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PERSONEL GÜNDEMİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne 07.09.2020
tarihinde Bölüm Başkanı olarak tekrar Prof. Dr. Bilsen SİRMEN atanmıştır.

The Impact Rankings 2020

HABERLER
Üniversite ek tercih işlemleri için uzmanından tavsiyeler

7 EYLÜL

2020

Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte adaylar üniversitelerde
boş kalan kontenjanlara ÖSYM’nin belirlediği tarihler içerisinde ek tercih
işleminde bulunabilecek. Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen de, kimlerin
ek yerleştirme için başvuru yapabileceği ve adayların doğru ek yerleştirme
tercihinde nasıl bulunulacağıyla ilgili bilgiler verdi.
26 Ağustos’ta ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte,
adaylar yerleştirildikleri üniversitelere 29 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında
kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte
adaylar üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ÖSYM’nin belirlediği tarihler
içerisinde ek tercih işleminde bulunabilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numarası ve
şifre ile ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresine giriş yaparak bireysel olarak ek tercih işleminde bulunabilecek. Adayların,
tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden YKS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri
doğru bir tercih işlemi için gereklidir. Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden
duyurulacak.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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Uluslararası öğrenciler pandemiye rağmen Türkiye’yi tercih etti

9 EYLÜL

2020

Kovid-19 sürecinde ülkeler arasında seyahat kısıtlamalarının gelmesi
nedeniyle sekteye uğrayan eğitim dönemi yeniden hareketlendi.
Uluslararası Öğrenci Ofis Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, uluslararası
öğrencilerin pandemiye rağmen Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi. Yıldırım,
“Sağlık alanında attığımız adımlar, bizi öne çıkardı. Covid-19 ile mücadelede
lider ülke olduk. Uluslararası öğrenciler de o yüzden bizi tercih ediyor” dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sekteye uğrayan yabancı ülkelerle
Türkiye arasındaki öğrenci trafiği yeniden başladı. Üniversite tercih süreci ve
kayıt yenileme devam ederken İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Ofis
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, son durumu anlattı.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Öğretmenler öğrencileri ile nasıl sağlıklı iletişim kurmalı?

9 EYLÜL

2020

Öğretmenin sınıfın tamamını başarıya teşvik etmek için her öğrenciye
eşit cevap hakkı tanıması gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Derya
Kavgaoğlu, “Bunun için de gerekirse hitap tarzını, soru sorma biçimini
değiştirmeli ve öğrenciyi merkeze alarak onun anlayacağı şekilde ifade
etmelidir.” dedi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu,
öğretmenlerin öğrencileri ile sağlıklı nasıl iletişim kurması gerektiğiyle ilgili
açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Öğretmenin soruyu
hem sorup hem de cevaplama alışkanlığı varsa, öğrenciler üzerinde oldukça
moral bozucu bir etki bırakıyor. Bu alışkanlığa sahip bir öğretmenin öğrencisi,
soruya ilişkin cevabı bilse de dile getirmeye yeltenmez. Çünkü kendisine söz hakkı verilmeyeceğinden emindir. Bu durumdaki
öğrenciyi bildiğini dile getirme yönünde cesaretlendirmek de zordur. Öğretmen bu şekilde davranmaya devam ettiği sürece,
öğrencinin kendini ifade etmeme – edememe, susma, pasif kalma şeklindeki olumsuz davranışları da pekişir” dedi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

‘Yaşamın İzleri’ sergisi KKTC’de açıldı

11 EYLÜL

2020

Akademisyen ressam Mustafa Günay’ın ‘Yaşamın İzleri’ adlı uluslararası
kişisel resim sergisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr.
Üyesi Ressam Mustafa Günay’ın ‘Yaşamın İzleri’ adlı uluslararası kişisel resim
sergisi açılışı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs ev sahipliğinde,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Müdürü
Bünyamin Merhametsiz, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi
Müdürü Kerim Akpolat, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür,
birçok sanat eğitim camiası önderi ve sanatseverlerin katılımı ile gerçekleşti.
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.
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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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