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PERSONEL GÜNDEMİ

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

Liselilerin üniversite seçimleri için ‘tatil akademisi’ düzenleniyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken öğrenciler de üniversite ve bölüm seçimi için 
araştırmalar yapıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 20-24 Ocak tarihleri arasında çeşitli 
uygulamalı derslerle, hedef belirleme sürecinde olan lise öğrencilerini kampüsünde ağırlıyor. İGÜ 
2020 Liseler Sömestr Tatil Akademisi adı verilen programa 11’inci ve 12’nci sınıf lise öğrencileri 
katılabiliyor.

Öğrencilerin istedikleri bölümler ile hedefledikleri bölümlerin ayrımını çok iyi yapamadığını ifade eden 
İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “İstekleri hedeflere dönüştürmek gerekiyor. Bunun için 
de eyleme geçmek önemli. Gençler sahip oldukları yeteneklerle ulaşabilecekleri hedefler belirlemeli. İGÜ 
olarak öğrencilerin hedeflerini belirlemelerinde yardımcı olmaya ve onların kariyerlerini planlarken yanlarında 

olmaya, destek olmaya önem veriyoruz” dedi
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Yerli ve yabancı bilim insanları bu kongrede buluşacak

Kamu Gözetim Kurumu Sürekli Eğitim Programları İGÜ’de

Teması ‘sürdürülebilirlik’ olarak belirlenen Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler 
Kongresi’ne (USBK2020) İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliği yapacak.

12-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak ‘sürdürülebilirlik’ temalı kongre kapsamında birçok yerli 
ve yabancı bilim insanının bir araya geleceği duyuruldu. Kongrenin geleneksel olarak her yıl iletişim ve 
işbirliklerinin var olduğu farklı bir coğrafyada düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Kongrenin önemi 
hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç, “Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için teknik bilimlerle 
birlikte sosyal bilimlerin de üzerinde önemle durulması gerektiği inancı ile bu alanda araştırma 
gerçekleştiren bilim insanlarını bir araya getirerek, disiplinler arası tartışma ve çalışma platformu 
oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜSEM), 
Kamu Gözetim Kurumu Başkanlığı’nı (KGK) ziyaret etti. İGÜSEM, bağımsız denetçilere 
yönelik verilen eğitimler için KGK tarafından yetkilendirildi.

İGÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer ve Dış Eğitimler Uzmanı Mustafa Yücel, Kamu Gözetim 
Kurumu Başkanlığı’nı (KGK) ziyaret etti. Bağımsız denetçilere yönelik gerçekleştirilmesi planlanan 
eğitim programları ile ilgili Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı Rıza 
Çelen ile görüşüldü. Görüşmede, İGÜSEM’in bağımsız denetçilere yönelik verilen eğitimler için KGK 
tarafından yetkilendirilmesi kararı alındı.

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

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

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

Anne-baba arasındaki yaş farkı otizm riskini artırıyor

Çocuk ve Genç Psikiyatristi Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, stres, beslenme ve çevre 
kirliliğinin otizmi tetiklediğine dikkat çekti. Demirkaya, “Anne ve baba arasındaki yaş farkı otizm 
riskini arttırıyor” dedi.

Otizm ile ilişkilendirilen kanıtlanmış çevresel risk etmenlerini sıralayan Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, 
“Otizmli kardeşe sahip olmak, şizofreni benzeri bozukluğu olan öyküsü olan ebeveynlerinin olması, anne 
yaşının 40 üzeri olması, baba yaşının 40 üzeri olması, ileri dede (annenin babası) yaşı, anne –baba arası yaş 
farkı otizm riskini arttırıyor” ifadelerini kullandı.  
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24 OCAK 2020“Yaşlı nüfusun rahat edebileceği şehirler tasarlanmalı”

Gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusu artarken, yaşlılık ve yaşlanmanın bilimi olarak 
adlandırılan Gerontoloji bölümünden Sıla Ayan, “Yaşlıların aktif yaşlanmalarını desteklemek 
için bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan en uygun, en aktif, en yüksek memnuniyet 
sağlayacak şekilde yaşlı dostu şehirler tasarlanmalı” dedi..

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalarına göre, dünya genelinde gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinde 
yaşayan yaşlı nüfus oranının 1998’den 2050 yılına kadar 16 katına çıkacağı ve 908 milyona ulaşacağı 
belirtiliyor. Bu sayı toplam nüfusun dörtte biri anlamına geldiğini uzmanlar ifade ediyor.  Nüfusun 
dörtte birinin üretimden, yaşamdan ve sosyal yapıdan izole kaldığı bir toplumda sürdürülebilir 
bir gelişmeden söz edilemeyeceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Gerontoloji Bölümü’nden Gerontolog Öğr. Gör. Sıla Ayan, “Yaşlıların aktif yaşlanmalarını 

desteklemek için bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan en uygun, en aktif, en yüksek memnuniyet sağlayacak şekilde yaşlı dostu şehirler tasarlanmalı” dedi. 
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