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PERSONEL GÜNDEMİ
Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Tasarım Bölümü’ne 01.06.2020 tarihi itibarıyla Bölüm Başkanı
olarak Dr. Öğr. Üyesi Melis BOYACI atanmıştır.
Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü’ne 02.06.2020 tarihi itibarıyla Bölüm Başkanı olarak
Doç. Dr. Gülay AKALIN atanmıştır.

The Impact Rankings 2020

HABERLER
65 yaş üstü kısıtlamayı doğru buluyor

01 Haziran

2020

Yaş ortalaması 68 olan 120 yaşlı ile yapılan araştırmada, yaşlılara uygulanan
kısıtlama yasağı hakkında ne düşündükleri soruldu. Araştırmada, yaşlıların
yüzde 60’ının izolasyon sürecinin kırılgan grup ve yaşlılara uygulanmasını
doğru bulduğu ortaya çıktı.
Türkiye’nin ilk ve tek yaşlı üniversitesi olan ve kar amacı gütmeden eğitim
veren Tazelenme Üniversitesi ve Gerontoloji bilimi kurucusu Prof. Dr. İsmail
Tufan, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör.
Gerontolog F. Sıla Ayan ile bir araştırmaya imza attı. Yaş ortalaması 68 olan 120
Tazelenme Üniversitesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya
göre yaşlıların yüzde 56’sı kendilerine uygulanan sokağa çıkma yasağını doğru bir karar olarak değerlendiriyor. Araştırmaya
göre, yaşlıların yüzde 52’si kendileri için belirlenen sokağa çıkma yasağı kararının adil olduğunu kabul ederken, buna karşın yaşlı
ölümlerinde azalma yaratacağına ise sadece yüzde 27’si inanıyor.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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İnternet kullanan çocuklar istismar riski altında

3 Haziran

2020

Geçtiğimiz günlerde bir internet video platformu olan Youtube’da yer alan
“Gerçek Hikâyeler” isimli video kanalı uygunsuz içerikleri nedeniyle büyük
tepki topladı.
Söz konusu kanalda yer alan videoların başlıkları tüyler ürpertiyor. Çocukların
ilgisini çekecek şekilde hazırlanmış videoların bir kısmının başlıkları şöyle:
“Babam üzerimden para kazanmak için beni dilendiriyor.”, “Annem ve babam
beni hastanede ölüme terk etti.”, “Korkunç bir anne olduğu için ablamın
bebeğini çaldım.”, “Kendime bir kız arkadaş satın aldım.”, “Babamın Gayrimeşru
çocuğunu evlat ediniyorum.”, “Erkek arkadaşım gözlerini annemden alamıyor”.
Animasyon çizgi film olarak hazırlanan videoların her birinin izlenme rakamları
yüz bin ile bir milyon arasında değişiyor. Çocukların ilgisini çekecek biçimde animasyon olarak hazırlanmış çok sayıda videonun
yer aldığı kanalın 516 bin üyesi bulunuyor. İçeriklerin tamamının animasyon film olarak hazırlanmış olması nedeniyle izleyicilerin
büyük bir bölümünü çocukların oluşturduğu tahmin ediliyor.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Üniversite tanıtımları dijital ortama taşındı: Sınava odaklanmada yardımcı oluyor

4 Haziran

2020

Üniversiteler tanıtım günlerini hem yüz yüze hem de online olarak yapmaya
başladı. Dijital ortamda gerçekleşen tanıtım günleri hakkında konuşan
Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, tanıtımların sınava odaklanmada
yardımcı olacağını söyledi.
Koronavirüs salgını sebebiyle üniversite tanıtımları bu yıl online olarak da
gerçekleştiriliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin 27 – 28
Haziran 2020 olarak güncellenmesinin ardından üniversiteler aday öğrenciler
için hazırlıklarına başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde her gün saat
16.00’da gerçekleşen ‘Online Tanıtım Günleri’ hakkında konuşan Rehberlik
Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Sınav tarihini değişmesi bazı öğrencilerde dikkat
dağınıklığına neden oldu. Tanıtım günleri sınava aslında odaklanma sürecinin bir parçası” dedi. Üniversitenin rektör yardımcısı
Prof. Dr. Nail Öztaş ise, tercih yapacak öğrencilerin güvenilir kaynaklara başvurması gerektiğine dikkat çekti.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

“Uluslararası akreditasyonlu program sayımız 60 oldu”

5 Haziran

2020

İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından
akredite edilen program sayısının üniversitelerinde 60’a çıktığını duyurdu.
2017 yılından itibaren akreditasyon çalışmalarına başladıklarını ve sahip
oldukları akreditasyonların gururunu yaşadıklarını ifade eden İGÜ Mütevelli
Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Saygın uluslararası yükseköğretim
derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından
gerçekleştirilen ‘Üniversite Etki Sıralaması’ (Impact Ranking 2020) sonuçlarına
göre Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan
SDG 4 ‘Kaliteli Eğitim’ kategorisinde dünyada ilk 100 üniversite arasına girdik.
Türkiye’den 1’inci sıraya adımızı yazdırdık. Uluslararası alanda hedeflerimiz
büyük. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Programı, Gastronomi Programı İngilizce ve Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Rekreasyon Programı’nın da akredite edilmesiyle, uluslararası akreditasyonlu program sayımız 60 oldu ” 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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