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The Impact Rankings 2020

Bayramda uzun yola çıkacaklar ‘yol hipnozuna’ dikkat

Kurban Bayramı’nda uzun yola çıkacakları ‘yol hipnozuna’ karşı uyaran 
Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, “Uzun yolculuklarda yoldaki çizgilere 
baktıkça gelişen yarı uyku haline ‘yol hipnozu’ diyoruz. Yol hipnozun ölümlü 
kazalarda ciddi rolü var. Bir gece önceden mutlaka uykunuzu alın, sık sık 
mola verin, araçtan inip yürüyün. Müziğin sesini açın, sürekli kullandığınız 
yolu tercih etmeyin. Gece yolculuğu yapmayın” dedi.

Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak sürücüleri yol hipnozuna karşı 
önlem almaları konusunda uyaran İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Onur 
Okan Demirci, “Uzun yolculuklarda yoldaki çizgilere baktıkça gelişen hipnotik 
trans haline yol hipnozu diyoruz. Sürücü yarı uyku moduna geçiyor. Yarı uyku 

modunda beyin uyanıkken seri olarak yeri getirdiği birtakım işlevleri yerine getiremez, yavaşlar. Verdiği tepkilerin süresi uzar, 
beyaz çizgi ateşi de diyebiliriz” diye konuştu.
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Geleceğe 4’üncü nesil üniversiteler yön verecek!

Geleceğin mesleklerini ve bilim dallarını belirleyecek olan gençleri artık 
4. nesil üniversitelerin yetiştireceğini ifade eden Prof. Dr. Nail Öztaş, 
“Dönüşümün hızlandığı bu zaman diliminde artık geleceğe fiziki şartlardan 
bağımsız, bilim ve teknoloji alt yapısı uygun ‘4. nesil üniversiteler’ yön verecek. 
Bunun için gençlerin dünya üzerinde kendini kanıtlamış üniversiteleri tercih 
etmeleri gerekiyor” dedi.

Tercih broşürlerinin yayınlanmasını bekleyen öğrenciler şimdiden hangi 
üniversite ve bölümü tercih edeceklerine dair araştırma yapmaya başladı. Her 
geçen gün gelişen ve değişen eğitim sektörü ile birlikte ‘Hangi üniversite çağa 
uyum sağlıyor ve bana en iyi eğitimi verir?’ sorusu gençleri ve aileleri daha 

da endişeli hale getiriyor. Özellikle tüm dünyada bütün sektörleri etkilediği gibi eğitim sektörünü de etkileyen koronavirüs ile 
birlikte yeni dünya düzeninde artık fiziki şartlardan bağımsız eğitim hayatı konuşuluyor. Bu anlamda üniversite tercihleri için 
öğrencilere yardımcı olmak adına tavsiyelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı aynı zamanda da Siyaset 
Bilimi ve Kamu Profesörü Prof. Dr. Nail Öztaş, “Yeni dünyanın en zenginleri, en güçlüleri ve en girişimcileri otomobil ve demir 
çelik üreticileri değil, yeni fikirleri olan insanlar olacak. Gençlere güvenip onlara büyük bir havuz sunarak geleceğin mesleğini ve 
bilim dalını ortaya çıkartabileceği üniversiteler olan 4. nesil üniversiteleri tercih etmeliler” dedi. Prof. Dr. Nail Öztaş aynı zamanda 
meslek tercihleri için de dönüşüme ve çağa ayak uydurabilen mesleklerin ayakta kalabileceğine dair uyarılarda bulundu.
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Avrupa’da da kadına yönelik şiddet artıyor

Avrupa ülkelerinde toplam 42 bin kadınla görüşülerek gerçekleştirilen bir 
araştırmaya değinen Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar, “Her 3 kadından 1’inin 
yaşamları boyunca en az bir defa fiziksel veya cinsel şiddete, her 10 kadından 
1’inin ise cinsel şiddete maruz kaldığı ortaya konuyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve sosyal medyada büyüyen kampanyada 
kadınlar başta şiddet olmak üzere sosyal yaşamda karşılaştıkları birçok soruna 
dikkat çekiyor. Kadınlar, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları siyah-beyaz 
fotoğraflarına bir başka arkadaşlarını etiketleyerek dijital güç birliği sergiliyor. 
Bunun yanında birçok ünlü kadın isim de bu kampanyaya destek veriyor.
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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

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA 
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN 

TEK KULLANIMLIK KAĞIT 
MENDİLLE KAPATILMALIDIR. 
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ 

KISMI KULLANILMALIDIR.

KİRLİ ELLERLE AĞIZ, 
BURUN VE GÖZLERE 

DOKUNULMAMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ

YAKIN TEMASTAN 
KAÇINILMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE 
SÜREYLE SU VE NORMAL 
SABUNLA YIKANMALIDIR.

KALABALIK 
ORTAMLARDAN 

OLABİLDİĞİNCE UZAK 
DURULMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI 
DURUMLARDA ALKOL 

İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ 
KULLANILMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

3-4
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