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HABERLER
“Üniversitenizi gidip görmeden tercih yapmayın”

10 AĞUSTOS

2020

Geçtiğimiz yıl üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenci
sayısının 100 binin üzerinde olduğunu ifade eden Eğitimci Abdülkadir
Gayretli, öğrencilerin tercih yapacağı üniversiteyi iyi araştırması gerektiğine
vurgu yaparak, “Üniversitenizi gidip görmeden tercih yapmayın. Üniversiteyi
kazandığınız halde de kayıt yaptırmazsanız Ortaöğretim Başarı Puanı’nınızın
düşeceğini unutmayın. Üniversite kazanma şansınızı riske sokmayın” dedi.
ÇİFT ANADAL, YANDAL VE YATAY GEÇİŞ İMKÂNLARI
Öğrencilerin tercih yaptıkları üniversiteleri yeterince araştırmadığını belirten
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli,
“Üniversitenizi gidip görmeden tercih yapmayın. Covid-19 pandemisi nedeniyle güvenli mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen,
üniversitelerin tercih ve tanıtım günlerini ziyaret edin. Rehber uzmanları ve akademisyenlerle bir araya gelin. Tüm ayrıntıları
araştırın. Üniversiteyi kazandığınız halde kayıt yaptırmazsanız Ortaöğretim Başarı Puanı’nın gelecek yıl yarı yarıya düşeceğini
unutmayın. Üniversite kazanma şansınızı riske sokmayın. İstemediğiniz bölümlere yerleşirseniz de endişe duymayın. Çift anadal,
yandal ve yatay geçiş imkânları ile her öğrenci istediği bölümü artık kolayca okuyabiliyor” ifadelerini kullandı.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

“Üniversiteler bireylerin değerlerini de şekillendiriyor”

10 AĞUSTOS

2020

Üniversitelerin sadece mesleki ve teknik eğitimin verildiği kurumlar değil
aynı zamanda gelecek nesillerin birey olarak toplumdaki rollerini idrak
ettikleri, değerlerini ve inançlarını şekillendirdikleri önemli kurumların
başında geldiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin Selçuk,
“Eğitim toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam bilincinin
desteklenmesi, şiddetin önüne geçilmesi, hoşgörü kültürünün, barışçıl,
istikrarlı ve müreffeh toplumların inşa edilmesinin temelini oluşturuyor”
dedi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Times Higher Education (THE) Üniversite Etki
Sıralaması’nda (Impact Ranking) 2020 yılında 82 ülkeden 676 üniversitenin
‘Kaliteli Eğitim’ alanında değerlendirildiğini ve bu alanda dünyada ilk 100’e, Türkiye’de ise sıralamaya giren 34 üniversite arasından
da adını 1’inci sıraya yazdırdığını hatırlattı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi, “Times Higher Education (THE) Üniversite Etki Sıralaması Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği 17
sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda üniversitelerin bu hedeflere ulaşma yolunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
arenada üstlendikleri sorumluluğu ve ürettiği katma değeri temel alan dünya üzerindeki ilk ve tek sıralama olma özelliğini
taşıyor” ifadelerine yer verdi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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“Dünyada 2050 yılına kadar her 4 insandan birinin su sıkıntısı olacak”

11 AĞUSTOS

2020

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’nin temiz su ve sanitasyon hedefi raporunda 2050 yılına kadar
dünyadaki her 4 insandan birinin su sıkıntısının olacağının tahmin
edildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Nevruz Berna Tatlısu, “Şu an ise su
kıtlığı dünyada yüzde 40’tan fazla insanı etkilemektedir.” dedi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Times Higher Education (THE), üniversitelerin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında toplumların
sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları değerlendiren raporuna göre
(SDG6- Clean Water and Sanitation) temiz su ve sanitasyon alanında başvuran
dünya üniversiteleri arasında 201-300, Türkiye’den katılan üniversiteler arasında
ise 8’inci sırada yer aldığını hatırlattı.
Üniversite, “Times Higher Education (THE) Üniversite Etki Sıralaması Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği 17 sürdürülebilir
kalkınma hedefi doğrultusunda üniversitelerin bu hedeflere ulaşma yolunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada
üstlendikleri sorumluluğu ve ürettiği katma değeri temel alan dünya üzerindeki ilk ve tek sıralama olma özelliğini taşıyor”
ifadelerine yer verdi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

“Nitelikli eğitimin ön koşulu öğretmendir”

12 AĞUSTOS

2020

Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından
öğretmenlere önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, yöntemi
ne olursa olsun nitelikli eğitimin kamusal bir hak olduğunu belirterek,
“Herkes eğitim hakkına sahiptir. Nitelikli bir eğitimin ön koşulu ise
öğretmendir” dedi.
Uzaktan eğitim için kuvvetli bir öğretim tasarımının ilk şartının öğrenme
kazanımı belirlemek olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden
Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Uzaktan eğitim yaygın bir yanılgının aksine
sadece ezbere bilgi verileceği anlamına gelmez. Bu anlamda uzaktan eğitim
tasarlanırken sadece bilginin işlenmesi süreçlerine odaklanan bilişsel öğretim
tasarımları tercih edilmemelidir. Psikomotor ve duyuşsal kazanımlar da hedef kazanımlar arasında tutulmalıdır. Verilecek
projelerle ve performans görevleriyle entelektüel kapasitenin yanında motor beceri ve değer setleri de desteklenmelidir”
ifadelerine yer verdi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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“Üniversitemiz çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlıyor”

13 AĞUSTOS

2020

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Times Higher Education (THE) (Impact
Ranking) ‘Affordable and Clean Energy’ (Temiz ve Ucuz Enerji) kategorisinde,
dünya üniversiteleri arasından 100- 200 sıralamasında yer aldığını hatırlattı.
Sıralamayı, Türkiye’nin temsiliyeti açısından önemli bir başarı olarak
değerlendiren Prof. Dr. Bedri Yüksel, “Bu değerlendirme, üniversitemizin
uluslararası ve ulusal bazda temiz enerji ve çevre kirliliğinin azaltılmasına
katkısını da göstermektedir” dedi.
Sıralamanın “Affordable and Clean Energy” (Temiz ve Ucuz Enerji)
kategorisinde, üniversitenin yürüttüğü çalışmaların ve çevreye verdiği önemin
de bir göstergesi olduğunu belirten Yüksel, “Bilindiği gibi ülkemiz toplam
enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 77‘sini ithal etmektedir ve bu enerji ithalatının ülke ekonomisine olumsuz etkisi oldukça büyük
olmaktadır. Geçmişte, özellikle 1970 yılından sonra dünya enerji fiyatlarındaki ani artışların, ülkemizde büyük ekonomik krizlere
yol açtığı ve ülkemize ciddi sıkıntılar yaşattığı bilinmektedir. Ülkemiz, milyarlarca doları enerji ithalatı için harcamaktadır ve bu
durum ülkemiz ekonomisini olumsuz yönde etki etmektedir” dedi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

“Sağlık alanında sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz”

14 AĞUSTOS

2020

İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ), Times Higher Education (THE)
(Impact Ranking) ‘Good Health and Well-being (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
kategorisinde, dünya üniversiteleri arasında 201-300 sıralamasında yer
aldığını hatırlattı. İGÜ, sıralamaların bu kategorisinde, üniversitelerin temel
hastalıklar ve koşullar hakkındaki araştırmaları, sağlık alanı için üniversitenin
desteklerinin, öğrencilerin ve personelin sağlık alanına katkılarının
değerlendirildiğine dikkat çekti.
Sıralamada 80 ülkeden 620 üniversitenin yer aldığını belirten İstanbul Gelişim
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Arda
Öztürkcan, “Ülkemizin sağlık alanında sürdürülebilir kalkınması için ulusal ve
uluslararası çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz” dedi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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İGUZEB

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Uzaktan Eğitim
COVID-19 sebebiyle, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda üniversitelerde
uzaktan eğitim sürecine başlanmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak 2016 yılından bu yana
faaliyet gösteren Uzaktan Eğitim Birimi (İGUZEB) gerek teknik altyapısı, gerek deneyimiyle bu
süreçte öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarını verimli bir şekilde devam ettirmek adına tam kapasite
çalışmaktadır.
İGUZEB, uzaktan eğitimin öğrenci merkezli, zaman ve mekandan bağımsız yaşam boyu ve sınırsız
öğrenme bilincini amaç edinerek; bu kapsamda öğretim elemanlarımızın bilgi ve tecrübelerinin uzaktan
eğitim teknolojilerinin kullanılmasıyla uluslararası e-öğrenme standartlarında kalite seviyesine
çıkarmayı kendine vizyon edinmiştir. Bu bağlamda üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan
mevcut ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına gerekli teknik desteği sunarak e-öğrenme
temeline dayanan teknolojilerle dijital içerik geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.
Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte öğrencilerimiz uzaktan eğitim sistemiyle derslerini
takip edebilmekte, öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanmış video, ders notu, çalışma
soruları vb. ders içeriklerine dijital altyapı desteğiyle erişebilmektedirler. Aynı sistemde ödevlerini
görüntüleyebilir ve yapmış oldukları ödevlerini sistem aracılığıyla hocalarına ulaştırabilmektedirler.
Canlı derslere katılıp hocalarıyla eşzamanlı iletişim kurma imkânı ve daha sonra ders tekrarını izleme
olanağı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, sorumlu oldukları derslerin sınavlarına çevrimiçi ortamda giriş
yapmaktadır. Sınav sisteminde sorular ve süre bu altyapıya uygun olarak titizlikle hazırlanmıştır.
Bütün bu materyallere internet bağlantısı olan bir bilgisayar, tablet veya mobil cihazlardan erişim
sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin süreçle ilgili herhangi bir sorusu olduğunda destek talebi
gönderebilmekte ve çalışanlarımız tarafından geri dönüş sağlanmaktadır.
İGUZEB olarak bu süreçte öğrencilerimizin, eğitim-öğretimlerini aksatmaması adına dijital
teknolojinin tüm imkânlarından yararlanarak en verimli eğitimi sunmak için çalışmaktayız.
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VİRÜSTEN
KORUNMAK
ELİMİZDE

3-4
ADIM
ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN
TEK KULLANIMLIK KAĞIT
MENDİLLE KAPATILMALIDIR.
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ
KISMI KULLANILMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ
YAKIN TEMASTAN
KAÇINILMALIDIR.

KALABALIK
ORTAMLARDAN
OLABİLDİĞİNCE UZAK
DURULMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

KİRLİ ELLERLE AĞIZ,
BURUN VE GÖZLERE
DOKUNULMAMALIDIR.

www.gelisim.edu.tr

ELLER EN AZ 20 SANİYE
SÜREYLE SU VE NORMAL
SABUNLA YIKANMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI
DURUMLARDA ALKOL
İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ
KULLANILMALIDIR.
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