
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.

DOĞUM GÜNÜNÜZÜ KUTLARIZ 20-26 EYLÜL 2019

PERSONEL GÜNDEMİ

Öğr.Gör. AHMED HUSSEIN FARGHALI ALI

Dr.Öğr.Üyesi ASLIHAN GÜZİN SELÇUK

Öğr.Gör. AYLİN AYDIN

BETÜL KONAK

Öğr.Gör. FIRAT DEMİRKOL

GÜLŞAH AYTAÇ

HATİCE NUR DERYA

HAYRİYE KÜBRA YALÇIN

Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN BURAK BAYRAKTAR

Dr.Öğr.Üyesi MASOUD DERAKHSHANDEH

Prof.Dr. MEHDI SAFAEI

MOHAMMAD OMAR

Dr.Öğr.Üyesi MOHAMMED ALSHARIF

MURAT BİÇEN

MUSTAFA YÜCEL

Prof.Dr. NECMETTİN ÖZERKMEN

Öğr. Gör. RAHEELA ZAHEER

Dr. Öğr. Üyesi RÜŞTÜ ŞAHİN

Öğr.Gör. SELİN KALABAŞ

SEMRA SİVİLOĞLU

ŞİRİN VELAT

Öğr.Gör. YAĞIZ YAKIN
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Bebeğe yapılan masaj anne bebek iletişimini güçlendiriyor

Dünyaya gözlerini yeni açan bebeklerin en gelişmiş duyusunun dokunma olduğunu ve 

bebeğin dünyayı tanıması için masaj yapmanın fayda sağladığını kaydeden Fizyoterapist 

Gülşah Konakoğlu, “Son yıllarda yapılan çalışmalar, bebek masajının anne bebek iletişimini 

güçlendirdiğini, bebeğin uykusunu düzenlediğini ortaya koydu” dedi.

Dokunma, yenidoğan bebeklerde en gelişmiş duyu olarak biliniyor. Bebeğin ilk bir aylık yaşamında 

önem taşıyan dokunma duyusu, bebeğin çevresiyle ilişki kurabilmesinde ve çevresini algılamasında ona 

yardımcı oluyor. Bu bağlamda bebeğe masaj yapmanın anne bebek bağının geliştirilmesinde en etkili 

ve en doğal yöntemlerden birisi olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Fizyoterapist 

Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, masajın, bebeklerde ağrı, huzursuzluk ve bitmeyen ağlama nöbetlerinin 

geçmesi için fayda sağladığını kaydetti.

16 EYLÜL 2019

HABERLER
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İGÜ akreditasyon rekorunu güncelledi

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri 

Mühendisliği Bölümü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bağımsız akreditasyon kuruluşu “Accreditation Board 

for Engineering and Technology” (ABET) akreditasyon çalışmaları doğrultusunda akredite 

edildi.

Uluslararası geçerliliğe sahip ABET akreditasyonuna, eğitim kalitesini tescillemek adına başvuruda 

bulunan İGÜ’nün 3 mühendislik bölümünün akredite edilmesiyle, uluslararası akreditasyon kuruluşları 

tarafından akredite edilen program sayısı 57’ye yükseldi.

16 EYLÜL 2019

İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil

Öğrencilerin yaptığı roket ve SİHA Teknofest’te finalist oldu

Çocukların özellikle kaygılı olduğu zamanlarda yaşadığı idrar kaçırma sorununun önem 
teşkil ettiğini belirten Fizyoterapist Öğr. Gör. İlknur Atkın, “Günümüzde gelişen imkanlar 
sayesinde artık idrar kaçırma bir kader değil. Fizyoterapistlerin verdiği mesane ve bağırsak 
eğitimiyle çocuklarda idrar kaçırma sorunundan kurtulma şansımız var” dedi.

Toplumda alt ıslatma olarak da bilinen idrar kaçırma sorununa, özellikle çocuklarda çok sık rastlanıyor. 
Üstelik alt ıslatma, bazı çocuklarda hem gece hem gündüz meydana gelebiliyor. Çocukluktan itibaren 
baş gösteren bu sorunun tedavi edilmezse daha büyük sıkıntılara yol açabileceğini belirten İstanbul 
Gelişim Üniversitesi’nden Fizyoterapist Öğr. Gör. İlknur Atkın “İleriye dönük psikolojik sorunlar, hem 
çocuk hem aile açısından yıpratıcı bir süreç oluşturabilir” dedi.anlaşılabileceğini söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Teknofest’te yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri iki 
farklı kategoride yarışmaya katıldı. Yapılan roket Alçak İrtifa Yarışması’nda ilk 49’a kalırken 
SİHA ise son 8 finalist arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sene ilk kez düzenlenen ve binlerce teknoloji severi buluşturan Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali’nde (TEKNOFEST), bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 17 - 22 Eylül tarihleri 
arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen fuarın bu yılki katılımcıları arasında yer alan İstanbul 
Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ise uçan arabası ile dikkatleri üzerine çekti. Roket, uçan araba ve Savaşan 
İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile fuara katılan öğrenciler, gün boyunca gelen ziyaretçilere araçlar hakkında 
bilgi verdi.

16 EYLÜL 2019

19 EYLÜL 2019
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İGÜ Oryantasyon Programı tamamlandı

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) hafta boyu devam eden 2019-2020 Türk ve Misafir 

Öğretim Elemanları Oryantasyon Programı sona erdi. Programın açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, “Zirveye çıkmak önemli değil, zirvede 

kalmak önemli” şeklinde konuştu.

Üniversitenin başarısını bilimsel yayınlar sonucunda elde ettiğini dile getiren Aykaç, “30’dan fazla 

uluslararası öğretim üyemiz bulunuyor ve hepsi uluslararası yayına sahip, alanında uzman bilim 

insanları. Uluslararası yayın konusuna yeni atılımlar yaptık. Yurt dışındaki nitelikli üniversitelerde 

görev alan öğretim elemanları ile anlaşmalar gerçekleştirdik. Türkiye’de uluslararası yayın, patent ve 

proje konusunda önemli başarılara imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.

20 EYLÜL 2019

GastroANTEP’ten ödülle döndüler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i 
Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) işbirliğinde düzenlediği 2’nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi 
Festivali’nde (GastroANTEP) genç şefler yeteneklerini sergiledi. 3 kişilik ekipten oluşan 
“Local Chef Üniversiteliler Yarışıyor” adlı yarışmada İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden 
Aleyna Gümüş, Akın Kiraz ve Buğra Anıl Türker’den kurulu ekip Öğr. Görevlisi İbrahim Levent 
Demirçakmak danışmanlığında ikinciliği göğüsledi.

Gökmen Sözen’in organizasyonunda yer aldığı, GastroANTEP kapsamında düzenlenen yarışmalarda,  
gerek profesyoneller gerekse amatör aşçılar, dereceye girmek için birbirleri ile yarıştı. Üniversitelerarası 
düzenlenen “Local Chef Üniversiteliler Yarışıyor” adlı yarışmada jüri, birbirinden farklı yemekler 
arasında en iyi yemeği seçme konusunda karar vermekte zorlandı. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 
2’ncilik ödülünü kazandığı yarışmada, öğrenciler aynı zamanda 7 bin 500 liralık para ödülünün de 
sahibi oldu.

19 EYLÜL 2019
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