
0 212 422 70 00www.gelisim.edu.tr

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK ÜNİVERSİTE BÜLTENİ

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.

*İsimler alfabetik sıraya göre dizilmiştir.

GÖREVE BAŞLAYAN PERSONEL

DOĞUM GÜNÜNÜZÜ KUTLARIZ 13-19 EYLÜL 2019

09-13 EYLÜL 2019

• Üniversitemiz  İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,  İşletme (İngilizce) Bölümüne Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. Mehmet Selçuk USLU 

12.09.2019 tarihinde atanmıştır. 

PERSONEL GÜNDEMİ

Dr.Öğr.Üyesi ARDALAN AFTAKI

AYDIN UZ

AYKUT KILIÇÇILAR

Dr.Öğr.Üyesi CANAN TİFTİK

Dr.Öğr.Üyesi EMRAH TÜNCER

Öğr. Gör. GÖKHAN ÖZTÜRK

KÜBRA ERDAĞI

MERVE YETİŞGİN

Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA NURI BALOV

NURHAN SANLAV

Öğr.Gör. SONİA LOTFİ

Dr.Öğr.Üyesi ŞENEL ÇAVUŞOĞLU

Öğr.Gör. TUĞÇE APAYDIN

09-13 EYLÜL 2019 - CİLT 2 / SAYI 6

Kentsel dönüşüm, inşaat mühendislerinin önünü açacak

İnşaat sektörünün ülkede elde edilen gelir kaynaklarının yüzde 30’unu oluşturduğuna dikkat 

çeken Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümün 

önünü açmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Kentsel dönüşüm, inşaat mühendisleri için 

önümüzdeki yıllarda daha fazla fırsatlar ortaya çıkaracaktır” dedi.

İnşaat Mühendisliğinin, insanların yerleşik hayata geçip, kalıcı konut ihtiyacına gereksinim duyması 

ile ortaya çıkan en eski mühendislik dallarından biri olduğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi, 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, 

inşaat sektörünün yüzlerce meslek dalını etkilediğini söyledi. Karaşahin, “Yaklaşık 200’ den fazla 

sektörü etkiliyor ve ülke ekonomisinde çarpan etkisi oldukça yüksek. Lokomotif sektör diyebiliriz” 

ifadelerini kullandı.  

09 EYLÜL 2019

HABERLER



0 212 422 70 00www.gelisim.edu.tr

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK ÜNİVERSİTE BÜLTENİ

Şiddete geç müdahale etmek çözüm sağlamıyor

Şiddet gören kadınların sesini çıkarması gerektiğini belirten Sosyal Hizmetler Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, “Kadınlar, bu durumun tüm ailelerde olduğunu 

sanıyor. Oysa ki bu düşünce doğru değil. Bekledikten sonra müdahale etmek bu sorunu 

çözmüyor” dedi.

Kadına şiddet her geçen gün farkı bir şekilde gündeme gelmeye devam ediyor. Kadınların ilk olarak 

şiddet gördüğünün farkında olması gerektiğini belirten uzmanlar, bu şiddete karşı çıkmaları konusunda 

kadınları uyarıyor. Şiddetin sadece fiziksel olarak algılanmaması, en kalıcı hasara ise psikolojik 

şiddetin sebep olduğunu vurguluyor. Özellikle ilçelerde bulunan Sosyal Hizmet Merkezleri’nde, 

uzmanlar tarafından şiddet gören kadınlara her türlü desteğin verildiğini belirten Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, “Kadınlar şiddet görmeye başladığında geri bildirimde 

bulunmalı. Bekledikten sonra müdahale etmek bu sorunu çözmüyor” dedi.

12 EYLÜL 2019

En çok erkekler intihar ediyor: Sorumluluk çok fazla

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her 100 bin erkekten 13,5’i intihar ediyor. Bu 
oranın kadınlara kıyasla daha fazla olmasını değerlendiren psikiyatrist Onur Okan Demirci, 
“Erkeğe yüklenen sorumluluk daha fazla” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayınladığı rapora göre, her yıl yaklaşık 800 bin kişi kendi hayatına 
son veriyor. Dünya genelinde erkek intihar oranının kadınlara kıyasla daha fazla olduğunun ön plana 
çıktığı raporda, her 100 bin erkekten 13,5’i, her 100 bin kadından 7,7’si intihar ediyor. Türkiye’de 
ise erkeklerde intihar oranı her 100 bin kişide 11,3 iken kadınlarda 3,2 olarak görülüyor. İntihar 
nedenlerinin başında akıl hastalıkları, ekonomik problemler, işsizlik, ailevi problemler ve günümüzde 
gittikçe artmaya başlayan uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerin yer aldığını belirten İstanbul 
Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Onur Okan Demirci, kişinin intihar seviyesine gelmeden önce 
anlaşılabileceğini söyledi.

11 EYLÜL 2019
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