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PERSONEL GÜNDEMİ
22-26 TEMMUZ 2019

GÖREVE BAŞLAYAN PERSONEL
•

Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’ne 22.07.2019 tarihi itibariyle Dr. Öğr. Üyesi Önder PAKER Bölüm Başkanı olarak atanmıştır.

26 TEMMUZ-01 AĞUSTOS 2019

DOĞUM GÜNÜNÜZÜ KUTLARIZ

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin değerli çalışanları doğum gününüzü en samimi duygularımızla kutluyor, başarılarınıza başarı katacağınız güzel ve
mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyoruz. Büyük İGÜ ailesinin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz.
Dr.Öğr.Üyesi BÜLENT İLHAN

Dr.Öğr.Üyesi HAYRİYE ASENA DEMİRER

Prof.Dr. NECDET HACIOĞLU

Arş.Gör. BÜŞRA KÖSE

HANDENUR ALTINTAŞ

Dr.Öğr.Üyesi ÖMER AKGÜL

CELAL KARABAŞ

Dr.Öğr.Üyesi KEISUKE WAKIZAKA

SEZER IŞIK

ELİF KILIÇ

Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL

Dr.Öğr.Üyesi SONESER YURDAKUL

HAMİDE GÜLLÜ

Dr.Öğr.Üyesi NUŞİN BİLGİN

ŞURA ŞAHİN

*İsimler alfabetik sıraya göre dizilmiştir.

HABERLER
Yaz Sıcakları Hayvanları da Etkiliyor

19 TEMMUZ 2019
Prof. Dr. M. Erman Or, klimaya maruz kalan hayvanlarda solunum sistemi ve çeşitli
göz enfeksiyonlarının görülebileceğini belirterek, “Uzun tedavi gerektiren tablolarla
karşılaşabiliyoruz. Hayvanların direkt klimaya maruz kalınmaması sağlanmalı ve
eğer öksürük, hırıltılı solunum, balgam çıkartma, ses kısıklığı gibi belirtiler ortaya
çıkmışsa hemen veteriner hekim ile temas kurulmalı” dedi.

Yaz sıcakları insanları olduğu kadar bu dönemde hayatı onlarla paylaşan hayvanları da olumsuz
etkiliyor. Güneş ışınlarının artmasıyla birlikte tüm hayvanlarda ısı çarpmalarının görülebildiğini anlatan
Prof. Dr. M. Erman Or, önemli uyarılarda bulundu. Güneşe maruz kalan hayvanların vücut sıcaklıklarının
artması sonucu solunum ve dolaşım yetersizlikleri yaşayacaklarını anlatan Prof. Dr. M. Erman Or, “Benzer bir durum sahipli hayvanların gerek kapalı alanlarda örneğin
araba içinde camlar kapalı şekilde veya taşıma kabinlerinde tutulması sonucu da oksijen yetersizlikleri sonucu hayatlarını kaybedebilmekte. Böyle durumlarda hemen
hayvanın oksijen alabileceği bir ortama alınması, gölgede tutulması ve gerekirse soğuk suyla ıslatılması hayati önemi olan uygulamalardır. Ardından en kısa sürede
veteriner hekime başvurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki kendimizin maruz kalmasını istemediğimiz ortam şartlarında can dostlarımızı da tutmamalıyız” dedi.
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Kurbanlık Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

22 TEMMUZ 2019

Kurbanlık seçmenin çok önemli olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa
Nizamlıoğlu, “ Hayvan sağlıklı görünmeli, vücudunda yara ve şişlik olmamalı ayrıca, canlı
ve parlak yün veya kıllara sahip olmalıdır” dedi.
Uzmanlar Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurban alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, “Hayvanların
genel olarak herhangi bir hastalığı taşıdığını düşündürecek belirgin semptomları olmadığına dikkat
edilmelidir. Hayvanın dış görünüş olarak sağlıklı görünmesi, bitkin olmaması, canlı ve parlak yün ya da
kıllara sahip olmasına bakılmalıdır” diye konuştu.

İGÜ ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi İş Birliği Kararı Aldı

25 TEMMUZ 2019

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ile Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile
ikili anlaşmalar, akademisyen ve öğrenci değişim programları, ortak bilimsel projeler gibi
birçok alanda iş birliği kararı alındı.
İGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İzzet Gümüş, İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İGÜSEM)
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer ve İGÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Bülent
Değirmenci tarafından yapılan görüşmelerde birçok iş birliği kararı alındı.

Yedi Nesil Şekerlemeci Olan Ailesi Için Gastronomi Okuyacak

26 TEMMUZ 2019

Yedi nesildir şekerleme işiyle uğraşan bir ailenin büyük torunu olan Mustafa Şekercioğlu,
aile mirasını geliştirmek için gastronomi bölümünü okumak istediğini söyledi.
Yaklaşık yedi yıldır pastacılık sektöründe üretimler yapan, eğitimler veren ve Türkiye’yi yurt dışında
farklı yarışmalarda başarıyla temsil eden Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAFED) Milli Takım ve
Pasta Sanatları Ustası Şefi Tuba Geçkil gastronomi okumak isteyen öğrencilerle tercih günlerinde bir
araya geldi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeki buluşmada pasta sanatı hakkında konuşan Tuba Geçkil, “Pastacılık
sektörünün daha artistik seviyede ilerlediği günümüzde butik pastacılık olarak adlandırdığımız bu sektörümüzün çok özel bir seviyesi bu tarz tasarımlar. Artistik
tasarımların yurt dışında yarışmalara katılması ile birlikte ülkemizde seviye daha da hızlı bir şekilde yükselmiş durumda. İsterim ki gençler bu tarz çalışmalarla dünya
üzerindeki büyük isimlerle birlikte olmak üzere kendilerini göstersinler. Çünkü yurt dışında sektör üst seviyelerde. Dilerim ki bizde de aynı hızla güzel bir seviyeye gelir
ve birlikte iyi işler, iyi çalışmalar yaparız” dedi.
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Boris Johnson Ile İngiltere’deki Sağ Değişime Girdi

26 TEMMUZ 2019

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın İktidardaki Muhafazakâr Parti’nin başına
gelmesinin ardından ülkedeki ‘sağ’ görüşün daha modern bir yapıya bürüneceğini söyleyen
Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üy. Alihan Limoncuoğlu, “İngiltere’deki ‘sağ’ daha yeni ve daha
modern bir görünüm kazanıyor. Muhafazakar Parti’nin adı her ne kadar ‘Muhafazakar Parti’
olsa da, yeni bir yola sapmış görünüyor” dedi.
İngiltere’de hükümeti kurma görevini alarak resmen ülkenin yeni Başbakanı olan Boris Johnson’ın
göreve gelmesinin Avrupa’yı nasıl etkileyeceğini, Brexit sürecinin bundan sonra nasıl işleyeceğini ve
Türkiye ile birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin nasıl olacağını İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu yorumladı.
İktidardaki Muhafazakâr Parti’nin başına seçilen Boris Johnson’ın ülkedeki sağ görüşe daha yeni ve daha modern bir görünüm kazandırdığını ifade eden Dr. Öğr. Üy.
Alihan Limoncuoğlu, “Boris Johnson’ı Muhafazakar Parti’nin genel başkanı olması sürecinde yakından inceleme fırsatımız oldu. Açıkçası en başından beri favori aday
kendisiydi. Özellikle Londra Belediye Başkanlığı döneminde oldukça popüler bir isim haline geldi. İngiliz ‘sağ’ının yeni nesil temsilcilerinden bir tanesi. Daha sonra
Dışişleri Bakanı olduğunu şimdi ise başbakan olduğunu görüyoruz ve bütün bu olaylar neticesinde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: İngiltere’deki ‘sağ’ daha yeni ve daha
modern bir görünüm kazanıyor. Muhafazakar Parti’nin adı her ne kadar ‘Muhafazakar Parti’ olsa da, yeni bir yola sapmış görünüyor” dedi.
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