HAFTALIK ÜNİVERSİTE BÜLTENİ

08 HAZİRAN - 12 HAZİRAN 2020

www.gelisim.edu.tr

CİLT 4 / SAYI 17

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK ÜNİVERSİTE BÜLTENİ
08 HAZİRAN - 12 HAZİRAN 2020 - CİLT 4 / SAYI 17

PERSONEL GÜNDEMİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Uçak Teknolojisi Programı’na 08.06.2020 tarihi itibariyle
Program Başkanı olarak Öğr. Gör. Enes KALYONCU atanmıştır.

The Impact Rankings 2020

HABERLER
“Olayların büyümesinin sebebi deşarj duygusu olabilir”

08 Haziran

2020

ABD’de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd’un
ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ederken
konuyla ilgili Siyaset Bilimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu,
“Olayların geçmesi için zaman gerekiyor çünkü olayların büyümesinin bir
sebebi de pandeminin doğurduğu bezginlik ve o eve kapanmadan sonraki
deşarj duygusu olabilir” dedi.
Wall Street Journal ve NBC News tarafından, ABD’de George Floyd’un ölümü,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bir anket yapıldı. Anketi siyaset
Bilimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, değerlendirdi. Avrupa’da
da olaylar büyürken AB karşıtı partilerin güçlendiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Siyaset Bilimci Dr. Öğr.
Üyesi Alihan Limoncuoğlu, “Anket, yoğun medya propagandasına rağmen Donald Trump’ın desteğini koruduğunu gösteriyor.
Trump’ın icraatlarına destek nisana göre yalnızca yüzde 1 geriledi.Avrupa milletleri yaşanan pandemi sürecinde AB’ye olan
güvenlerini yitirdiler. Salvini, İtalya’da geniş katılımlı bir miting düzenlerken, Fransa’da düzen karşıtı sarı yelekliler tekrar sokaklara
döndüler. Amerikalıların sokaklarda yaptığı gösteriler medyada büyük yer kaplamaya devam edip Batı Avrupa’ya da sıçrarken,
birçok yerde anketler sokağa çıkmayanların gerçekten de Trump’ın tweetlediği gibi “sessiz çoğunluk” olmasa da hatırı sayılır bir
sayıda olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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Pandemi döneminde çiftlere mutlu olma tavsiyeleri

8 Haziran

2020

Koronavirüs pandemisi sürecinde evlere kapanan çiftlere mutlu bir
birliktelik için tavsiyelerde bulunan Uzman Psikolog Selin Kalabaş,”Çiftler
evin içerisinde bu süreçte farklı odalarda vakit geçirebilirler. Çiftler yine
işe gider gibi kendi odalarında vakit geçirip işlerine odaklanabilirler. Araya
özlem de gireceği için ilişkilerine olumlu yönden de katkı sağlamış olur”
dedi.
“EŞLER YANLIŞ DEĞERLENDİRİYOR”
Çiftlerin evin içerisinde kişisel alanlar oluşturması gerektiğini ifade eden Uzman
Psikolog Selin Kalabaş, “COVID-19 salgını süresince uzun süre birlikte vakit
geçirmek durumunda kalan dinleme becerisi gelişmeyen, devamlı eşinin sözünü kesen, ‘sen dilini’ kullanan, eleştiren, yargılayan
çiftler pandemi dönemini kötü geçiriyor.Çiftler birlikte olmayı bilmiyor ya da aynı evin içerisinde kendi işlerine, kendi sevdiği
aktivitelerine zaman ayırmadığında bu durum onları olumsuz yönde etkiliyor. Hatta çiftlerden biri tek başına vakit geçirdiğinde
eşi bu durumu yanlış değerlendirip bunu sorun haline çeviriyor. Yani ‘’benimle hiç ilgilenmiyor’’ gibi işlevsiz değerlendirmeler
sonucunda eşi ile tartışıyor” dedi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Arkeolojik kazıların yüzde 30’u tamamlandı

10 Haziran

2020

UNESCO Dünya Miras Listesine Efes ve bileşenleri olarak 2015 yılında kabul
edilen, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı’nda kazı ve restorasyon çalışmaları
100 yıldır yerli ve yabancı bilim insanları tarafından sürdürülüyor. Şu ana
kadar Ephesos için kazıların yaklaşık yüzde 30’unun tamamlandığını
ifade eden kazı ekibi başkan yardımcısı Fırat Baranaydın, “Turizmi
mevsimsellikten kurtarmak ve 12 aya yaymak için ülkemizdeki kültürel
miras alanlarının önemi büyük. Hem kültür hem inanç turizminin önemli
destinasyonlarından olan Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazısının devam
etmesi, Selçuk ilçesine turistik çekicilik artıracaktır” dedi.
2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sinan Mimaroğlu kazı ekibi başkanlığına ve İstanbul Gelişim
Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Fırat Baranaydın ise başkan yardımcılığına
getirildi. Kazıların 1921 yılında başlatıldığını hatırlatan Fırat Baranaydın, “2018 yılından beri İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ)
akademisyenlerinden, mezunlarından ve öğrencilerinden de çalışmalara aktif olarak katılanlar var. 2020 yılında yeni sezonda
da İGÜ’nün de etkin katılımı ile dünya tarihine, arkeoloji bilimine ve koruma onarım çalışmalarına önemli veriler vermeyi
amaçlıyoruz” diye konuştu.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

www.gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK ÜNİVERSİTE BÜLTENİ
08 HAZİRAN - 12 HAZİRAN 2020 - CİLT 4 / SAYI 17

“Dünyada pandemi gelir eşitsizliğini artırabilir”

11 Haziran

2020

Dünya Eşitsizlik Veri Tabanına göre gelir eşitsizliği açısından en alt yüzde
50’deki gelir grubunun toplam gelirden aldıkları payın yüzde 9-10 arasında
bir konumda bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Onur Özdemir, “Pandemi
gelir eşitsizliğinde küresel boyutlu bir artışa sebep olabilir” dedi.
Koronavirüs pandemisi dünya ekonomilerini de derinden sarstı. Dünya Eşitsizlik
Veri Tabanından elde edilen bilgilerin, toplam gelirden elde edilen paylarda
en alt yüzde 50’lik kesim için bir düzelme yaşanmış olsa da mevcut gelir
grubunun yıllar içerisindeki kayıpları temelinde bu artışın çok sınırlı olduğunu
ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Onur Özdemir,
“Bu göstergelerden yola çıkarak günümüzde yaşanan iktisadi gelişmeleri de
hesaba katarsak gelecek açısından sorulacak soru, gelir eşitsizliğinin nasıl bir seyir izleyeceğidir. Ayrıca mevcut sorunun iktisadi
etkenlerinin yanında sosyal, politik ve kültürel bileşenlerinin de belirleyici bir konumda bulunduğu varsayılmalıdır” dedi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

YSK’ye kalan süre nasıl değerlendirilmeli

11 Haziran

2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek üniversite adayı öğrenciler
heyecan ve stres içinde gün sayıyor. Sınava az bir süre kala sınav kaygısı
yaşayan öğrencilere önerilerde bulunan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen,
kaygı ve stres yönetiminin sınavda yüzde 50 başarı sağladığını belirterek,
öğrencilere bu süreçte sınav kaygısını artıracak olumsuz düşüncelerden
sıyrılmalarını önerdi.
Üniversiteye girişte bu yıl üçüncü kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 27 ve 28 Haziran’da yapılacak olan YKS
ile birlikte adaylar, okumak istedikleri bölüme girmek için TYT, AYT ve YDT
sınavlarında ter dökecekler. Sınava kısa bir süre kala adaylara son tavsiyelerde
bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, heyecan, stres ve kaygının normal olarak sürece dâhil
olan etkenler olduğunu hatırlatarak, öğrencileri kaygı durumlarını sınav anında kontrol etmeleri noktasında uyardı.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

“Koronavirüsle agresifleştik”

12 Haziran

2020

Covid-19 karantinası süresince kişilerin özgürlüğünden mahrum kaldığını
ve bu durumun engellenmişlik duygusuna sebep olduğunu açıklayan
Klinik Psikolog Ünal Erdem Elli, “Engellenme, agresyon ile ilintilidir. İnsanlar
olaylara normalde olduğundan daha agresif tepkiler verebilir” diye konuştu.
Agresif tepkilerin sınırlı olan sosyal ilişkilerde bozulmaya yol açacağını
belirten Elli, “Pandemi sürecinin yarattığı söz konusu psikolojik etkenlerle
baş edebilmek için en önemli unsur, kişinin hissettiği kaygı, korku, belirsizlik,
öfke gibi duyguların, aşırı olmadığı, kişinin işlevselliğini ortadan kaldırmadığı
müddetçe işe yarar olduğunu hatırlamaktır. Söz konusu duygular yakınlarla
paylaşıldığında, sosyal destek unsurları artacağından, bunların olumsuz
etkileri ile baş edebilmek daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.
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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