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Geleceğin vazgeçilmez meslekleri: İnşaat mühendisliği ve mimarlık

İnşaat mühendisliğinin ve mimarlığın, kalıcı konut ihtiyacına gereksinim 
duyulması ile ortaya çıkan en eski meslek dalları olduğunu ifade eden 
Eğitimci Abdülkadir Gayretli, “İnsanlık var olduğu müddetçe hayatta 
kalacak bu meslek dallarının çalışma alanları daha geniş” diye konuştu.

“KENDİ OFİSLERİNİ AÇABİLİYORLAR”

İnşaat mühendisliği ve mimarlığın sektörde yüzlerde meslek dalını etkilediğini 
hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir 
Gayretli, “200’den fazla sektörü etkileyerek ülke ekonomisine etkisi en yüksek 
meslek dalları arasındalar. Neredeyse bütün sektörler bir altyapıya ihtiyaç 

duyuyor ve bu altyapıların projelendirilmesi, yapımı ve bakımı bu mesleklerin temel alanına giriyor. Meslek sahipleri, bir proje 
ofisinde çalışabileceği gibi kendi ofisini açabiliyor. Kamuda ya da saha mühendisi olarak çalışabiliyor, danışmanlık yapabiliyorlar. 
Bizler de üniversite olarak bölüm ayırmaksızın kendi ofislerini açmak isteyen tüm öğrencilerimizin mobilya masraflarını karşılıyor, 
onları kendi işlerini kurmaya teşvik ediyoruz” dedi.
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Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ yerleşkelere taşınıyor

27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı sonuçları açıklandı. Üniversite tercihlerinin ise 6 – 14 Ağustos tarihleri 
arasında yapılacağı duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin 
online olarak düzenlediği tanıtım günleri ise yeni normalle birlikte 
yerleşkelere taşınıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 2020 – 2021 öğretim 
yılı için düzenlediği tercih ve tanıtım günleri 4 – 14 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleşecek.

“BÖLÜMLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLECEK”

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 
aday öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı başlıyor.  Tercih ve tanıtım günleri ile birlikte öğrenciler hedeflerinde bulunan 
üniversiteleri ziyaret etme imkânı buluyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri, rehberlik uzmanları ve alanında uzman 
tanıtım ekibiyle tercih süreci kapsamındaki aday öğrencilere, en doğru tercihi yapmaları konusunda destek vererek bölümler 
hakkında detaylı bilgi verecek.
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Üniversite için doğru tercih tavsiyeleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları dün açıklanırken 
üniversiteler de tanıtım günlerini hem yüz yüze hem de online olarak 
yapmaya başladı. Dijital ortamda gerçekleşen tanıtım günleri kapsamında 
“Tercih Sürecinde Doğru Karar” başlıklı üniversitenin online yayınında 
konuşan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen ve Pelin Karahancı, aday 
öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

“TYT ARTIK BİLGİ SINAVI OLMAKTAN ÇOK DAHA ÖTE BİR SINAV”

27 – 28 Temmuzda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavını (YKS) 
değerlendiren Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Bu sürecin en önemli 

kritiği pandemi nedeniyle sürekli değişikliğe uğrayan YKS öğrencilerin büyük sorunlar yaşamasına sebep oldu. Sınav süreci için 
ise söylenecek en önemli şeylerden biri de; bütün alanlarda anlam derinliği olan soruların çok olmasıydı. Bu da şöyle bir sonuç 
çıkarıyor TYT artık bilgi sınavı olmaktan çok daha öte bir sınav. Çünkü öğrencilerin belirli bir süre içerisinde uzun paragraflar 
ve anlam derinliği olan sorularla nasıl mücadele ettiğinin önemi arttı. Öğrenciler artık hangi sorunun Türkçe hangi sorunun 
Matematik olduğunun ayrımına varamıyor çünkü sözel mantık kabiliyetinin ölçülme oranı arttı. Yani artık okumak, okuduğunu 
anlamak ve gerçek yaşam ile bağlantı kurabilmek, doğru analiz edebilmek sınav için önemli bu nedenle 2021 YKS’ye hazırlanacak 
öğrenciler tatillerini bol bol okuyarak geçirebilirler” diye konuştu.
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Bayramda et tüketimine dikkat

Kırmızı et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda dengeli beslenmenin ve 
hareketli yaşamın önemine dikkat çeken Diyetisyen Halime Pulat Demir, 
bayramda et ve tatlı tüketiminde aşırıya kaçılmaması noktasında uyarılarda 
bulundu.

Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenlere önemli tavsiyelerde 
bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Halime Pulat Demir, kurban etinin en az 24 saat bekletildikten 
sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi. Demir, dinlendirilmeden tüketilen etin 
sindirim problemlerine yol açabileceğini ifade etti.
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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

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA 
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN 

TEK KULLANIMLIK KAĞIT 
MENDİLLE KAPATILMALIDIR. 
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ 

KISMI KULLANILMALIDIR.

KİRLİ ELLERLE AĞIZ, 
BURUN VE GÖZLERE 

DOKUNULMAMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ

YAKIN TEMASTAN 
KAÇINILMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE 
SÜREYLE SU VE NORMAL 
SABUNLA YIKANMALIDIR.

KALABALIK 
ORTAMLARDAN 

OLABİLDİĞİNCE UZAK 
DURULMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI 
DURUMLARDA ALKOL 

İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ 
KULLANILMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

3-4
ADIM
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