
D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın �mzasıyla Resm� Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe g�ren Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� (İGÜ)
D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� kuruldu. İGÜ, fakülte sayısını 4’e çıkardı.

İŞKUR ve İGÜ’den öğrenc�ler �ç�n �ş b�rl�ğ�
İŞKUR �le İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� arasında �şb�rl�ğ� protokolü �mzalandı.
Protokol kapsamında, öğrenc�ler�n meslek� deney�mler�n�n artırılması, teor�k b�lg�ler�n
uygulama �le gel�şt�r�lmes� amaçlanıyor.
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Alzhe�mer’ın E�nste�n'ı Prof. Dr. Terence Seedsman �le 109 yaşındak�
Mehmet Yılmaz b�r araya geld�
Dünyada Alzhe�mer’ın E�nste�n'ı olarak b�l�nen Prof. Dr. Terence Seedsman �le 109
yaşındak� Ordulu Mehmet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gerontoloj�
Çalıştay’nda b�r araya geld�. Prof. Dr. Seedsman, Yılmaz’ın, çok genç b�r beyefend�
olduğunu söyleyerek ona ‘süper muc�ze’ ded�. Yılmaz �se, 109 yılın rüya g�b� geçt�ğ�n�
d�le get�rd�.

Türkçe ter�mler üretecekler
‘Yen� İlet�ş�m Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Ter�m Öner�ler� Çalıştayı’
kapsamında yabancı d�l kökenl� ter�mler yer�ne kullanılab�lecek Türkçe ter�mler
üret�lecek. Türk D�l Kurumu (TDK) �ş b�rl�ğ�, İstanbul Okan Ün�vers�tes� ve Türk�ye
B�l�ş�m Derneğ� katkısıyla; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� (İGÜ) ‘Yen� İlet�ş�m
Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Ter�m Öner�ler� Çalıştayı’na ev sah�pl�ğ�
yapacak. Çalıştay sonucunda farklı alanların güncel kavram sorunlarıyla �lg�l�
tesp�tler ortaya konacak ve yabancı d�l kökenl� ter�mler yer�ne kullanılab�lecek Türkçe
ter�m öner�ler� sunulacak. 
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Flört ş�ddet� g�tt�kçe artıyor
Ps�k�yatr�st Onur Okan Dem�rc�, ç�ftler�n
b�rb�r�ne karşı f�z�ksel, c�nsel, ps�koloj�k
sosyal ve d�j�tal ş�ddet �çeren
davranışlarda bulunmasına ‘flört
ş�ddet�’ den�ld�ğ�n� söyleyerek, “Sosyal
medya flört ş�ddet�n� artırıyor.
Hesapların ş�fres�n� �steme, v�deo veya
fotoğraf göndermek �ç�n zorlama, en
son kaçta çevr�m�ç� olduğunu, k�m� tak�p
ett�ğ�n�, hang� fotoğrafları beğend�ğ�n�
kontrol etme g�b� teknoloj�k davranışlar
flört ş�ddet�ne örnekt�r” ded�.

F�lm fest�val�nden Volkan Budak’a ödül
İstanbul Gel�ş�m Meslek Yüksekokulu Görsel İş�tsel Tekn�kler ve Medya Yapımcılığı
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Volkan Budak’ın “Eks�k” �s�ml� f�lm� 20’nc� Uluslararası İzm�r
Kısa F�lm Fest�val�’nden “Altın Ked�” ödülü �le döndü.

'S�yanürle ölümler, toplu �nt�har değ�l”
S�yanürle ölümler� değerlend�ren İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�’nden Öğr. Üyes�
Sosyolog Dr. Kemal Er,  “Bu olayları toplu �nt�har olayları olarak değerlend�rmem�z
doğru değ�l”  ded�. Fat�h, Bakırköy ve Antalya’da s�yanürle ölümlerle �lg�l�
açıklamalarda bulundu.
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Kış aylarında düşmelere d�kkat
Kış aylarının yaklaşmasıyla düşmelere bağlı sağlık
problemler�nde artış yaşanacağını �fade eden
F�zyoterap�st Gülşah Konakoğlu, "Olası düşmeler�
önlemek �ç�n güvenl� yürüme tekn�kler�n�, düşme
sonrası ortaya çıkab�lecek problemler� önlemek �ç�n
de güvenl� düşme tekn�kler�n� b�lmek son derece
öneml�" ded�.

Türk ek�p Robot Şamp�yonası’ndan ödülle döndü
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� (İGÜ) Meslek Yüksekokulu öğrenc�ler� Bükreş’te
düzenlenen 12’nc� Robochallenge 2019 Romanya Robot Yarışması’ndan ödülle
döndü. M�n� Sumo, L�ne Follower, Nano Sumo ve M�cro Sumo olmak üzere 4
kategor�de katılan öğrenc�ler, M�n� Sumo kategor�s�nde 4’üncü oldu ve Jür� Özel
Ödülü’ne layık görüldü.
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İnsanlar altının dolara bağlı arttığına
�nandırılıyor
İnsanların altının sadece dolar kuruna bağlı olarak
artıp azaldığına �nandırıldığını söyleyen F�nansal
P�yasalar Uzmanı Hakan Yıldırım, “Altının ons
c�ns�nden dolar karşılığı arttığı h�ç hesaba katılmıyor.
Toplum, altın f�yatlarının ekonom�k gel�şmeler
neden�yle yükseld�ğ�ne �nandırıldı” ded�.

Sosyal Sürdürüleb�l�rl�k Ödülü’nün sah�b� Berk Akgüneş oldu
Rönesans Hold�ng'�n bu yıl 5'�nc� kez düzenled�ğ� "Sürdürüleb�l�r Geleceğ� Tasarla"
yarışması sonuçlandı.  Türk�ye genel�ndek� 35 ün�vers�teden yaklaşık 650 öğrenc�n�n
katıldığı yarışmada İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�’nden (İGÜ) Berk Akgüneş, Sosyal
Sürdürüleb�l�rl�k Ödülü’nün sah�b� oldu. Yarışmada toplam 10 dalda 15 öğrenc�n�n
projes� ödüle layık görüldü.

Uzun süren ağrılar kas spazmına neden
olab�l�r“Çocuklardak� ‘maskel� depresyon’
fark ed�lm�yor”
Ps�k�yatr�st Doç. Dr. Sevcan Karakoç Dem�rkaya,
mutlu görünen, gülümseyen fakat �çten �çe acı çeken
k�ş�ler �ç�n kullanılan ‘maskel� depresyon’u anlamanın
zor olduğunu söyleyerek, “Gençler eğlen�yor
görünürler ve genelde yüzler�nde gülümseme �le
dolaşırlar. Bu nedenle a�leler çocuklarındak� ‘maskel�
depresyonu’ fark edemez” ded�.
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CP’l� f�zyoterap�stler İGÜ öğrenc�ler� �le b�r araya geld�
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� (İGÜ) F�zyoterap� Kulübü tarafından düzenlenen “CP �le
Mücadelede F�zyoterap�st Olmak” konulu etk�nl�kte serebral pals� hastası �k�
f�zyoterap�st S�may Atıcı ve Selcen Kankul �le b�r araya gel�nd�. Yıllarca CP �le
mücadele eden �k� f�zyoterap�st, ş�md� kend�ler� g�b� CP’l� hastalara f�zyoterap�stl�k
yapıyor.

PKU’luların en büyük sorunu ‘pahalı özel
bes�n’: Aylık 500 l�ra harcıyorlar
PKU tanısı almış çocukların sorun ve
gereks�n�mler�n� ortaya koyan b�r araştırma
gerçekleşt�r�ld�. Araştırmada hastaların en büyük
sorununun pahalı özel bes�n olduğu vurgulanırken,
bu bes�nlere yapılan harcamanın ortalama olarak
aylık 500 Türk l�rası olduğu bel�rlend�.
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Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Elk�n: Dünyanın en hızlı yaşlanan
ülkeler�nden b�r�y�z 
TÜİK ver�ler�ne göre Türk�ye’de yaşlı nüfusun 2023 yılına kadar yüzde 10,2’l�k b�r
oranla artış göstereceğ�n� savunan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elk�n, hızlı
yaşlanma olarak tanımlanan ‘gr� tsunam�’n�n geld�ğ�n� bel�rterek, “Avrupa ülkeler�n�n
100 yıla yakın b�r sürede yaşadığı dönüşümü b�z 20 yıllık b�r sürede yaşıyoruz. Bu
da dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeler�nden olduğumuz anlamına gel�yor” d�ye
konuştu.

Ded�kodu zararlı olmayab�l�r: Günlük
konuşmaların yüzde 14’ü ded�kodu
Ps�koterap�st Onur Okan Dem�rc�, günlük
konuşmaların yüzde 14’ünün ded�kodudan �baret
olduğunu söyled�. Dem�rc�, “Çoğumuz ded�kodu
yapmaktan kend�n� alıkoyamaz. Yapılan araştırmalar
ded�kodunun oldukça yaygın ve çoğu zaman da kötü
n�yetl� olmadığını göster�yor” ded�.

İGÜ ve Afgan Salam Ün�vers�tes� arasında �ş b�rl�ğ� 
Afgan�stan Kab�l Salam Ün�vers�tes� ve İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� (İGÜ) arasında
�k�l� anlaşmalar, öğrenc� ve akadem�syen değ�ş�m programları, yüksek l�sans ve
doktora programları, ortak b�l�msel projeler g�b� b�rçok alanda �ş b�rl�ğ� kararı alındı.

Copyr�ght ©  İstanbul Gel�s�m Un�vers�ty 2019

https://gelisim.us7.list-manage.com/track/click?u=a44f4608b57ac2b6c273f27bd&id=5b8da6a610&e=2aa3c9c875
https://gelisim.us7.list-manage.com/track/click?u=a44f4608b57ac2b6c273f27bd&id=b1dfc4e8d0&e=2aa3c9c875
https://gelisim.us7.list-manage.com/track/click?u=a44f4608b57ac2b6c273f27bd&id=32c3a571d6&e=2aa3c9c875
https://gelisim.us7.list-manage.com/track/click?u=a44f4608b57ac2b6c273f27bd&id=74d8301d36&e=2aa3c9c875
https://gelisim.us7.list-manage.com/track/click?u=a44f4608b57ac2b6c273f27bd&id=1ac02fef11&e=2aa3c9c875
https://gelisim.us7.list-manage.com/track/click?u=a44f4608b57ac2b6c273f27bd&id=829167e55f&e=2aa3c9c875

