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LİSELİLER İÇİN ‘ONLİNE YAZ AKADEMİSİ’ BAŞLIYOR 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu yıl üniversite aday öğrencileri için 20 – 24 Temmuz 

tarihleri arasında ‘Online Lise Yaz Akademisi’ düzenliyor. Akademinin amacı, 

öğrencilerin hayallerine ve kişiliklerine uygun meslek seçimi yaptırmak için öncesinde 

bir üniversite deneyimi yaşatmak. 

“AKADEMİK KADRO, LİSE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞUYOR” 

11’inci ve 12’nci sınıf lise öğrencilerinin kariyer haritasını belirlemeden önce online 

platformda eğitim almak istedikleri bölümün dersine katılabileceklerini ifade eden 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “İstanbul 

Gelişim Üniversitesi olarak 20 – 24 Temmuz tarihleri arasında birbirinden eğlenceli ve 

nitelikli dersler ile donanımlı akademik kadromuzu, hedef belirleme sürecinde olan lise 

öğrencileri ile buluşturuyoruz” dedi. 

“TÜM ADAYLARI BEKLİYORUZ” 

13 – 17 Temmuz'da online başvuru ile öğrencilerin derslerinizi seçip, kayıt işlemlerini 

tamamlayabileceğini ifade eden Gayretli, “Belirlenen tarihler arasında İstanbul Gelişim 

Üniversitesi web sitesi üzerinden diledikleri kadar derse kayıt yapabilecekler. 

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleşecek ‘Online Lise Yaz Akademisi’ deneyimini 

yaşamak için tüm üniversite adaylarını bekliyoruz" diye konuştu. 

Öğrencilerin online olarak katılabilecekleri dersler ise şu şekilde sıralandı: 

• Geleceğin Lideri 

• Behind the Scenes: The Making of Politics 

• Coaching Excellence: Leadership 

• Hayatı İnşa Etmek: Kariyer Başarısının Sırları 

• Sosyal Medyanın Karanlık Yönü 

• Sanat ve Edebiyat Niçin Vardır? Edebiyatta Güncel Örnekleri ile Metinler 

Arası İlişki Kuramı 

• Biyosensörler 

• Yapay Zekâ 

• Dijital Gastronomi 

• Al and Covid-19 

• Future Technologies 

• Sosyal Medya Okuryazarlığı 
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ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAKLARA TAVSİYELER 

ÖSYM’nin sınav sonuçlarını açıklaması ile birlikte tercih dönemi de başlayacak. 

Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, tercih sürecini kolaylaştırmak için öğrencilere 

tavsiyelerde bulundu.  

“GENİŞ ARALIKLI TERCİH YAPMALILAR” 

Lisans tercihi yapacak öğrencilerin mutlaka başarı sıralamalarına göre tercih yapmaları 

gerektiğini ifade eden Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Önlisans tercihi yapacak 

öğrencilerin de sıralamalarına bakabilecekleri gibi puanlarına göre de tercih 

yapabilirler. Covid-19 salgını nedeniyle 2020 YKS’de uygulanan değişiklikler elbette 

başarı sıralamalarına da etki edecektir bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih 

hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmalılar. Örneğin; Y-EA 80.000 olan bir 

öğrencinin 40.000 ile 120.000 arasında tercih yapmasında fayda bulunmaktadır” dedi.  

“BAŞARI SIRALAMASINA DİKKAT” 

Başarı sıralaması şartı olan bölümlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Karahancı, 

“Tıp, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi programların 

güncellenmiş başarı sıralamalarına dikkat etmek gerekiyor” dedi.  

“İSTEMEDİĞİNİZ YERLERİ TERCİH ETMEYİN” 

Öğrencilerin tercih edecekleri üniversite ve bölüme karar verme sürecinin önemli 

olduğuna değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Rehberlik Uzmanı Pelin 

Karahancı, “Öğrencilerin açıkta kalmamak ve bir sene daha YKS’ye hazırlanmamak 

için istemedikleri yerleri tercih etmelerini tavsiye etmiyoruz. Üniversite yolculuğu kişinin 

hayatının sonuna kadar sürecek bir serüvendir ve bu serüvende taşıdığımız kimlik 

mezun olduğumuz bölüm ile ilişkilendirilecektir. Bu sebeple çocukluğumuzdan beri 

hayalini kurduğumuz, yeteneklerimize ve kişisel özelliklerimize uygun bölümler 

seçmeliyiz” dedi. 

“ÖZEL ŞART VE KOŞULLARA DİKKAT” 

ÖSYM kılavuzdaki bölümler için özel şart ve koşullar listesi açıklandığını ifade eden 

Karahancı, “Tercih yaparken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta burasıdır. Bu 

şartlar bölümden bölüme değişmekle birlikte sağlık şartı, fiziksel özellik şartı, ücret 

şartı, hazırlık şartı, burs, eğitim verilecek kampüs gibi birçok detayı barındırıyor bu 

sebeple kılavuzu iyi okumalıyız” dedi.  
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“ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELİ” 

Öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmeleri gerektiğine 

vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli 

ise, “Her yıl mezun olan öğrenci sayısına bakıldığında öğrencilerin artık okurken 

kendisini geliştirmesi gerektiği kaçınılmaz bir durum. Bunun için projelere katılıp, 

Erasmus ile farklı ülkeleri tanıyıp, öğrenci kulüpleriyle de sosyal sorumluluk projelerine 

katılıp kendi alanındakilere göre iş maratonuna daha güzel başlayabilirler” diye 

konuştu. 

“TERCİH DANIŞMANLIĞI YAPILACAK” 

Devlet ya da vakıf üniversitelerinin tercih burslarından faydalanmak için özellikle ilk 5 

tercihi öğrencilerin iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Gayretli, “Tercih döneminde 

öğrencilerin mümkün olduğunca üniversitelerle iletişime geçip üniversitelerin imkânları 

ile ilgili bilgi almaları gerekmektedir ve tercih deneyimleri yok ise mutlaka uzmanlardan 

destek almalarında fayda var. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak aday öğrencilere 

hem tercih robotu imkânı sağlayıp hem de tercih danışmanlığı yapılacaktır” diye 

konuştu. 

“HALK REHBERİNİ 15 TEMMUZ GECESİ BULDU” 

15 Temmuz’da halkın darbe karşısındaki tavrının Türk siyasetinde yeni bir dönem 

açtığına dikkat çeken Prof. Dr. Şenol Durgun, “Bu türlü gayri meşru müdahale 

durumlarında halk daima nasıl davranması gerektiği konusunda tereddüt yaşıyordu. 

Aslında her darbe teşebbüsünde halk, nasıl hareket etmesi gerektiği noktasında 

tereddüdünü giderecek bir rehber, ses aradı ve rehberini 15 Temmuz gecesi buldu. 

Lider tavırları da takdire şayandır” dedi. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenol Durgun, 15 Temmuz hain darbe 

girişimini değerlendirdi. Durgun, “Halkın darbe teşebbüsünde bulunan güçler 

karşısındaki pasif varlığının bu zamana kadar gerçekleştirilen darbelerde olduğu gibi 

aynen devam edeceği düşünüldü. Türk toplumunun devletiyle olan ilişkisi ve devletine 

karşı geleneksel saygısı, sistemi bozmaya dönük böylesi müdahalelerde nasıl 

davranacağını bilememesine sebep oluyordu.” dedi ve ekledi: “Zira kadim Türk 

kültüründe ‘devlete isyan babaya isyan’ anlayışı ile özdeşleştirildiğinden, bu türlü gayri 

meşru müdahale durumlarında halk daima nasıl davranması gerektiği konusunda 

tereddüt yaşıyordu. Aslında her darbe teşebbüsünde halk, nasıl hareket etmesi 

gerektiği noktasında tereddüdünü giderecek bir rehber, ses aradı ve rehberini 15 

Temmuz gecesi buldu.” 
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“SİYASET, MEDYA, YARGI AKTİF ROL ALDI” 

Halkın darbe karşısında aktif olmasında ve daha organize hareket etmesinde siyaset 

kurumlarının öncü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Durgun, “Darbe teşebbüsü duyulduğu 

vakit önceki müdahaleler gibi bir an için halk tereddüt duydu. Fakat siyaset, medya, 

yargı kesiminin süreçte aktif rol alması veya yol göstermesiyle halkın nasıl hareket 

edeceği noktasında tereddütlerinden sıyrılmasına, ülkesine ve siyaset kurumuna sahip 

çıkmasıyla sonuçlandı” diye konuştu. 

"LİDER TAVIRLARI TAKDİRE ŞAYANDIR” 

Darbe teşebbüsünde muhalefet cephesinden yapılan açıklamaların önemli olduğunu 

da dile getiren Prof. Dr. Durgun, “Cumhurbaşkanının ve Başbakanın daha önceki 

yıllarda olduğu gibi şapkasını alıp gitmemesi, kendilerinin de meydanlarda olacağını 

belirtmesi ve halkı meydanlara inmeye çağırmasının rolü göz ardı edilemez. Bu 

konudaki lider tavırları takdire şayandır. Darbe teşebbüsünün iktidar partisi ve onu 

destekleyen bir kesime değil, tüm millete karşı yapılan bir kalkışma olduğu görüntüsü 

kazanmasında en önemli katkı, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nindir. Bu şekilde darbe 

teşebbüsü sadece iktidar kesimi çevrelerinde değil, Bahçeli’nin de katılımıyla 

teşebbüsün meşruiyetini yitirmesine yol açmış oldu” dedi. 

“TÜM KALKIŞMALARDAN FARKLI” 

15 Temmuz’un Türk modernleşme tarihi boyunca görülen tüm kalkışmalardan daha 

farklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şenol Durgun, “15 Temmuz darbe teşebbüsü, Türk 

modernleşme tarihi boyunca görülen modern geleneksel ya da laiklik dindar çatışması 

bağlamında değil, dini iddialar ya da dini görünüm içinde olduğu söylenen bir grubun 

siyasete, siyaset dışı yollarla müdahale etme ve siyaseti yeniden düzenleme arayışıdır. 

Böyle bir durum Cumhuriyet tarihi açısından bir ilk olmasının yanında, darbe 

teşebbüsüne kalkışanların niteliği açısından da oldukça düşündürücüdür” diye 

konuştu. 

KURBANLIK HAYVANLARDA ‘KENE’ UYARISI  

İstanbul’daki kurban satış pazarlarına özellikle Sivas, Tokat ve Yozgat gibi illerden 

getirilen kurbanlık hayvanlarda kene olabileceği uyarısında bulunan Veteriner Hekim 

Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, kurban satış yerlerine giderken açık renk ve uzun kollu 

giysiler giymek gerektiğini söyledi. Keneye karşı hayvanlara en az 10 gün önceden ilaç 

verilmesini tavsiye eden Prof. Dr. Nizamoğlu, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KVVKA) 

hastalığı ölüme kadar götürüyor, kurbanlık aldıktan sonra eve gelince kıyafetlerinizi 

çıkarıp, kene kontrolü yapın” dedi. 
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kalan kurbanlık hayvanlarda kene olabileceğini 

söyleyerek, alınması gereken önlemleri sıralayan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden 

Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, “Tokat, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, 

Erzincan ve Kars’a kadar olan illerde kene sıklıkla görülüyor. Özellikle bu illerden 

hayvan pazarlarına getirilen kurbanlıklara çok dikkat edin. Bu illerden getirilen 

hayvanlar kurban satış pazarlarına girmeden kene riskine karşı veteriner hekimler 

tarafından kontrol edilmesi lazım” diye konuştu.  

“HAYVANIN KULAK ARKASINA, TÜYSÜZ BÖLGELERİNE, BACAK ARASINA 

BAKIN” 

Kıyafet seçiminin önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Nizamoğlu, “Hayvanları satın 

alacak kişiler de evine götürüp bahçesinde bir süre bakacaksa kene kontrolünü yapsın 

veya yaptırsın. Özellikle hayvanların tüysüz bölgelerine, kulak içlerine, kuyruk altına ve 

bacak aralarına yerleşebiliyor. Ayrıca, kurban alacak kişiler, kene kendilerine 

bulaşmasın diye dikkat etmelidir. Çünkü kene hayvandan yere düşebilir, yerden de 

kişilere geçer. Kurban satış pazarına giderken açık renk ve uzun kollu giysiler giyin. 

Mümkünde pantolon paçalarınızı çorabınıza tepin, eve gelince hemen kıyafetlerinizi 

çıkarın kene kontrolü yapın” ifadelerini kullandı.  

KENE KAN EMDİKÇE BÜYÜR, VİRÜSÜ VÜCUDA KUSAR  

Keneyi kesinlikle çıkarmak için uğraşmamak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Nizamoğlu, 

“Kene vücuda gelince kan emmeye başlıyor, ilk başlarda kişiye bulaşma olmaz. Virüs 

taşıyan kene kustuğu zaman hastalığı kişiye bulaştırır. Kene ilk başlarda küçüktür, 

gözükmez. Kan emdikçe büyük ve gözle görünür hale gelir. Keneyi görürseniz en kısa 

sürede sağlık kuruluşuna gidin, uzmanların keneyi çıkarması lazım. Keneye herhangi 

bir müdahale olmazsa vücutta herhangi bir yere yerleştikten 12 saat sonra kusar. Elle 

çıkarmak istediğiniz zaman saati önemli değil hayvan strese girerek virüsü insana 

enjekte eder” dedi. 

KURBANLIK HAYVANI KESMEDEN 10 GÜN ÖNCE İLAÇLAYIN 

Hayvana verilecek ilacı veteriner hekime sorarak alınmasını tavsiye eden Prof. Dr. 

Nizamoğlu, “Hayvanın kesilmesine 10 gün varsa keneyi uzaklaştırmak için ilaç 

kullanılabilir. Çünkü antibiyotik ve parazit ilaçları 4 ile 7 gün içinde vücuttan atılıyor. Et 

ve süte geçer buna dikkat etmek lazım. İlacı veteriner hekime danışarak alın. Kene 

hayvanlara çalısı çok olan meralardan bulaşır. Dış parazit ilaçlarını zamanında 

yaparlarsa herhangi bir risk olmaz. Eğer kurbanlık kesilmeden bir gün önce bu ilaçlama 

yapılırsa parazit ilacı etle insana geçer. En az 1 hafta önceden ilaçlamayı yapmak 

lazım” diye konuştu.   
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KURBAN PAZARLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Kurban satış yerlerinde sosyal mesafeye dikkat edilmesini vurgulayan Prof. Dr. 

Nizamoğlu, “Yapabiliyorlarsa tek kullanımlık giysilerle kurbanlık almaya gitsinler. 

Pandemi dolayısıyla eski pazarlık usullerinin hiç yapılmaması gerekiyor. Önceden 

satıcı ile alıcı arasında tokalaşarak pazarlık yapılırdı, bu yönteminin hiç yapılmaması 

lazım. Virüsü taşıyan kene hayvanda herhangi bir hastalığa neden olmuyor. Ama 

insana bulaştığında ateş yükselmesi, vücudun belli bölgelerinde kanamaların 

olmasıyla kendini gösteriyor ve ölüme kadar götürüyor” ifadelerini kullandı.  

KURBANLIK ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER  

Kurbanlık alırken hayvanın görünüşüne dikkat edilmesini öneren Prof. Dr. Nizamoğlu, 

“Tüyleri parlak ve düzgün olmalı, hayvanda ateş olup, olmadığını kontrol ettirin zaten 

veteriner hekimler bakıyordur. Hayvan canlı durmalı, gözlerinde kızarıklık olmasın. 

Ağzından salya gelmeyecek, büyükbaş hayvanların burnuna özellikle dikkat etmek 

lazım, hafif nemli olmalıdır. Süt dişlerinin dökülüp kalıcı dişlerinin çıkmış olması lazım 

o zaman kurban olabileceği anlamına gelir” dedi. 

“TERCİHİNİZİ SON DAKİKAYA BIRAKMAYIN” 

Tercih süresinin çok kısa olacağından öğrencilerin üniversiteleri ve meslekleri iyi 

araştırması gerektiğini dile getiren Eğitimci Abdülkadir Gayretli, “Tercihinizi son 

dakikaya bırakmayın” dedi. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınav 

heyecanını ve stresini atlatan öğrenciler sınav sonuçlarını ve tercih dönemini 

beklemeye başladı. ÖSYM'nin açıkladığı resmi takvime göre YKS sonuçları 28 

Temmuz 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. 

“ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN ZAMAN KISA” 

Tercih süresinin çok kısa olacağından öğrencilerin üniversiteleri ve meslekleri iyi 

araştırması gerektiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti 

Başkanı Abdülkadir Gayretli, “28 Temmuzda sonuçların açıklanması ile birlikte 

tercihlerin ÖSYM sistemine girileceği süre bir hafta olarak tahmin ediliyor. Bu nedenle 

öğrencilerin hedeflerindeki üniversiteler ve bölümler ile ilgili araştırma yapabilmek için 

kısa bir zamanları kalıyor. Bu yüzden öğrencilerin sonuçların açıklanacağı tarihe kadar 

üniversiteler ve bölümler ile ilgili araştırmalarını tamamlamaları gerekiyor. Öğrenciler 

tercihlerini son dakikaya bırakmamalı” diye konuştu. 
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“TERCİH SÜRECİNİ RAHAT GEÇİRİN” 

COVID-19 süreci nedeniyle bir çok üniversitenin tanıtımlarını online sistemi 

sürdürdüğünü ifade eden Gayretli, “Öğrenciler üniversitelerin web sitelerinden 

akademik kadro, burslar, fırsatlar ve üniversitelerin ayrıcalıkları ile ilgili bilgi almalılar. 

Üniversitelerin konumu ve yerleşkeleri ile ilgili bilgi edinebilirler. Gerekirse üniversite 

yetkilileri ile online görüşmelere katılıp bölümler ile ilgili detaylı bilgi almalılar. 

Öğrenciler araştırmaları sonucunda edindikleri bilgiler doğrultusunda tercih döneminde 

oluşturacakları tercih listesinin taslağını oluşturabilirler. Bu süreçte edinilen bilgiler 

öğrencilerin hedeflerini netleştirmelerini, tercih sürecini daha rahat ve bilgi sahibi olarak 

geçirmelerini sağlayacaktır. İyi bir araştırma yapmak öğrencileri üniversite ve bölüm 

tercihlerinde doğru karara daha çok yaklaştıracaktır” şeklinde konuştu. 

“ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP DİPLOMAYLA MEZUN OLUN” 

Öğrencilerin üniversite tercih kitapçıklarında akreditasyona dikkat etmeleri gerektiğini 

hatırlatan Gayretli, “Artık hangi üniversitenin hangi programlarının akredite edilmiş 

olduğu tercih kitapçıklarında görülebiliyor. Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak 

eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Bu konuya dikkat ederek daha bilinçli 

tercihler yapılması gerekiyor çünkü uluslararası akreditasyona sahip bir programdan 

mezun olmak demek aynı zamanda uluslararası geçerliliğe sahip bir diploma anlamına 

da geliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, 60 uluslararası akreditasyonla, 

Türkiye’de en çok akredite edilmiş programa sahip üniversite konumundayız ve 

uluslararasılaşma çabalarımız aldığımız uluslararası derecelerle karşılığını buluyor” 

dedi. 

 


