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İGÜ “QS EECA 2021” SIRALAMASINDA İLK 300’DE
İstanbul Gelişim Üniversitesi, “QS EECA 2021” sıralamasında ilk 300 üniversite
arasına girdi. “Uluslararası Akademisyen” kategorisinde 58'inci sırada yer alan
üniversite, “Makale Başına Atıf” kategorisinde ise ilk 100 üniversite arasında gösterildi.
Uluslararası Akademisyen, Uluslararası Öğrenciler, Doktoralı Fakülte Personeli,
Makale Başına Atıf ve Web Etkisi gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmelerde
dünyada ilk 300 üniversite arasına giren İstanbul Gelişim Üniversitesi, elde ettiği
başarıyla Türk Vakıf Üniversiteleri arasında yükselişini devam ettiriyor.
Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS University Rankings,
“Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2021” raporlarını yayınladı. Dünya üniversitelerinin
değerlendirildiği listede İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 'Gelişen Avrupa ve Orta
Asya Sıralaması'nda (Emerging Europe and Central Asia - EECA) ilk 300 üniversite
arasına girdi.
“MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak
hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz bu başarı bizler için elbette gurur verici. Birçok
uluslararası kuruluş tarafından değerlendiriliyoruz. En son Türkiye’de “Kalite Eğitim”
kategorisinde 1’inci, dünyada ise 96’ncı olduğumuzu duyurmuştuk. Uluslararasılaşma
adına yaptığımız hamlelerimizin güzel sonuçlara ulaşması bizlere motivasyon kaynağı
oluyor” dedi.
“ULUSLARARASI ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRDİK”
Uluslararasılaşma alanında Türk yükseköğretim sisteminin Prof. Dr. Yekta Saraç
öncülüğünde büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Gayretli, “Yükseköğretim
sistemimizi uluslararası çekim merkezi haline getirdik. Geliştirilen stratejilerle her yıl
yükseköğretimde Türkiye’yi daha fazla uluslararası öğrenci ve akademisyen tercih
ediyor” ifadelerini kullandı.
“ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK UFUK AÇIYOR”
“Uluslararası Akademisyen” kriterine göre yapılan değerlendirmelerde 58’inci sırada
yer aldıklarını vurgulayan Gayretli, “Uluslararası akademisyenler, uluslararasılaşmanın
önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Çok kültürlülük hem öğrenci hem akademisyen
için ufuk açıcı olabiliyor. Uluslararası akademisyenler hem kendi ülkelerine hem de
bulundukları ülkeye katkı sağlayabiliyor” şeklinde konuştu.
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Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Devlet Su İşleri, megakent İstanbul'un su
ihtiyacını karşılayan rezervlerde 3 aylık kaynak bulunduğunu açıkladı. Tehlikeye karşı
alınan önlemlerden biri de yeşil alan sulamasındaki tasarruf. İstanbul Gelişim
Üniversitesi akademisyenlerinin geliştirdiği önlemlerle proje sonunda her mevsim 5
tonluk bir tasarruf hedefleniyor.
Uzmanlar, Türkiye'nin son 10 yıllık dönemde kuraklığın en şiddetli dönemini geçirdiğini
belirtiyor. Ancak alınacak kuraklık tedbir ve stratejileri hayati önem taşıyor. Bu
sorumluluktan yola çıkan akademisyenler, geliştirdikleri önlemlerle su tasarrufunu
amaçlıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yardımcısı
Mimar Mahmut Sevgi, “Kuraklık hem ülkemiz hem dünya için büyük bir sorun haline
geldi. Biz de bu soruna tasarrufla çözüm olmak istedik. Üniversite bahçesinde bulunan
yeşil alanda tasarrufu sağlamak için çeşitli önlemler aldık” dedi
“SULAMAYI HAFTADA 3’TEN 1’E İNDİRDİK”
Toprak kayması yaşanan alana bentler çektiklerini ifade eden Mimar Mahmut Sevgi,
“Bentlerle birlikte üzerlerine doğal taşlar koyduk. Bentler toprak kaymasını ve suyun
heba olmasını engelledi. Haftada 3 gün yaptığımız uygulamayı haftada bir güne
indirdik. Bu bizim için ciddi oranda su kaybını engellemek oldu. Üzerinde bulunan doğal
taşlarda toprağın nemini korudu” diye konuştu.
“BU BİTKİLER TERCİH EDİLEBİLİR”
Tasarrufta bitki seçiminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Mahmut Sevgi, “Özellikle
kuraklık tehlikesinin olduğu bu günlerde suya dayanıklı bitkiler seçmek gerekiyor. Dört
mevsim yeşil kalabilen, rüzgâra ve hava kirliliğine dayanıklı bitkilerin kullanımı önemli.
Zambak gibi bazı bitkiler de araçların karbon yayılımını bile emiyorlar. Meyve ağaçları
çok fazla su istemez. Tasarruf amaçlı bu ağaçlar kullanılabilir. Hobi bahçelerinde
leylandi türleri tercih edilebilir. Her bakımdan çok dayanıklı bir bitkidir” tavsiyesinde
bulundu.
“5 TON SUYUMUZ İSRAFTAN KURTULACAK”
Peyzaj düzenlemesinde tercih edilen alanın da çok önemli olduğunu hatırlatan Mimar
Sevgi, “Bitki seçimi sonrası onu nereye ekeceğiniz çok önemli. Bazı bitkiler kışa
dayanıksızdır yazı sever ama kuraklığa da dayanıklıdır. Bu bitkilere defne örnek
verilebilir. Dış alandaki defneleri kışın yerlerinden alıyoruz. Ama bunlar heba olmuyor.
Biz bunları saksılara koyuyoruz. Saksılardaki bitkileri yazın sonuna kadar dışarda
bırakabiliyoruz. Sonbaharla birlikte iç alanda güneş görecek bir alanda muhafaza
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ediyoruz. Yeşil alanlarımız çok geniş proje sonunda aşağı yukarı 5 ton suyumuz
israftan kurtulacak” ifadelerini kullandı.
Binalardaki yağmur inişlerinin önemini de hatırlatan Mimar Mahmut Sevgi, “Bu sulan
direkt kanalizasyona akıyor. Biz bunları aldık yolunu değiştirdik ve toprağa vermeye
başladık. Bu suyu toprağa eşit şekilde paylaştırdık. Borular yardımıyla yukarıdaki ve
aşağıdaki bitki aynı verimi almaya başladı” dedi.
UZAKTAN EĞİTİM; ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİME DESTEK OLDU
Koronavirüs salgınıyla birlikte deneyimlenen uzaktan eğitimin, öğrenci merkezli eğitim
modeline destek olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Öğrenci
merkezli eğitim felsefesi 21’inci yüzyılın ihtiyaç duyduğu özerk, kendi kendini
yönlendiren ve kendine yetebilen öğrenciler yetiştirir” dedi.
Koronavirüs salgınıyla birlikte deneyimlenen ve tüm dünyayı etkisi altına alan eğitsel
dijital dönüşüm, kitleleri zaruri olarak uzaktan eğitim ve hibrit eğitim formlarıyla
tanıştırdı. Normal zamanda bu eğitim formlarına geçilmesinin yıllar süreceğini ifade
eden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Pandemi dönemi, eğitsel, teknolojik, ekonomik,
politik zemindeki tartışmalarla yürürlüğe koyulması uzun zaman alabilecek bir
dönüşümü hızla sosyal gerçeğimiz haline getirdi. Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS),
senkron ve asenkron eğitim bağlamları, webinarlar, sanal sınıfların yönetimi, web 2.0
araçlarıyla zenginleştirilmiş öğrenme ortamları kısa sürede küresel olarak adaptasyon
sağladığımız eğitsel bir terminoloji haline geldi” diye konuştu.
“FIRSATA ÇEVRİLMELİ”
Eğitim-öğretimde pandemiyle gelinen durumun korkulacak veya kaygı duyulacak bir
süreçten ziyade fırsata çevrilerek yönetilecek bir süreç olarak değerlendirilmesi
gerektiğini belirten Kavgaoğlu, “Nitekim uzaktan veya hibrit eğitim formları öğrenci
merkezli eğitimin doğasına hizmet etmede geleneksel eğitimden çok daha elverişli
olabilmektedir. Dünyaca ünlü üniversitelerin de dikkat çektiği gibi muhtemel öğrenme
kayıplarının önüne geçebilmek için önlemler almak, teknoloji altyapısını güçlendirmek,
fırsat eşitliğini öncelemek, öğretimi yeniden tasarlamak, sağlıklı eğitsel iletişim için
transaksiyonel uzaklığı asgariye indirmek, öğrenci bağlılığını sağlamak halen ve
sürekli iyileştirilmesi gereken hususlardır” ifadelerini kullandı.
“21’İNCİ YÜZYILIN EĞİTİM FELSEFESİ: ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM”
Öğrenci merkezli eğitim hakkında bilgi veren Kavgaoğlu, “Öğrenci merkezli eğitim,
öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden ve ders kitaplarından kendilerine aktarılan bilgileri
pasif bir şekilde almak yerine aktif olarak, bireysel ve işbirlikli grup çalışmalarıyla, kendi
bilgilerini oluşturdukları, kendi hipotezlerini kurup, test edebildikleri bir eğitim şeklidir.

Basın Bülteni
14 – 18 Aralık 2020

Bu eğitim felsefesi 21’inci yüzyılın ihtiyaç duyduğu özerk, kendi kendini yönlendiren ve
kendine yetebilen öğrenciler yetiştirir” dedi.
Öğrenci merkezli eğitimi etkili bir şekilde uygulama imkânı veren uzaktan eğitim
hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Öğretmen ve öğrenci değişen
rollerine iyi çalışmalıdır” diyerek, “Öğretmen, bilgi edinimini kolaylaştırarak öğrenmeyi
teşvik etmelidir. Zor ve dağınık olan öğrenme işi yalnızca öğrenciler tarafından
yapılabilir” ifadelerini kullandı.
“YAŞAM BOYU ÖĞRENME ANLAYIŞI KAZANDIRILABİLİR”
Öğrenmeyi teşvik eden öğretimin, öğrencilere ne yapmaları ve neleri bilmeleri
gerektiğini dikte eden bir öğretim olmadığını söyleyen Kavgaoğlu, “Entelektüel
anlamda kabulü basit olsa da gerek öğretmenler gerekse öğrenciler değişen bu
rollerine iyi çalışmalıdır. Öğrenme sorumluluğu tetiklenmelidir. Geleneksel eğitim
davranışçı bir yaklaşımla öğrencileri dışsal motivasyona fazlasıyla bağımlı hale
getirmiştir. Böyle bir anlayışta öğrenciler dersi geçmek veya yüksek not almak için bir
şeyler yapar, havuç olmadığında öğrenme etkinlikleri durma noktasına gelebilir. Oysa
öğrenci merkezli eğitimde öğrenme iklimi yaratmak esastır. Öğrencinin bu iklimi
teneffüs etmesi sağlanmalıdır. Öğrencinin derse hazırlıklı olmak, sınavına çalışmak,
grup çalışmalarına katkıda bulunmak gibi öğrenmeyle ilgili olarak aldığı kararların not
dışındaki sosyal sonuçlarını da deneyimlemesine yardımcı olunmalıdır. Bu suretle
yaşam boyu öğrenme anlayışı ve sevgisi de kazandırılabilecektir” dedi.
“GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRİN”
Sınıftaki güç dengesinin değişmesi gerektiğini belirten Kavgaoğlu, “Geleneksel
sınıflarda öğretmenler öğrencilerin neyi, nasıl, hangi hızla, nasıl bir iletişim içinde
öğreneceklerine karar verip ne kadar iyi öğrenebildiklerini onaylarlar. Bu durum
öğrencilerin öğrenme süreçleri üzerinde muazzam bir baskı ve kontrol hissetmelerine
neden olur. Bu güç dengesini değiştirmek, öğrencilere kendi öğrenme süreçleri
üzerinde bir miktar kontrol vermekle mümkün olacaktır. Bu sayede öğrencilerin
öğrenme motivasyonu olumlu yönde etkilenecektir” ifadelerini kullandı.
“DERS KONULARININ FONKSİYONU DEĞİŞMELİDİR”
“Ders konularının fonksiyonu değişmelidir” diyen Kavgaoğlu konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Öğrencileri öğrenme becerileriyle donatmak, onların içeriği kendi kendilerine
öğrenmelerini mümkün kılar. Öğrenciyi çok sayıda işlenecek içeriğe maruz bırakmak
yerine bu içerik, öğrencilerin yaşam boyunca ihtiyaç duyacakları öğrenme becerilerini
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geliştirmek için kullanılmalıdır. Uygulamalı dersler bu anlamda salt teorik derslerden
çok daha etkilidir.”
“ÖĞRENME POTANSİYELLERİNİ ETKİN OLARAK KULLANMALARINI SAĞLAYIN”
Uzaktan eğitime ilişkin alınacak tüm önlemlerin öğretmen ve öğrenci kadar eğitim
kurumlarına da sorumluluk yüklediğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Yenilikçi öğrenme – öğretme
yaklaşımlarının yakından takip edilip geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için öğrenme
ve öğretmeyi geliştirme ofisleri oluşturmak, öğretmenlere öğrenci merkezli öğretim
formasyonu kazandıracak hizmet içi eğitimler organize etmek, öğrenme ihtiyaçlarına
uygun dijital kütüphaneler oluşturmak, ailelerin katılım ve desteğini sürece dahil etmek
bu sayede öğretimin sürekliliğini sağlamak, öğrencileri öz farkındalıklarını artıracak, öz
yeterliliklerini besleyecek online kurs ve seminerlerle desteklemek, ilgi ve
yetkinliklerine uygun dijital sosyal etkinlikler düzenlemelerine imkan tanımak, kendi
öğrenme stillerini fark ederek öğrenme potansiyellerini etkin olarak kullanmalarını
sağlamak uzaktan eğitimde öğrenci bağlılığını artıracak bu suretle öğrenci merkezli
öğretimi de etkin kılacaktır” diye konuştu.
PROF. DR. DURGUN: “DEMOKRASİ KAVRAMI ANLAM DEĞİŞİKLİĞİNE UĞRADI”
İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yakın Dönem Türkiye
Söyleşileri’nin 46.sını zoom üzerinden online olarak gerçekleştirdi. Söyleşiye katılan
Prof. Dr. Şenol Durgun “Cumhuriyeti Demokrasi ile Birleştirmek: Düşünsel Güçlükler”
başlıklı konuşmasında, “Demokrasi 18.yüzyıldan 20.yüzyıla kadar anlam
değişikliklerine uğradı. Artık sınırlı sorumlu hükümet, insan hakları ve hukuk
üstünlüğünü içeren yönetsel bir sisteme dönüştü” dedi.
İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yakın Dönem Türkiye
Söyleşileri’nin 46.sını zoom üzerinden online olarak gerçekleştirdi. Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Mustafa Budak moderatörlüğündeki söyleşinin konuşmacısı İstanbul Gelişim
Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünden Prof. Dr. Şenol Durgun oldu.
Yapmış olduğu konuşmada ele aldığı başlıklar arasında demokrasinin anlam
değişikliğine de değinen Durgun, demokrasinin 18.yüzyıldan 20.yüzyıla kadar anlam
değişikliklerine uğradığını belirterek 18.yüzyılda demokrasinin feodaliteye karşı siyasal
sistem olarak anılırken 20. yüzyılda sınırlı sorumlu hükümet, insan hakları ve hukuk
üstünlüğünü içeren yönetsel bir sisteme dönüştüğünü ifade etti.
Modernleşme ve Siyaset, Çağdaş Siyasal Sistemler, Türk Milliyetçiliği Portreler, Ulus
İnşası ve Milliyetçilik, Cumhuriyet’in Siyasetin Dönüşümü gibi birçok siyaset bilimiyle
ilgili kitabı yazarı olan Prof. Dr. Durgun, “Cumhuriyeti Demokrasi ile Birleştirmek:
Düşünsel Güçlükler” başlıklı konuşmasının büyük kısmını Cumhuriyet ve liberal
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kavramlarının tanımı ve karşılıklı ilişkilerine ayırdıktan sonra bu tanımlar ışığında
Türkiye pratiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Liberal siyasetin aksine Cumhuriyetçi siyasette bireyin olmadığını yurttaşın
bulunduğunu belirten Prof. Durgun, liberal siyasetin iyi insanı, cumhuriyetçi siyasetin
de iyi yurttaşı tercih ettiğini söyledi. Cumhuriyetçi siyasetin Fransız J:J.Rousseau’nun
genel irade kavramına dayandığını ve ortak yararı amaçladığını belirten Prof. Dr.
Durgun, zaman içinde genel iradenin Türkiye’de bilindiği şekliyle milli iradeye
dönüştüğünü, milli iradenin geçmiş-hal-geleceği dikkate aldığını, demokratik siyasetin
halk iradesi kavramının ise sadece yaşanılan anı esas aldığını söyledi.
Ardında 1923 sonrası Türkiye’deki gelişmeleri cumhuriyet-demokrasi açısından
değerlendiren Prof. Dr. Durgun’a göre “Kanun-ı Esasi Türk”, “Misafir Türk/Yarı Türk”’
Hakiki Türk/Kamil Türk vardır. Ayrıca Cumhuriyetçi siyasetin saltanat karşıtlığı ve teorik
düzen karşıtlığı gibi iki tür karşıtlığa dayandığını ve dört kavram üzerinde şekillendiğini
ifade etmiştir. Bu kavramlar ortak yarar amaçlı tek yurt (Anadolu), tek toplum (Türk),
Tek düşünce(ulusçuluk), Tek amaç (bağımsızlık) idi. Daha da önemlisi Resmi
milliyetçiliğin, medeniyetçilik ve milliyetçilik gibi iki yönü olduğunu belirtmiştir. Prof. Dr.
Durgun, 1947’den beri Türkiye’de icazetli demokrasi yaşandığını, 1961 anayasasının
da sola dönük, vesayetçi bir anayasa olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.
“CUMHURİYET KAVRAMI, TÜM SİYASAL YAŞAMIN VARLIK NEDENİDİR”
Söyleşinin moderatörlüğünü yapan İstanbul Üniversitesi’nden Enstitü Müdürü Prof. Dr.
Mustafa Budak ise yaptığı konuşmada önemli açıklamalara yer verdi. Cumhuriyet
kavramı üzerinden başladığı konuşmasına şu şekilde devam etti;
“Osmanlı döneminden tam kopuşu temsil eden yegane şey yeni devletin rejimi
olmuştur. Yeni devlette sürekli vurgulanan kavram hep cumhuriyet olmuştur.
Cumhuriyet’in korunması, yüceltilmesi ve sonsuza dek var olacağının güvencesinin
verilmesi gerektiğinde cumhuriyet kavramı, tüm siyasal yaşamın varlık nedeni, hem de
siyasal davranışların biricik meşruiyet kaynağını oluşturmuştur. Siyasal yaşamın vaz
geçilmez unsurları olan siyasal partiler Türkiye’de cumhuriyeti korumak ve onu
yüceltmek için kurulurlar. Özellikle ara dönemlerde bazı siyasiler ya da siyasal partiler
‘cumhuriyetin değerleri’ ve bu ‘değerlerin’ korunması üzerinden tartışma
yürütmektedirler.”
Cumhuriyet döneminde de, Türk siyasal yaşamının daima bir aktörü olmuş, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin cumhuriyeti koruyup kollamak ve normal işleyen sisteme müdahale
ettiğini söyleyen Prof. Dr. Budak, “Bunun bu şekilde görülmesi, aslında bir yönetsel
form olan Cumhuriyet’in, aynı zamanda ‘ilerleme’ ve ‘moderniteyi’ yakalamanın aracına
dönüştürülmesindendir” dedi. Prof. Dr. Budak ayrıca, “Bu görünümün bizi Türk
modernleşmesine içkin bir sıkıntıya, Cumhuriyet ile demokrasi arasındaki gerilime
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götürür. Bunun entelektüel ve toplumsal izdüşümü ise Cumhuriyet’in vatandaşı ile
demokrasinin bireyini söylemsel ve kurgusal olarak birleştirme sıkıntısında bulunabilir.
Bu sıkıntının erken Cumhuriyet dönemine ait bir modernleş(tir)me projesinin ve bu
projeye özgü vatandaş-birey özdeşleştirmesinin, modernleştirici devlet ve aydınlar
tarafından Cumhuriyet’in tüm dönemlerine yayılması ile modernleşme sürecini
tıkamasıdır” şeklinde konuştu.
“CUMHURİYET VE DEMOKRASİ BİRBİRİNE RAKİP MODELLERDİR”
Son olarak da cumhuriyet ve demokrasinin uzlaşabilen değil, aslında birbirlerine rakip
olan iki siyasal ve toplumsal düzenlenim modeli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Budak
sözlerine şu şekilde son verdi;
“Bu gelişmelerin yaşandığı bir zamanda (cumhuriyetlerin yok olma tehlikesi yaşadığı
bir dönemde) Türkiye’de bir Cumhuriyet inşa edilmişti.Türkiye’de cumhuriyetin işlevsel
iki anlamı olmuştur. İlk olarak yeni bir ulus devlet kurulmaktaydı ve bu bağlamda kurucu
kadrolar, yeni devlet için aranan ulusun oluşumu sürecinde, cumhuriyetin toplumsal
yapıyı önceleyen özelliğiyle demokrasiyle kıyaslanmayacak ölçüde işlevsel olduğunu
görmüşlerdir.
Özellikle 1980 sonrası neo liberal dönemde başlatılan liberalizasyon süreciyle, Türkiye
köklü değişikliklere uğramıştır. Bu dönem sonrasında ülke kendi liberal bireyini kısmen
de olsa yetiştirmiş ve bu yeni insan tipolojisi de bir siyaset tarzı olarak anlaşılan
cumhuriyeti sorgulamaya başlamıştır.
Kişisel çıkar peşinde koşmayı daha anlamlı bulan yeni birey, cumhuriyetçi ortak yarar
tasarımının peşinden koşmayı da eskiden olduğu kadar anlamlı bulmamaktadır.
Günümüz Türkiye’sinde yükselen talepler doğrultusunda demokratik yönetsel
anlayışın daha baskın bir niteliğe bürünmüştür.”
ABDÜLKADİR GAYRETLİ’DEN YÖK’ÜN ‘AŞIDA ÖNCELİK’ TALEBİNE DESTEK
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), ‘aşıda öncelik’ talebine destek verdiklerini açıklayan
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Talep, yüz
yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerimize bir an önce devam edebilmemiz için önemli.
Öğrencilerimiz bizi, biz onları özledik” dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı’na Kovid-19 aşılama programına ilişkin
önerilerini içeren gönderdiği yazıda, üniversite hastaneleri ile yükseköğretim
kurumlarında görev yapan akademik, idari personel ve sağlık çalışanlarının öncelikli
aşılama kapsamında değerlendirmesini talep etti.
Üniversitelerde yapılacak öncelikli aşılama ile eğitim faaliyetlerinin daha sağlıklı
yürütülebileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
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Abdülkadir Gayretli’den YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’na ilettiği talebe destek geldi.
Gayretli, “Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi örgün olarak yürütmek ve öğrencilerimizle
bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.
“ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖZLEDİK”
Sağlık Bakanlığı’na iletilen talep sonrası konuşan Gayretli, “Öncelik elbette sağlık
çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ve engellilerde. Prof. Dr. Yekta Saraç
öncülüğündeki YÖK’ün bu talebi yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerimize bir an önce
devam edebilmemiz için önemli. Uzaktan eğitimle birçok yeniliğe kısa zamanda uyum
sağlayabildik ve tüm çalışmalarımızı aksamadan yürüttük ama öğrencilerimiz bizi, biz
onları özledik” ifadelerini kullandı.

