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PERSONEL GÜNDEMİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne 01.07.2020 tarihinde
Bölüm Başkanı olarak Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serdar KÜÇÜK atanmıştır.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya Bölümü’ne 01.07.2020 tarihinde Bölüm Başkanı
olarak Dr. Öğr. Üyesi Eren EFE atanmıştır.

The Impact Rankings 2020

HABERLER
Sevilay Kaygalak Kent Çalışmaları Makale Ödülü sahibini buldu

29 Haziran

2020

Praksis dergisinin bu yıl ilk kez düzenlediği Sevilay Kaygalak Kent Çalışmaları
Makale Ödülü, dün online platform üzerinden gerçekleştirilen tören ile
sahibini buldu. Ödüle “Gecekonduda Eğitime Kuşaklararası Yaklaşım:
Sınırlar, Beklentiler, Tercihler” adlı makalesi ile Dr. Öğr. Üyesi Leyla Bektaş
Ata layık görüldü.
Türkiye’nin önde gelen akademik dergisi Praksis tarafından düzenlenen
Sevilay Kaygalak Kent Çalışmaları Makale Ödülü’nün sahibi, İzmir’de bir
gecekondu mahallesinde kuşaklararası eğitim ve meslek tercilerini ele alan
“Gecekonduda Eğitime Kuşaklararası Yaklaşım: Sınırlar, Beklentiler, Tercihler”
adlı makalesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Leyla Bektaş Ata oldu. Tören koronavirüs pandemisi nedeniyle
önlem amaçlı dün online platform üzerinden gerçekleştirildi. Tören öncesi duygularını paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Ata, “Bu ödüle layık
olmak benim için mutluluk verici bir durum. Sosyal bilimler alanında bu tür ödüller çok sınırlıdır. Yaptığım niteliksel araştırmanın
ödül alması benim için çok değerli” dedi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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Pandemi artınca net döviz rezervi azalıyor

29 Haziran

2020

Yaptığı bir çalışmada Türkiye’de COVID-19 ve net döviz rezervi arasında uzun
dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını
saptadığını dile getiren Doç. Dr. Gülgün Çiğdem, “Bu çalışma ile net döviz
rezervinin, kısa vadede vaka sayısı, kümülatif vaka sayısı ve enfeksiyon
oranının nedeni olduğu ampirik olarak tespit edildi. Çalışmama göre;
rezervlerdeki değişim ile pandemi arasında ilişki var” dedi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi olan Doç. Dr. Gülgün Çiğdem,
Journal of Business, Economics and Finance (JBEF)’de de yayınlanan
çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi; “Pandemi sürecinde, pandeminin
yayılmasının önüne geçilmesi, vakaların tespit ve tedavi edilmesi, koruma
amaçlı izolasyon ve sosyal mesafenin teşvik edilmesi sonucu ortaya çıkan kitlesel işsizlik ve iflasların önüne geçilebilmesi için
“yeterli” kaynak bulunmaması, COVID-19 verilerindeki artışın bir nedeni olduğu çalışma ile ampirik olarak tespit edildi. Analiz
sonuçlarına göre; enfeksiyon hızında yüzde 1’lik bir artış, net döviz rezervini yüzde 719.9 azaltıyor. Bir başka deyişle; net döviz
rezervindeki bir azalma, enfeksiyon oranında artışı beraberinde getiriyor”
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Sigara içmek kas küçülmesine de sebep oluyor

30 Haziran

2020

Sigaranın insan vücudunda birçok metabolik hasara yol açtığına dikkat
çeken Dr. Öğr. Üyesi Engin Işık Abanoz, “Oksidatif kas liflerinde meydana
gelen kas küçülmesi bunlardan yalnızca biridir. Günde bir tek sigara içimi
bile egzersiz kapasitesini etkiler.” dedi.
Sigara kullanımının ortalama yaşam süresini 5 – 8 yıl kısalttığını belirten
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Engin Işık
Abanoz, “Sigara içimi ile vücut metabolizmasında meydana gelen değişiklikler
sonucu egzersiz kapasitesi ve fiziksel aktivite düzeyi doğrudan etkilenir ve
kişinin yaşam kalitesi bozulur. Sigara içenlerin yaşam kalitesi skorlarının
içmeyenlere göre anlamlı derecede düşük olduğunu destekleyen çalışmalar
bulunmaktadır” dedi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Ofislerde omurgamıza 60 kilogram yük biniyor: Uzmanından iş yeri yogası

01 Temmuz

2020

Pandemi süresince uzun süre evde kalmak vatandaşları da hareketsiz bıraktı.
Yeni normal ile birlikte ofislerde de hareketsiz kalmamak için fizyoterapist
Gülşah Konakoğlu’ndan iş yeri yogası önerisi geldi. Hareketsiz kalmanın
omurgaya 60 kilogram yük bindirdiğini dile getiren Konakoğlu, “Günde
saat başında belli bir yoga akışı ya da esneme egzersizlerini uygulayabiliriz.
5 dakika yapıp işimize devam edebiliriz” dedi.
Özellikle masa başı işler, bel ağrısı, tutulmuş bir boyun ve gergin omuzları
dda beraberinde getiriyor. Masa başında 8 saatten daha uzun sürelerde sabit
bir pozisyonda hiç hareket etmeden çalışmanın vücudumuzu yorduğunu
ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Fizyoterapist Gülşah
Konakoğlu, “Sırtımız ağrıyor, boynumuza yük biniyor, kalça ve omuz çevresi kaslarımız geriliyor. Dolayısıyla bu noktada bildiğimiz
yoga egzersizlerinden bazılarını ofis ortamına dâhil ederek enerjimizi artırabilir, zinde kalabiliriz. Uzun süre maske takıyoruz ve
solunumumuz da artık çok önemli. Bu maskelerin içinde karbondioksit soluyoruz. Bu anlamda nefesimizi de dengeleyerek
çalışabiliriz” diye konuştu.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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Trump’ın attığı tweetler aşı karşıtlığını artırdı

02 Temmuz

2020

ABD’de yapılan bir araştırma, ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı tweetlerin
aşı karşıtlığını artırdığını ortaya çıkardı. Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci,
“Bu araştırmalar politikacıların söylemlerinin, komplo teorisyenlerinin
düşüncelerini güçlendirdiğini gösteriyor” diye konuştu.
“KOMPLO TEORİSYENLERİNİN DÜŞÜNCELERİ GÜÇLENİYOR”
Araştırmaya göre, Trump’ın COVID-19 aşısı ile ilgili tereddüt içerikli tweetler
paylaşması sonucu aşıya karşı tepki gösteren kişi sayısında artış olduğu
saptandığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr.
Onur Okan Demirci, “Bu araştırmalar politikacıların söylemlerinin, komplo
teorisyenlerinin düşüncelerini de güçlendirdiğini gösteriyor. Araştırma
sonucuna göre bu tür tweetler nedeni ile içinde şüphe uyanan kişilerin aynı zamanda Prenses Diana’nın cinayet sonucu
öldürüldüğü, iklim değişikliklerinin Çin tarafından bilerek yapıldığı gibi komplo teorilerine de inanan kişiler olduğu görülüyor”
dedi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Pandeminin eğitim üzerindeki etkileri neler oldu?

03 Temmuz

2020

COVID-19 salgınının eğitim ve öğretim açısından beklenmeyen olumlu
sonuçları olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Uzaktan
eğitimi deneyimleyen öğrenci öğrenme otonomisi kazanıyor, uzaktan
eğitimi deneyimleyen öğretmen ise özgün öğretim tasarımı üretmeye
başlıyor” dedi.
“OLUMLU SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI”
COVID-19 salgının eğitim pratikleri anlamında küresel bir dönüşümü
beraberinde getirdiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu,
“Dönüşüm okul tabanlı yerleşik eğitim süreçlerinin topyekûn dijital platforma
aktarılmasını gerektirdi. Dünya ülkeleri eğitim öğretimi devam ettirebilmek ve
yaşanabilecek kayıpları en aza indirebilmek için kendi formüllerini hızlıca ürettiler. Türkiye de çok kısa bir sürede çevik bir eğitim
politikası üretip okul tabanlı eğitimden dijital eğitim öğretime sağlıklı ve problemsiz bir geçiş sağlayabilmiş ülkeler arasında
değerlendirilebilir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) yayımladığı ‘COVID-19 Salgınında Eğitim 2020’ isimli
raporda yer alan veriler de bunu destekler niteliktedir. OECD aynı araştırma raporuyla krizin eğitim öğretim adına beklenmedik
bir dizi olumlu sonuç ortaya çıkardığını da bulgulamıştır” 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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