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The Impact Rankings 2020

Uzmanından uçak kazalarına dair değerlendirmeler

Pakistan’da düşen uçak sonrasında, uçak kazaları ve vaka incelemeleri 
konusunda uzman Dr. Öğretim Üyesi S. Haluk Kul değerlendirmelerde 
bulunarak, olabilecek olan kazaların önüne geçilebilmesi için yapılabilecek 
önlemlerden bahsetti. Haluk Kul ayrıca, “Dünya ortalamasına bakıldığında 
trafik kazalarında yılda 1 buçuk milyon kişi hayatını kaybediyor. Fakat bir 
uçak kazası kadar gündeme gelmiyor” diyerek hava yolunun en güvenilir 
ulaşım yolu olduğunu vurguladı.

Pakistan Uluslararasi Havayollari’na ait Airbus A320 tipi yolcu uçaği motorlarinin 
arizalanmasi sonucu Karaçi kentinde bir yerleşim alanina düştü. PK8303 sefer 
sayili uçak 91 yolcu, 8 mürettebat taşiyordu. Lahor’dan ülkenin en yoğun 
havalimanlarindan Karaçi’deki Cinnah Uluslararasi Havaalani’na giden uçak 

ikinci iniş denemesinde düşerken, 97 kişi hayatini kaybetti. Genellikle uçaktaki tüm insanlarin hayatini kaybetmesine sebep olan 
her uçak kazasindan sonra gündem olan ve son zamanlarda uçaklarin yaşadiği teknik sorunlarin gündeme gelmesiyle birlikte, 
hava yolu ulaşimi ne kadar güvenilir sorusu da tekrar gündem oldu. Fakat yine de dünya ortalamasindaki ölümlere bakildiğinda 
en güvenilir ulaşim şeklinin yine de hava yolu olduğuna dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesinden Uçak Kazalari ve Vaka 
İncelemeleri Eğitimcisi Dr. Öğretim Üyesi S. Haluk Kul, gelişen teknoloji ve alinacak olan tedbirlerle uçak kazalarinin her yil daha 
da azaldiğini söyledi.

Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

25 MAYIS 2020

HABERLER



İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK ÜNİVERSİTE BÜLTENİ

0 212 422 70 00www.gelisim.edu.tr

Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Üniversitelerin tanıtım günleri ‘online’ yapılacak

Öğrencilere telafi sınav imkânı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na az bir zaman kala üniversiteler de 
aday öğrenciler için tanıtım günleri hazırlıklarına başladı. Koronavirüs 
salgını nedeniyle tanıtımların üniversite ziyaretlerinin yanı sıra bu yıl online 
olarak da gerçekleştirileceğini söyleyen Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, 
“Üniversitelerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan tanıtım 
günlerinde, aday öğrenciler ilgilendikleri bölümlerin öğretim elemanları ile 
iletişime geçebilecek” dedi.

Yükseköğretim Kurumlari Sinavi (YKS) tarihinin 27 – 28 Haziran 2020 olarak 
güncellenmesinin ardindan üniversiteler de aday öğrenciler için tanitim 
günlerine başladi. Covid-19 salgini sebebiyle yapilacak olan tanitimlar ise bu 
yil online olarak da gerçekleştiriliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde yarin 

başlayacak ‘Online Tanitim Günleri’ hakkinda konuşan Rehberlik Uzmani Elif Aluç Gülşen, ‘Tanitim günleri ile üniversitelerin 
bölümleri, yabanci dil imkânlari, barinma ve burs imkânlari, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, kampüste yaşam ve akademisyenler 
hakkinda bilgilendirmeler yapilacak. Tanitimlar canli olarak her gün 16:00’da başlayacak” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu’nun(YÖK) dijital ortamda yapılacak dönem sonu 
sınavlarına yönelik üniversitelere gönderdiği ilkeler doğrultusunda kabul 
edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi 
sınav imkânı verildiğini hatırlatan Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu, “Alınan kararlar 
yalnızca salgın dönemi ile sınırlı” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), 
üniversitelerdeki uygulanacak dönem sonu dijital sinavlar için öğrencilere 
teknik destek sağlanmasindan sinav güvenliğine kadar uygulanacak ilkeleri 
belirleyerek, üniversitelere gönderdiğini duyurdu. Buna göre, kabul edilebilir 
sebeplerle sinava giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamamasi için telafi 

amaçli çevrimiçi sinav imkâni verileceği bildirilen ilkelerde yer aldiği İGÜ tarafindan belirtildi.  
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Koronavirüs meslek seçimlerini de etkiledi

Koronavirüs salgınının öğrencilerin meslek seçimlerini de etkilediğini 
belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir 
Gayretli, “Üniversite tanıtım günleriyle aday öğrenciler tercihlerini de 
belirmeye başladı. Öğrenciler daha çok sağlık ve mühendislik bölümlerini 
tercih etmek istiyor” dedi.

Yükseköğretim Kurumlari Sinavi (YKS) tarihinin 27 – 28 Haziran 2020 olarak 
güncellenmesinin ardindan üniversiteler de aday öğrenciler için tanitim 
günlerine başladi. Koronavirüs salgini nedeniyle tanitimlar üniversite 
ziyaretlerinin yani sira bu yil online olarak da gerçekleştiriliyor. Online 
görüşmelerde bölüm tercihlerinde koronavirüs salgininin etkili olduğunu 
ifade eden Gayretli, “Tüm sağlik programlari, bilgisayar, elektrik – elektronik, 

mekatronik, inşaat mühendisliği bölümleri ve mimarlik bölümü yoğun ilgili görüyor” diye konuştu.
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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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