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Kadınlar önsezilerini daha çok kullanıyor

Yapılan bir araştırmaya göre kadınların önsezilerine ve doğaüstü olaylara 
inançlarının erkeklerinkine göre daha yüksek seviyede olduğunu belirten 
Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, “Araştırmaya göre karar verirken 
erkeklerin daha çok risk alarak, kadınların ise daha çok önsezilerini 
kullanarak sonuca ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.” dedi.

Yapilan çalişmada kadinlarda büyüsel düşünce (düşünce veya eylem ile 
nesneleri etkileyebilme, düşünce gücü ile yağmur yağdirilabileceğine inanma, 
rüyalarda görülenin gerçekleşmesi gibi) seviyelerinin erkeklerinkinden daha 
yüksek saptandiğini belirten Demirci, “Karar verirken erkeklerin daha çok 
risk alarak, kadinlarin ise daha çok önsezilerini kullanarak sonuca ulaşmaya 

çaliştiklari görülüyor. Önsezilerinin kuvvetli olduğunu söyleyen insanlarin hayali bir dünyanin içine daha fazla girdikleri, büyüsel 
düşüncelere daha fazla inandiklari görülüyor. Bu nedenle kuvvetli önsezi hisseden kişilerin gerçeklikten kopma ve kognitif 
düşünceden (mantiksal bilinçli düşünce) uzaklaşma ihtimalleri artiyor” diye konuştu.
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Dünyada pandemi sonrası feminist hareketler artacak

Dünya genelinde salgın döneminde kadına karşı aile içi şiddetin artış 
gösterdiğine dikkat çeken Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
Elif Şahin, “Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde salgının 
olumsuz etkileri, kadınların hali hazırda deneyimledikleri sosyoekonomik 
istikrarsızlık ve cinsiyet eşitsizliği üzerinden kendini göstermeye başladı. 
Salgından sonra feminist hareketin sesi daha gür çıkacak” dedi.

Dünyanin Covid-19’un yarattiği krizin ekonomik sonuçlariyla yüzleşmeye 
başladiğini belirten konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi 
ve Uluslararasi İlişkiler Uzmani Elif Şahin, “Salginin toplumsal cinsiyete bağli 
ayrimcilik ve şiddet açisindan yaratacaği sonuçlar da tartişilmaya başlandi. 
Özellikle Arap dünyasinda kadinlarin iş gücüne katilimindaki düşüş feminist 

hareketin kriz döneminde sesini yükseltmesi için önemli bir firsat olarak görülüyor” diye konuştu.
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Çocuklarda konuşma bozukluğunun belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?

Çocukluk çağındaki Apraksi (konuşma bozukluğu) belirtilerini ve tedavi 
yöntemlerini sıralayan Öğr. Gör. Betül Özsoy Tanrıkulu, “Apraksili bir çocuk, 
mutlaka bir dil ve konuşma terapistiyle çalışması gerekiyor. Bu çocuklar 
dil ve konuşmayla ilgili olmayan başka becerilerde de sıkıntı yaşayabilirler” 
dedi.

“ÇOCUK ASLINDA NE SÖYLEMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYOR”

Konuşmanin temelde bir dizi motor hareketten oluşan kompleks bir beceri 
olduğuna değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi 
Bölümü Öğr. Gör. Betül Özsoy Tanrikulu,  “Konuşmanin gerçekleşmesi için 

beyinde tasarlanan mesajlarin motor sinirler yoluyla, vokal kaslari ve artikülatör dediğimiz sesleri biçimlendiren organlari hareketi 
geçirmesi gerekir. Bu mesajlar kaslara ses çikarmak için nasil ve ne zaman hareket edeceklerini söylerler.
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“Koronavirüs ABD’de rekor düzeyde işsizliğe neden oldu”

65 yaş üzerine uyarı: Aktivite düzeyinin üzerine çıkmayın

Koronavirüs salgınının sağlık açısından yarattığı etkilerin yanı sıra ekonomik 
olarak da devletlere ağır bir faturası oldu. Dünya genelinde uygulanan sokağa 
çıkma yasaklarıyla beraber başta hizmet sektörü olmak üzere birçok alanda 
ekonomik faaliyetlerin yavaşladığını belirten Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar, 
“Salgından büyük şekilde etkilenen ABD’de Mart ayında işini kaybedenlerin 
oranı yüzde 4.4 iken Nisan ayında bu oran rekor düzeye ulaşarak yüzde 14.7 
olarak gerçekleşti. Rakamlar Nisan ayında ABD’de 20.5 milyon insanın işini 
kaybettiğini gösteriyor” dedi.

“İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13’E YÜKSELDİ, 2 MİLYON İŞSİZ”

Kanada için de salgin sürecinin iş gücü piyasasi açisindan hiç parlak görünmediğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 
Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcillar, “Nisan döneminde işsizlik orani Kanada’da yüzde 13’e yükseldi. Bu oran 
Nisan ayinda Kanada’da yaklaşik 2 milyon insanin işsiz olduğu anlamina geliyor. Koronavirüs salgininin Türkiye’de iş gücü piyasasina 
etkilerini gösteren resmi raporlarin TÜİK tarafindan Haziran-Temmuz aylarinda açiklanmasi bekleniyor” diye konuştu.

Pazar günleri sokağa çıkmayan 65 yaş üstü bireyler için Gerontolog F. Sıla 
Ayan uyarılarda bulundu. Ayan, “Alışılan veya tolere edilebilecek aktivite 
düzeyinin üzerine çıkılması ve yaşlıların kendini aşırı zorlaması durumunda 
nefes darlıkları, fenalık hissi, baygınlık gibi sorunlar veya kas – iskelet sistemi 
ağrıları yaşanabilir” dedi.

Korona virüs salginina karşi alinan önlemler kapsaminda uzun süredir evlerinde 
olan 65 yaş üstü bireyler pazar günleri sokağa çikmaya başladi. Yaşlilarin uzun 
süreli hareketsizlik sürecinde kas ve iskelet kayiplari ve kondisyon düşüşleri 
sebebiyle dişarida zaman geçirdikleri süreçte denge kayiplari ve artan düşme 
riski ile karşi karşiya kalabileceğini belirten Gerontolog F. Sila Ayan,  yaşlilarin 

psikososyal ihtiyaçlarini da unutmamak gerektiğine vurgu yapti.
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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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