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Koronavirüs kaygısı, davranış tekrarına sebep oluyor

Koronavirüs salgınının birçok kişide kaygı ve takıntıya sebep olduğunu 
söyleyen Uzman Psikolog Selin Kalabaş, salgının takıntıya meyilli kişileri 
daha fazla etkilendiğini belirtti. Kalabaş, “Hem kendisini virüsten korumak 
hem de başkasına virüsü bulaştıracağı korkusu ile bu kişiler saatlerce ellerini 
yıkayıp çeşitli önlemler alabilir. Kaygı ve korku insanlarda davranış tekrarına 
sebep oluyor” diye konuştu.

Dünyayi etkisi altina alan koronavirüs salgini fiziksel olduğu kadar ruh sağliğini 
da tehdit ediyor. Virüsten korunmada baş aktörün hijyen olmasi nedeniyle 
vatandaşlarin sürekli el yikayip, dezenfektan kullandiğini söyleyen İstanbul 
Gelişim Üniversitesi’nden (İGÜ) Öğr. Gör. Uzman Psikolog Selin Kalabaş, 

“Koronavirüsün negatif etkilerinden biri de bazi psikiyatrik hastaliklarin görülme sikliğini artirmasi” dedi.

20 NİSAN 2020

Uzmanından uyarı: Yaşlılarla görüntülü konuşmayı unutmayın

Koranavirüs nedeniyle özellikle yaşlıların yaklaşık bir aydır evden dışarı 
çıkamadığını hatırlatan Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, yalnız yaşamanın 
yaşlı bireyler üzerindeki psikososyal etkilerinin son derece ağır olduğuna 
dikkat çekti. Bu dönemde, yaşlıların sevdikleriyle sık sık görüntülü olarak 
görüşme gerektiğinin altını çizen Başcıllar, “Sosyal hizmet uzmanlarının 
yaşlılara sunulacak psikososyal hizmetlerinde görevlendirilmesine ihtiyaç 

var” dedi.

Küresel ve ulusal düzeyde yaşli nüfusun sağliğini korumaya yönelik olağanüstü 
tedbirler alindiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet 

Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcillar, güncel verilere göre 1,3 milyon yaşli bireyin evde tek başina yaşadiğini belirtti. 
Yaklaşik bir aydir evden dişari çikamamanin ve yalniz yaşamanin yaşli bireyler üzerindeki psikososyal etkileri son derece ağir 
olduğunu söyleyen Başcillar, “Çin’de koronovirüs tanisi almiş 44 bin kişiyle yapilan araştirmaya göre virüs nedeniyle hayatini 
kaybedenlerin yüzde 88’ini 60 yaş ve üzeri bireyler oluşturuyor. Bu ürkütücü oran, alinan tedbirlerin önemini daha iyi açikliyor” 
dedi.
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Karantinada ebeveynler de tükenmeye başladı

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle milyonlarca insan Türkiye’de 
de evlerine kapandı. Bu süreçte aile içi iletişimde zaman zaman krizler 
yaşanırken Psikiyatrist Doç. Dr. Sevcan Karakoç, ailelerin çocuklarıyla daha 
çok zaman geçirmek ve bağ kurmak için bunu değerlendirmesi gerektiğini 
belirtti.

Koronavirüs karantinasinin ilişkiyi düzeltmek adina bir firsat iken, tam tersi 
etkiler de yaratmaya başladiğini da ifade eden Doç. Dr. Karakoç, “Pek çok 
evden işbirlikçi adimlar yerine “Yapma, dur, sus” sesleri yükselmeye başladi” 
dedi.

21 NİSAN 2020
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Koronavirüs tanı süresi 1 dakikaya inebilir: Destek bekliyorlar

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Karakullukçu, daha önce geliştirdiği hastane 
enfeksiyonlarını 1 dakikada tespit edebilen biyosensörü, Covid-19’un tanısı 
için geliştirmeye hazırlanıyor. Karakullukçu, “Gereken desteği alabilirsek, 
koronavirüs tanısını 1 damla kan ile 1 dakika içinde tespit edeceğiz. Aynı 
sensörü geliştirerek çok kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirmeyi 
planlıyoruz” dedi.

2017 yilinda her yil binlerce insanin hayatini kaybetmesine neden olan hastane 
enfeksiyonunu, dakikalar içerisinde tespit edebilen biyosensör geliştiren 
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlik Bilimleri Yüksekokulu Dr. Öğretim 
Üyesi Asiye Karakullukçu, ayni sensörü Covid-19’un tanisinda da kullanmak 

için geliştirebileceklerini söyledi. Karakullukçu, “Tani için günümüzde kullanilan metod sürüntü örneği alinarak yapiliyor. Bizim 
burada amacimiz herkesin kolayca kullanabileceği, solunum yolu örneği değil de bir damla kan örneğiyle kişinin Covid-19’a karşi 
reaksiyonunu ölçebilen bir biyosensör geliştirmek” ifadelerini kullandi.

23 NİSAN 2020
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Eğitim kalitesi ile dünyada ilk 100’e girdi, Türkiye’de 1’inci oldu

‘Yükseköğretimin Oscarı’ olarak bilinen, saygın uluslararası yükseköğretim 
derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), üniversitelerin 
toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği 
‘Üniversite Etki Sıralamasını’ (Impact Ranking 2020) açıkladı. Yapılan 
sıralamada, dünyanın en kaliteli eğitim veren ilk 100 üniversitesi arasında 
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 96’ncı olarak yer alarak Türkiye’den 
1’inci sıraya adını yazdırdı. İGÜ, yapılan genel sıralamada ise dünyada 600 
üniversite arasına girerek, 19 Türk üniversitesini geride bıraktı.

TÜRKİYE’DEN KATILANLAR ARASINDA 1’İNCİ SIRADA

Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği 17 sürdürülebilir kalkinma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen ve üniversitelerin eğitim 
alanindaki çalişmalari ve yenilikçi projeleri ile topluma yönelik katkilarini değerlendiren siralamada İstanbul Gelişim Üniversitesi 
(İGÜ) birçok üniversiteyi geride birakarak “Kaliteli Eğitim” başliğinda dünyada ilk yüz üniversite arasina girmeyi başardi. “Kaliteli 
Eğitim” başliği altinda İstanbul Gelişim Üniversitesi siralamaya Türkiye’den katilan 34 üniversite arasinda 1’inci sirada yer aldi.
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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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