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Üniversitemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi (Türkçe-İngilizce) ve Aşçılık bölümlerine 
07.05.2020 tarihinde koordinatör olarak Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇÖP atanmıştır. 

Not: Daha önceki bültenlerde kutlanan personel doğum günleri; Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
(KVKK) kapsamında veri güvenliği gerekçesi ile yayımlanmayacaktır.
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“Pandemi dünyada mülteci sorununun derinleşmesini hızlandırabilir”

Dünya genelinde tampon bölgelerdeki göçmen bekleyişlerinin, ülkeleri 
derinden sarsmaya devam eden koronavirüsle (COVID-19) mücadele 
süreci nedeniyle gündemin gerisinde kaldığını dile getiren Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Elif Şahin, “Dünyada özellikle kamplara ve 
göçmenlerin gönderildiği karantina merkezlerine sağlanması gereken 
sağlık ve sosyal hizmetleri konusunda çekimser davranılması insani kriz ve 
mülteci sorununun derinleşmesini hızlandıracak gibi görünüyor” dedi.

Küresel koronavirüs salgınının göçmen krizi üzerinde olası etkilerine dikkat 
çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Uzmanı Elif Şahin, “Dünya genelinde sınır kapılarındaki göçmenlere kamp ve 

karantina merkezlerine gönderildikten sonra sağlık hizmetleri sağlanması konusunda öncelikte bulunulmaması, mülteci ve 
göçmenlerin ‘ötekileştirilmesi’ algısını güçlü bir şekilde pekiştirebilir. Bu durum da ev sahibi olacak ülke içerisinde göçmen ve 
mültecilere karşı korku ve kaygının yaygınlaşmasını muhtemel kılıyor” ifadelerini kullandı.
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TEKNOFEST’te ilk aşamayı geçtiler, eğitim projeleri ürettiler

Gökkuşağı Koleji Bilgisayar Olimpiyat takımı hazırladığı eğitim projeleri 
ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ilk aşamayı geçti. 
‘Techno Smart Board’ ve ‘Hologramic Contact’ projeleri ile öğrenciler, 
eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Gökkuşağı Koleji Bilgisayar Olimpiyat takımı öğrencileri TEKNOFEST için 
hazırladıkları projelerle ilk aşamayı tamamladı.  Sınıflardaki akıllı tahtalara yapay 
zekâ özelliği kazandırmayı ve akıllı tahtalar ile öğrencilerin etkileşime girerek 
daha iyi bir öğrenme ortamı sağlamayı amaç edinen ‘Techno Smart Board’ 
projesi, Hamza Matar, İhsan Can, Ahmet Burak Coşkun tarafından geliştirildi. 
‘Techno Smart Board’, dokunmadan havaya yazma, ses komutlarıyla kontrol 
etme, sanal kıyafet giyme (iskelet, kas sistemi vb.) , metin okutma, dikkat 

oyunu, İngilizce kelime öğrenme, eşleştirme ile öğrenme gibi özelliklere sahip.
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Evde kalmanın 65 yaş ve üzeri için risklerini açıkladı

Yaklaşık 6 haftadır koronavirüse karşı evde kalan 65 yaş üzeri bireyler için 
hareketsiz yaşamın beraberinde getirdiği risklerin artmaya başladığını 
ifade eden Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Bir hafta 
hareketsiz kalma bile kas kuvvetinde %20 azalmaya neden oluyor” diye 
konuştu. 

Hareketsiz bir yaşantının kalp – damar rahatsızlıklarının artmasına sebep 
olabileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Haluk 
Saçaklı, “Kalp damarlarındaki daralma ve tıkanıklar kalp kaslarının beslenmesi 
ve oksijen gereksinimi gibi hayati ihtiyaçların karşılanmaması demektir. Bir 
hafta hareketsiz kalma bile kas kuvvetinde %20 azalmaya neden olur” dedi.
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Miniklerin sanat sergisi bu yıl sanal ortamda gezilecek

Dünyada salgın sonrası en önemli sorun işsizlik olacak

Koronavirüsü yenen doktor anlattı: 
Bilinç kaybı yaşadım, akciğerimin yüzde 70’inde tutulum vardı

Anasınıfı öğrencileri her yıl düzenli olarak açtıkları sanat sergilerini bu 
yıl sanal ortamda açtı. Koronavirüs salgını sebebiyle sergilerini sanal 
ortama taşımak zorunda kaldıklarını ifade eden Gökkuşağı Koleji Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “30’dan fazla çocuğumuzun işleriyle 
oluşturulan mini sergi, günün her saati ziyaret edilebilir” dedi.

Her yıl mayıs ayında Gökkuşağı Koleji koridorlarını süsleyen el işlerinden oluşan 
sanat sergisi bu yıl online olarak sanal ortamda açıldı.  Serginin, çocuk elinden 
çıkmış, neşeyle dolu rengârenk bir sergi olduğu ifade eden Gayretli, “Minik 
öğrencilerimizin yaratıcılıklarını, düşünen bir birey olmalarını, kendilerini ifade 
etmelerini, özne olmalarını desteklediğimiz çalışmalarla dolu bu mini sergide 

öğrencilerimizin uluslararası bilince sahip olmalarına katkı sağlayan çalışmalardan minik bir kesit bulacaksınız” diye konuştu.

Tüm ülke ekonomilerini de derinden sarsan koronavirüs salgını sonrası 
dünyada yaşanacak en önemli sorunun işsizlik oranlarındaki artışlar 
olacağına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Onur Özdemir, “Avustralya’da son 
25 yılın en yüksek işsizlik oranlarına ulaşılacağı, İspanya’da yüzde 20’lerin 
üzerine çıkabileceği, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 20 milyon yeni işsiz 
nüfusun ortaya çıkması öngörülüyor” dedi.

İşsizlik artışına karşın alınan önlemlere vurgu yapan İstanbul Gelişim 
Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Onur Özdemir, “İşten çıkarma yasakları, ücretsiz 
izinlilere yönelik belirli düzeylerde gelir destekleri ve borçların ertelenmesi gibi 
başlıklar bulunsa da bunlar kısa vadeli iktisadi sonuçlar üretmesi nedeniyle 
dikkatle takip edilmelidir. Diğer bir ifadeyle, orta ve uzun vadede artan işsizlik 

sonucunda ortaya çıkabilecek dolaylı ve dolaysız sorunların varlığı muhtemel görülmektedir” dedi.

Yoğun kas ağrısı şikâyeti olan İç Hastalıkları Uzmanı Celal Civil, akciğer 
tomografisinin ardından koronavirüse yakalandığını fark etti. 8 gün evde 
tedavi gören Civil’in durumu kötüye gitmeye başladı. İkinci tomografisinde 
koronavirüsün akciğerinin yüzde 70’ini kapladığı görülen genç doktor, 
yaklaşık 1 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine döndü.

Dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs ile mücadele edenlerin başında 
sağlık çalışanları geliyor. Hastanelerde ağır virüs yüküyle canlarını dişlerine 
takarak çalışan görünmez kahramanlar da koronavirüsün pençesine 
yakalanabiliyor. Bu kahramanlardan biri olan 35 yaşındaki Celal Civil, yoğun kas 
ağrılarının ardından tomografi çektirerek kendisinde koronavirüs olduğunu 

fark etti. 8 gün boyunca evde tedavi gören Civil’in sağlık durumu giderek kötüleşmeye başladı. Acil ambulans desteğiyle evden 
alınarak hastaneye götürülen Civil, 22 gün süren tedavi sürecini Demirören Haber Ajansı’na anlattı. Genç doktor, “Hastaneye 
yattığımın ilk 3 günü çok kritikti. Genel durumum bu 3 gün içerisinde yavaş yavaş bozulmaya başlamıştı. Nefes alamıyordum ve 
boğuluyordum. Sıkıntılı ve sancılı bir süreçti. Tüm meslektaşlarım çok ilgilendi iyileşmemde onların payı çok büyük” dedi.
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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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