVANYA’DA İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
TANITIMI

Kongrenin üçüncü günün de farklı ülkelerden katılım
sağlayan akademik personellere kendi okullarını
tanıtmaları, öğrencilere okul ve bölümler hakkında
bilgilendirme sunumu için fırsat sağlanmıştır. Tanıtım
içerisinde; İstanbul Gelişim Üniversitesi logolu
materyaller kongrede bulunan öğrencilere ve hocalara
sunulmuştur. Okulumuzun tanıtım sunumunu
yapıldıktan sonra gelen soruları cevaplarken ayrıntılı
bilgi almak isteyen öğrencilere tanıtım broşürlerimiz
dağıtılmıştır. Tanıtım sunumunda okulumuzun ve
okulumuz öğrencilerin başarılarından, 63 bölümde
akreditasyon, okulumuzun öğrencilere sağladığı
olanaklardan, Çocuk Gelişimi İngilizce Bölümü ve
ingilizce eğitim veren bölümlere dikkat çekerek bölüm
içeriğinin %100 ingilizce olmasına değinilmiştir. 

   

PRE-SCHOOL AND PRE-PRİMARY SCHOOL
PEDAGOOGY BÖLÜM ZİYARETİ

Kongrenin dördüncü gününde Klaipeda State Universty
of Applied Sciences Faculty of Health Sciences
Üniversitesi Pre-school and Pre-primary School
Pedagogy bölümünün öğretim üyeleri ile tanışılarak,
okulun laboratuvarları gezilmiştir. Ders içerikleri
hakkında bilgiler edinilerek, tasarlamış oldukları eğitici
materyaller incelenmiştir. Materyalleri tasarlamada
kullandıkları sloganın “Gelişim Odaklı” olduğunu ifade
etmişlerdir. İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Bölümü’nün müfredatı hakkında da detaylı bilgiler
aktarılırken, çocuk gelişimi üzerine yaratıcı faaliyetlerde
bulunulmuştur. Görüşmenin ardından farklı bölgelerdeki
okul öncesi eğitim kurumlarına ziyaret
gerçekleştirilmiştir. Okullar tarafından uygulanan eğitim
modelleri hakkında detaylı bilgiler alınırken gözlem
yapma fırsatı sağlanmıştır.

LİTVANYA VE BALTIK ÜLKELERİNİN EN BATI
NOKTASI OLAN NİDA ADASI

ongrenin son gününde tören düzenlenerek katılım
sertifikaları teslim edilmiştir. Sertifika töreninden sonra
Litvanya ve Baltık ülkelerinin en batı noktası olan “Nida
Adası”na gezi düzenlenmiştir. UNESCO koruması altına
olan “Curonian Spit” kum tepesine çıkılmıştır.
Nida Adası, çöl, orman ve deniz manzarasının iç içe
olduğu bir bölgedir. Ormanın içinde yer alan 200
merdiveni bulunan “Lighthouses” sayesinde Nida
Adasının tüm güzelliğine 51,4 metre yüksekliğinden
tanıklık edilmiştir.

Bana bu fırsatı sunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne,
Erasmus+ Ofisine ve değerli hocalarıma teşekkürlerimi
sunarım.
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İGÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü ile İGÜ Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Daire Başkanlıkları öğrencilerimizin kariyer
fırsatlarını görebilmeleri ve daha planlı bir gelecek inşa
edebilmeleri için değerli akademik ve klinik fizyoterapistleri
üniversitemize davet etmektedir.

İGÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü ile İGÜ Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Daire Başkanlıkları, 9 Mayısta Fizyoterapist Gül
Feride AKIN’ın katılımıyla “Get Your Mat and Come to Yoga”
etkinliği organize etti. AKIN ve öğrencilerimiz yaklaşık bir saat
yoga yaptılar. Yoga sonrasında katılımcıların düşünceleri alındı.
Ardından etkinlik sonlandırıldı.  

GET YOUR MAT 
AND 

COME TO YOGA ETKİNLİĞİ

Haberin detayı için buraya tıklayınız.

https://sbf.gelisim.edu.tr/bolum/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon-ingilizce-316/haber/get-your-mat-and-come-to-yoga-etkinligi
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Ergoterapi ve Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Türkçe-İngilizce Bölüm
başkanlıkları tarafından 4. sınıf öğrencilerine 10
Mayıs 2022 Salı günü Akademik Veda Günü
etkinliği organize edilmiştir.

 
Program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması
ile başlanmıştır. Ardından etkinlik Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ’un açılış
konuşması ile başlamıştır. Daha sonra misafir
konuşmacı Uzman Erg. Emre SAVAŞ “Duyu
Bütünleme Terapisinin Beyin Gelişimi Üzerine
Etkileri” konulu konuşmasını gerçekleştirmiştir.

Konuşmanın ardından 4. sınıf Ergoterapi ve
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe-İngilizce
Bölümleri öğrencilerinin hazırladığı posterlerin
sunum ve sergisi fuaye alanında gerçekleşmiştir.
Hazırlanan posterler Prof. Dr. Arif ÖNDER ve Dr.
Öğr. Üyesi Berrak DUMLUPINAR tarafından
değerlendirilmiştir. En iyi posterler tespit
edilmiştir.

Programın öğleden sonraki kısmında ikinci misafir
konuşmacı Uzman Fzt. Ezgi Övünç GÜÇLÜER
“Lenfödem Tedavi ve Terapi Süreçleri” hakkında
aydınlatıcı bir sunum gerçekleştirmiştir. Ardından
son misafir konuşmacı İstanbul Gelişim
Üniversitesi mezunu Erg. Bilge KAVALCI
“Ergoterapi ve Beslenme Problemleri” konulu
konuşmasını gerçekleştirmiştir.

1. ERGOTERAPİ VE FİZYOTERAPİ  
AKADEMİK VEDA GÜNÜ
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https://gavsis.gelisim.edu.tr/rmutus/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/aonder/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/baltinsoy/kimlik


Hazırlanan Ergoterapi ve Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Türkçe-İngilizce Bölümleri
öğrencilerinin video gösterileri ile öğrencilerimize
bir sürpriz hazırlanmıştır. Ardından poster ödül
töreni gerçekleştirilmiştir. En iyi 3. 2. Ve 1. posterler
ödüllendirilmiştir.

Ödül töreninden sonra Ergoterapi ve Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Türkçe-İngilizce Bölümleri 4. Sınıf
temsilcileri olarak 3. Sınıf öğrencilerine
“Gonyometre Devir Teslim” töreni
gerçekleştirilmiştir. Ardından 4. Sınıf öğrencilerimiz
sahneye davet edilmiş ve 3. Sınıf öğrencilerinin
hazırladığı hediyeler takdim edilmiştir.

Son olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel
BARUT son sınıflar başta olmak üzere bütün
öğrencilerimize bir veda konuşması
gerçekleştirdi. Ardından bütün öğretim
elemanları ve öğrencilerimiz sahneye davet
edilmesi ile gerçekleşen fotoğraf çekimi ile
etkinlik sonlandırıldı.
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Haberin detayı için buraya tıklayınız.

1. ERGOTERAPİ VE FİZYOTERAPİ  
AKADEMİK VEDA GÜNÜ

https://gavsis.gelisim.edu.tr/aybarut/kimlik
https://sbf.gelisim.edu.tr/bolum/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon-ingilizce-316/haber/1-ergoterapi-ve-fizyoterapi-veda-gunu-etkinligi


19
MAYIS

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı
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 Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş hareketini
başlattığı 19 Mayıs 1919, tarihimizin dönüm noktası ve istiklal
mücadelemizin en büyük sembolüdür. “Ya istiklal ya ölüm!” fikriyle
Samsun’da başlayan Türk Kurtuluş Savaşı, Türk Milletinin gücüyle
başarıya ulaşmış ve Milli Bağımsızlık hareketimiz dünya tarihine
damgasını vurmuştur. 
 
 Atatürk’ü diğer dünya liderlerinden ayıran belirgin fark, çocuklara
ve gençlere olan güvenidir. Milletimizin geleceğini oluşturan
gençlik, Atatürk’te en yüce değer yargısına erişmiştir.
Cumhuriyetin geleceğini gençlikte ve genç fikirlerde gören Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş zihniyetlerle yetişecek kuşakların,
gelecekte eserini daha da geliştireceğini, onu her türlü tehlikeden
koruyarak yaşatacağına inanmıştır. Çağdaş Türkiye
Cumhuriyetinin nasıl ve ne şartlar altında kurulduğunu belgelerle
anlattığı Nutuk’un 19. bölümünde, “Türk Gençlerine Bıraktığım
Emanet” başlığıyla kaleme aldığı ve seslendirdiği “Gençliğe Hitabe”
ile sonlandırmıştır. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere
emanet ederken kurtuluş savaşını başlattığı günü Türk Gençliğine
armağan etmiştir.
 
 Milli Mücadelemizin 103. yılında, bağımsızlık ve aydınlık
meşalesini yaktığı bu günü “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak Türk
Gençliğine armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.
 
 Türk gençliğinin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı” kutlu olsun!
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Gülay TAMER
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KİM
KİMDİR?

Prof. Dr. Bülent
SAKA'nın Anlatımıyla

Prof.Dr.Murat DİLMENER
(1941-2020)

Profesör DİLMENER, 10 Ekim 1941 yılında 
 Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Mardin’de 
 tamamladıktan sonra (1948-1959), İstanbul Tıp
Fakültesi’ni kazanmış ve 1965’te Tıp Doktoru olarak
İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 
 Sırasıyla Mardin ve Şırnak Merkez Sağlık
Ocaklarında çalışmış, 1973-1974 yıllarında Amiral
Bristol Hastanesinde görev yapmıştır.  1974 yılında
İstanbul Tıp Fakültesi’nde Dahiliye ihtisasına
başlamıştır. 1978 yılında İç Hastalıkları Uzmanı
ünvanını almış ve İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye
Kliniğinde başasistan olarak çalışmaya devam
etmiştir. 1983 yılında aynı klinikte,“99mTc-Hida
Kolesintigrafi Yöntemi İle Safra Kesesi ve Yollarının
Çeşitli Hastalıklarının İncelenmesi ve Diğer
Radyolojik Yöntemlerle Karşılaştırılması” adlı tezini
tamamlayarak Doçent ünvanını almıştır. 1985 yılında
Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
Bölümünde çalışmaya başlamıştır. 1988 yılında 
 Genel Dahiliye Bilim Dalı, 1991 yılında ise Klinik
Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Profesörü ünvanını almıştır.  1991-1998 yılları
arasında Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlık görevini
yapmıştır. 1999 yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Genel Dahiliye Bilim Dalı’nda görevlendirilmiş, 2008
tarihine kadar 3 dönem İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Başkanlığı yapmıştır.

Profesör DİLMENER evli ve 3 çocuk babasıdır.
Toplam 179 yurtiçi-yurtdışı yayını ve kitap bölümü
mevcuttur. İyi derecede İngilizce ve Arapça
bilmekteydi. Kurucu üyesi olduğu vakıflar arasında
Türk İnfeksiyon Vakfı, Avni Sözen Anadolu Lisesi
Vakfı ve Mardin Eğitim Vakfı yeralmaktadır. İstanbul
Tıp Fakültesi Vakfı’nda İç Hastalıkları Temsilcisi
olarak görev yapmıştır. Üyesi olduğu dernekler
arasında İç Hastalıkları Eğitim ve Yardımlaşma
Derneği, Behçet Hastalığı Derneği, Türk Tıp
Derneği, ANKEM Derneği, KİLİMİK Derneği ve
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği
bulunmaktadır. 

Düzenleyen -Röportaj :  Dr .  Öğr .  Üyes i  Gülay  TAMER
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Prof.Dr.Murat
DİLMENER (1941-

2020)

Profesör DİLMENER’in İstanbul Tıp Fakültesi’nde
çalıştığı sırada akıllara kazınan özellikleri arasında,
çok okuması, çok çalışkan, disiplinli ve tam bir
görev insanı olması, yardımsever kişiliği ve kibir ve
gösterişten uzak hayatı sayılabilir. Hastalarına çok
değer verir, her daim karşısındakinin insan
olduğunu hisseder, bunun en önde geldiğini öğretir
ve vizitlerde sıkça hatırlatırdı. Her daim
öğrencilerine ve etrafındaki hekimlere bir şeyler
öğretir, bunu sürekli sorular yönelterek ve ardından
detayları ile cevaplayarak yapardı. Hastalıkların
tıbbi özelliklerinin yanısıra tıp tarihinden ve
hastalıkların keşiflerinden ve keşfedenlerden
bahsetmeyi severdi. Kendisi ile çalıştığım süre
boyunca hasta başı vizitlerdeki ciddiyeti, anlatıları
ve değerlendirmeleri ile kendinden önceki
kuşaklardan öğrendiklerini o zamanın atmosferini
de katarak bizlere aktardığına şahit olmuşumdur.
Bir nevi, Türkiye Cumhuriyeti’nde tıbbın
kuruluşundan gelişimine önderlik etmiş nice
hocalarla çalışan Sevgili Hocamız, o günlerin
öğretilerini ve hislerini bizlerin önünde de yaşatmak
azmindeydi. Profesör Dilmener ve aynı dönemden
diğer Hocalarımız, geçmiş kuşaklar ile bizler
arasında tıp öğretisini aktaran rolü üstlenmiş
insanlardı. O bayrağı bize teslim ettiler. 
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Prof.Dr.Murat
DİLMENER (1941-

2020)

Sevgili Hocamızın hasta dostu olduğunu herkes
bilir. Mesleğini asla para için yapmadığına onu
tanıyanlar çokça şahit olmuşlardır. Yokluğun ne
olduğunu doğup büyüdüğü coğrafyadan çok iyi
bildiğini söylerdi. Bu özelliği nedeni ile doktor Robin
Hood diye nitlendirildiği olmuştur. 

Profesör DİLMENER, 10.10.2008 tarihinden itibaren
yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmıştır. Ülkemiz ve
Dünyada son derece ağır sonuçları olan COVİD
pandemisinin hemen başlarında Sevgili Hocamız bu
infeksiyona yakalanmış ve 3 Mayıs 2020 tarihinde
COVİD 19 nedeniyle vefat etmiştir. Tüm bu
özellikleri ile adı unutulmayacaklar listesine kalın
harflerle yazılmıştır.
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi (TR-İNG) tarafından düzenlenen 20
Mayıs Çocuk Gelişimciler Gününü Kutluyoruz etkinliği
Çocuk Gelişimi (TR) Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
Nurten ELKİN moderatörlüğünde düzenlenmiştir.

Etkinliğe; Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Yüksel BARUT, Prof. Dr. Nefise
Semra ERKAN,  Prof. Dr. Arif ÖNDER, Çocuk Gelişimi
(ING) bölüm başkanı Prof. Dr. Ebru KOLSAL, Çocuk
Gelişimi (TR) bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten
ELKİN, Dr. Öğr. Üyesi Deniz YILDIZ, Öğr. Gör. Buse
KERİGAN, Öğr. Gör. Berk Efe ALTINEL, Arş. Gör.
Kevser Tuğba ÇINAR, Arş. Gör. Hatice Zelal BİNGÖL,
öğrencilerimiz ve mezunların katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik içerisinde; moderatör Dr. Öğr. Üyesi Nurten
ELKİN’in günün anlam ve önemine uygun olarak
konuşma gerçekleştirilmesinden sonra mezun
öğrencilerimizden duygu ve düşünceleri alınmıştır.
 
Mezunlarımızdan; 

Beyza GÜNAYDIN; öğrencilik süreci boyunca derslere
interaktif olarak katılmanın kendisini geliştirdiğinden,
derslerin öğrenci merkezli oluşundan, yapmış olduğu
stajlarda elde edindiği tecrübelerden bahsetti. İstanbul
Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
tarafından düzenlenen “I. Ulusal Sağlık Bilimleri
Öğrenci Kongresi”’nin kendisinde bıraktığı izlere ve
meslek yaşamına yön vermesini sağlayan bilgiye
ulaşmasında yol gösteren etkinlik olduğunu belirtti.
GÜNAYDIN sözlerine şu an Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezinde çocuk gelişimci olarak
çalıştığını ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi programında da
yüksek lisans yaptığını söyleyerek tamamladı. 

20 MAYIS ÇOCUK GELİŞİMCİLER
GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

Büşra AKDAĞ; mesleğinde hangi yönde ilerleyeceğine
karar vermesinde “I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci
Kongresi”nin dönüm noktası olduğunu belirtti.
Öğrencilik yıllarında yapmış olduğu sunumlar ve
uygulamalı derslerin kendisini mesleki anlamda
geliştirmesine katkı sağladığını belirtmiştir. AKDAĞ
sözlerine şu an İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi programında da
yüksek lisans yaptığını, Beslenme ve Diyetetik
bölümünde de çap eğitiminin devam ettiğini
söyleyerek tamamladı.

Ayça Gizem ÜREN; öğrencilik süreci boyunca yapmış
olduğu mesleki eğitim uygulamaları ile çalışmak
istediği alanı belirlediğini belirtti. ÜREN sözlerine
mesleki eğitim uygulamasını gerçekleştirdiği okul
öncesi kurumunda çocuk gelişimci olarak çalıştığını
belirterek tamamladı.
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Soner YANIK; eğitim süreci boyunca hem teorik hem
de uygulamalı olarak almış olduğu bilgileri meslek
yaşamında kullandığını söyleyerek, çeşitli kurumlarda
gönüllü staj hareketlerine katıldığını toplam 17 yerde
staj yaptığını belirtmiştir. YANIK sözlerine Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezinde çocuk gelişimci olarak
çalıştığın, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Çocuk Gelişimi programında da yüksek
lisans yaptığını, Beslenme ve Diyetetik bölümünde de
çap eğitiminin devam ettiğini aynı zamanda Psikoloji
bölümünde yandal eğitiminin de devam ettiğini
söyleyerek tamamlamıştır.

Mezunlarımızın ardından bölümümüzün öğretim
elemanlarından olup aynı zamanda mezun öğrencimiz
olan Arş. Gör. Hatice Zelal BİNGÖL konuşma
yapmıştır. Çocuk Gelişimi (ING) bölüm başkanı Prof.
Dr. Ebru KOLSAL dersler içerisinde yapılan
uygulamalara öğrencilerin interaktif katılımlarıyla
başarının geleceğini belirtti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Yüksel BARUT, sözlerine 19
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başladı.
Öğrenim gördükleri süre boyunca mesleki uygulama
derslerini görmelerinin ve bu dersler içerisinde aktif
olarak rol oynamalarının kendilerine başarıyı
getireceklerini vurguladı. 

Prof. Dr. Nefise Semra ERKAN, sözlerine lisans
mezuniyetinin üzerinden 47 sene geçtiğini dile
getirerek başladı. Mesleği seçerken “çocuk gelişimci”
nedir? Kaygısının olmamasının kendisini mutlu
ettiğini, öğrencilerin bilinçli olduğunu dile getirmiştir.
Çocuk gelişimi bölümünün multidisipliner bir alan
olduğunu, geleceğimizin temsilcisi olan çocukları
yetiştirip şekillendirmede büyük bir paydada yer
aldığını dile getirmiştir. Çocuk gelişimcilerin, aile-
toplum-çocukla aynı anda çalıştığını ve toplumun
eğitimi için önemli olduğunu söyledi. Sözlerine,
içindeki çocuğun her zaman yaşattığını ve kendini
şanslı hissettiğini söyleyerek tamamladı.
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Haberin detayı için buraya tıklayınız.

https://www.google.com/url?sa=D&q=https://sbf.gelisim.edu.tr/bolum/cocuk-gelisimi-327/haber/20-mayis-cocuk-gelisimciler-gununu-kutluyoruz&ust=1654068480000000&usg=AOvVaw3xdsAgDqSt-lyA_ETP8ZRa&hl=tr&source=gmail


Hemşirelik (Türkçe) Bölümü Öğr. Gör. A. Mücella SOYDAN’ın açılış
konuşmasıyla başlayan etkinlik Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel BARUT
(İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı)
ve Doç. Dr. Handan ALAN’ın konuşmalarıyla devam etti. Türkçe ve
İngilizce olarak iki dilde gerçekleşen etkinliğe Hemşirelik (İngilizce)
Bölümü öğrencileri Oğuzhan Bilen ve Arman Erdoğan İngilizce çevirileriyle
katkı sağladı.

ALAN, sunumunda Covid-19 pandemi sürecinde ön saflarda mücadele
eden ve bu süreçte mesleki öneminin bir kez daha hatırlandığı
hemşirelerin bakım verici rollerinin yanı sıra eğitici, rehber, danışman,
karar verici, yönetici, koordinatör, insanı anlama, zaman ve enerji yönetimi
becerileri gibi çağdaş rollerinden de bahsetti. ICN’in Uluslararası
Hemşireler Günü için belirlediği “Hemşireler: Öncü Bir Ses – Küresel
Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara
Saygı Gösterin” teması öğrenciler ile interaktif olarak tartışıldı.

Etkinliğin devamında Hemşirelik öğrencileri arasında düzenlenen “Sağlık
Eğitimi Materyalleri Geliştirme Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu.
Oluşturdukları maketler doğrultusunda jüri tarafından belirlenen birinci,
ikinci ve üçüncü kazananlara plaketleri verildi. “Üreme, Büyüme ve
Gelişme” temasıyla yarışmaya katılan Hemşirelik (Türkçe) Bölümü 2. Sınıf
öğrencisi Semanur KULA yarışmanın kazananı oldu. “Kalbin Yapısı”nı
görselleştiren Hemşirelik (İngilizce) Bölümü 1. sınıf öğrencisi Haseena
NOOR ise yarışmanın ikincisi oldu. “Dolaşım Sistemi”ni gösteren üç
boyutlu mankeniyle büyük beğeni toplayan Hemşirelik (Türkçe) Bölümü 3.
Sınıf öğrencisi Mazhar OKAN ise yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.
Hemşirelik Kulübü danışmanı, aynı zamanda Hemşirelik (İngilizce) Bölüm
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Funda KARAMAN, yarışmaya katılım gösteren diğer
öğrencilere de dilek ve temenniler eşliğinde hediyelerini sundu.

Etkinlik bitiminde İstanbul Gelişim Üniversitesi müzik grubu Grup Agah
sahne aldı. Müzik kulübünün destekleriyle gerçekleşen konser sonrası
etkinlik sona erdi. 

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes� Hemş�rel�k (Türkçe – İng�l�zce) Bölümler� ve
Hemş�rel�k Kulübü'nün düzenled�ğ� “12 Mayıs Hemş�reler Günü” konulu etk�nl�ğ� 12 Mayıs 2022 saat

10:00'da J Blok Mehmet Ak�f Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleşt�.

12 Mayıs Hemşİreler Günü
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https://gavsis.gelisim.edu.tr/amsoydan/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/aybarut/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/fkaraman/kimlik
https://sbf.gelisim.edu.tr/bolum/hemsirelik-318/haber/12-mayis-hemsireler-gunu-etkinligi-gerceklesti


sbfbulten@gelisim.edu.tr
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