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PERSONEL GÜNDEMİ
Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü’ne Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM
vekâleten Müdür olarak atanmıştır.

The Impact Rankings 2020

HABERLER
İstanbul’daki araştırmada ürküten sonuç; sokakta satılan ürünler tehlike saçıyor

17 AĞUSTOS

2020

İstanbul’da yapılan araştırma sokakta satılan kokoreç, pilav, tavuk döner,
boza, soğuk sandviç gibi yiyeceklerin tehlike saçtığını ortaya çıkardı. 1 yıl
boyunca yapılan araştırma sonucu alınan numunelerde salmonella gibi
tifoya neden olan bakteriler tespit edildi.
Her ülke ve bölgenin yemek kültürünü yansıtan, renkli ve her zaman erişilebilen,
maliyeti düşük yemek kültürünün bir parçası olan sokak lezzetleri; hazırlık
aşamasının hızlı ve pratik olması gibi birçok sebepten dolayı tercih ediliyor.
İstanbul’da yapılan araştırma, sokak lezzetlerinin tüketiminden doğacak
mikrobiyolojik riskleri ortaya çıkardı. Test edilen yiyeceklerin yüzde 65’inde
“Staphylococcus Aureus”, yüzde 25’inde “E.coli”, yüzde 10’unda “Salmonella”
gibi patojen bakteriler tespit edildi. Boza ve soğuk sandviç gibi ürünlerde tifoya neden salmonellaya rastlanırken, tavuk pilav ve
karışık tostta “Staphylococcus Aureus” ve “E.coli” bakterilerinin olduğu ortaya çıktı.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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“Dünyada gelir adaletsizliği olan ülkelerde koronavirüs artıyor”

19 AĞUSTOS

2020

Dünya’da, koronavirüsün en sık rastlandığı ülkeler arasında yer alan
Amerika, Brezilya ve Hindistan gibi ülkeleri değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi
Onur Özdemir, “Bu üç ülkede vakaların toplamlarına bakıldığında, gelir
eşitsizliğinde dünya sıralamasında da en üstlerde konumlandığı görülüyor”
dedi.
Alt gelir grubunda yer alan hanehalklarının ve bireylerin sağlık sistemine
ulaşmalarında ve mevcut kaynaklardan yararlanmalarında sorunlar olduğunu
söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Özdemir, “Çıkan sorunlar bir
bütün olarak vakaların artışını gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde
olağandan daha fazla tetikliyor ve mevcut eğilimi hızlandırıyor” dedi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

44 yaşında üniversite hayalini gerçekleştirdi

21 AĞUSTOS

2020

1976 doğumlu Sevda Güneş, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 44 yaşında
mezun olarak üniversite hayalini gerçekleştirdi. Okuma kararının ardından
ailesinden ve çevresinden olumsuz tepkiler aldığını söyleyen Güneş, “Bu
yola tek başıma çıktım. Azmettim ve başardım” dedi.
İlk, orta ve lise öğrenimini Karabük’te tamamlayan Sevda Güneş, İstanbul
Gelişim Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 44 yaşında mezun
oldu. Şimdxilerde İlahiyat Fakültesi’nde ön lisans öğrenimi gören ve akranlarına
başarmanın yaşının olmadığını gösteren Güneş, yüksek lisans ve doktora da
yapmak istediğini belirterek, “Hayat felsefem öğrenmek ve öğretmek adına.
Hem kendim okumayı öğrenmeyi seviyorum hem de çevreme ve yeni gelen
nesle faydalı olmak istedim. O yüzden okumayı tercih ettim” 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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