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PERSONEL GÜNDEMİ
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Türkçe-İngilizce) Bölümü’ne 26.08.2020 tarihi itibarıyla Bölüm Başkanı olarak
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Gül YILMAZ atanmıştır.
Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü’ne 26.08.2020 tarihi itibariyle Müdür
Yardımcısı olarak Umedjon HAITMURODOV atanmıştır.
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HABERLER
Azerbaycan ve Ukrayna üniversiteleri ile öğrenci-personel hareketliliği başlıyor

25 AĞUSTOS

Çok sayıda AB projesi yürüten İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu yıl ilk defa
program ülkeleri ve ortak ülkeler arasında öğrenci- personel hareketliliği
olan Erasmus KA-107 programına başvuruda bulunduğunu ve AB tarafından
fon aldığını duyurdu. Bu kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avrupa
dışından Azerbaycan ve Ukrayna’nın önde gelen üniversiteleri ile öğrencipersonel hareketliliği gerçekleştirebilecek.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bilgi birikimini Azerbaycan ve Ukrayna
ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade eden Erasmus
Koordinatörü Alisa Usubova, “Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkiler tüm
alanlarda gelişmiş ve her gün daha da gelişmeye devam ediyor. Özellikle,
eğitim alanında ikili ilişkilerde çok önemli ilerlemeler gözleniyor. YÖK uluslararasılaşma strateji belgesinde hedef ve odak ülke
olarak belirlenen Azerbaycan’ın Türk yükseköğretim sistemindeki yerinin 2022 yılının sonunda daha iyi bir noktaya getirilmesi
amaçlanıyor. Ayrıca Azerbaycan Türkiye’ye en çok uluslararası öğrenci gönderen 2’nci ülke olmanın yanı sıra, Mevlana değişim
programı kapsamında da en çok hareketlilik gerçekleştirilen 2’nci ülke” diye konuştu.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

781 bin aday üniversiteli oldu: 1 yıl daha beklemeden kayıt yaptırılmalı

26 AĞUSTOS

Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının ter döktüğü YKS tercih sonuçları
açıklandı. Yükseköğretim Kurulu 2020 Yılı YKS Yerleştirme Sonuçları
Raporu’na göre üniversitelerin doluluk oranında artış yaşandı. Kayıt hakkı
kazanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Nail Öztaş, “Yerleşen
öğrencilerin yıl kaybetmesine gerek yok. Bugün üniversiteler gönlü başka
alanlarda kalan adaylara yan dal, çift ana dal, seçmeli ders havuzları gibi
çeşitli imkânlar sunuyor” dedi.
2020 YKS maratonu tercih sonuçlarının da açıklamasıyla son buldu. Adayların
heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasının ardından şimdiki heyecan
yaklaşan kayıt tarihleri için başladı. Sınavın koronavirüs etkisi altında geçmesine
rağmen, geçen yıla kıyasla boş kontenjanlardaki azalma ve üniversitelerin doluluk oranı eğitimciler tarafından büyük başarı
olarak yorumlandı.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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Kişiler trafikte şiddete başvurarak ‘ben varım’ diyor

28 AĞUSTOS

Kural tanımayan, alkollü araç kullanan, kırmızı ışıkta durmayan, makas atan
ve aşırı hız yapan sürücüler trafikte kazalara davetiye çıkarıyor. Kazaların
yanı sıra tarikte sık sık yaşanan ve cinayetle sonuçlanan kavgalara yönelik
de konuşan Psikolog Arzu Somay, “Ailede anne ve baba sorunları şiddete
başvurarak çözüyorsa çocuklar da büyüyünce iş ve özel hayatında, trafikte
sorunları şiddet içerikli çözmeye çalışıyor. Çünkü başka sorun çözme
yöntemi bilmiyor. Ayrıca, kişiler trafikte şiddete başvurarak ‘ben varım’
diyor” yorumunda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’nın
geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2020 Temmuz ayı dönemine dair kaza
bilançosu raporuna göre, bir ay boyunca ülke genelinde 35 bin 212 kaza meydana geldi. 26 bin 684 kişi yaralanırken 265 kişi
hayatını kaybetti. Yılın ilk 7 ayında ise 195 bin 765 trafik kazasında 121 bin 199 kişi yaralanırken bin 143 kişi hayatını kaybetti.
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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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