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COVID-19
(Yeni Koronavirüs Hastalığı)

NEDİR?

Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından
Orta Doğu Solunum Sendromu
(MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum
Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi
hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara
neden olan büyük bir virüs ailesidir.
COVID-19 (Yeni
Koronavirüs Hastalığı)

COVID-19 Belirtileri
Nelerdir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk
olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde
Aralık ayının sonlarında solunum
yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan
bir virüstür.

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı
bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve
nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda
zatürre, ağır solunum yetmezliği,
böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki
deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir.
Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere
Hubei eyaletindeki diğer şehirlere
ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer
eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

COVID-19 Nasıl Bulaşır?

Coronavirüsler, hayvanlarda veya
insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir.
İnsanlarda, birkaç koronavirüsün
soğuk algınlığından Orta Doğu
Solunum Sendromu (MERS) ve
Şiddetli Akut Solunum Sendromu
(SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına
COVID-19 neden olur.

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır.
Hastaların solunum parçacıkları
ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan
yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli
ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.
Covid-19 Enfeksiyonunda
Kimler Daha Fazla Risk
Altında?
COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler,
bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.
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Vakaların yüzde 80’i hastalığı hafif geçirmektedir. Vakaların %20’si
hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.
Çocuklar Risk Altında Mı? Çocuklarda hastalık nadir ve hafif
görünmektedir. Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.
Hamileler Risk Altında Mı? COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe
kadınlarda hastalığın ciddiyeti
konusunda sınırlı bilimsel kanıt
vardır.
Bununla birlikte mevcut kanıtlar
COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık
şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer
olduğunu ve hamilelik sırasında
COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu
gösteren hiçbir veri olmadığını
göstermektedir.
Şu ana kadar COVID-19’un hamilelik sırasında anneden bebeğe
bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

COVID-19 Tanı Nasıl
Konur?
Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde
mevcuttur. Tanı testi sadece Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal
Viroloji Referans Laboratuvarında
ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.
COVID-19 Yakalanmamak
İçin Öneriler
Mümkün olduğu kadar yurtdışına
yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu
olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler
Yeni Koronavirüs (COVID-19) için
de geçerlidir. Bunlar;

 Öksürme veya hapşırma sıra-

sında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli,
kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere
girilmemeli, eğer girmek zorunda
kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

 Çiftlikler, canlı hayvan pazar-

ları ve hayvanların kesilebileceği
alanlar gibi genel enfeksiyonlar
açısından yüksek riskli alanlardan
kaçınılmalıdır.

 Seyahat sonrası 14 gün içinde

herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en
yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü
hakkında bilgi verilmelidir.

 El temizliğine dikkat edilmelidir.
Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve
suyun olmadığı durumlarda alkol
bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
Antiseptik veya antibakteriyel
içeren sabun kullanmaya gerek
yoktur, normal sabun yeterlidir.

 Eller yıkanmadan ağız, burun ve
gözlerle temas edilmemelidir.
 Hasta insanlarla temastan ka-

çınmalıdır (mümkün ise en az 1 m
uzakta bulunulmalı).

 Özellikle hasta insanlarla veya
çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

 Hastaların yoğun olarak bu-

lunması nedeniyle mümkün ise
sağlık merkezlerine gidilmemeli,
sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla
temas en aza indirilmelidir.

 Çiğ veya az pişmiş hayvan

ürünleri yemekten kaçınılmalıdır.
İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
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NELER
YAPTIK

Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren
Halkalı Kampüsümüz, Altunizade Yerleşkemiz ve
öğrenci ringlerimiz dezenfekte edilerek öğrencilerimizin ve akademik/idari personelimizin kullanımına hazır hale getirildi.
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hocalarımız

1 kitap 1 film
önerdi

KiTAP: Tüfek, Mikrop ve Çelik
Yüksek Öğretim Kurulu’nun koronavirüs salgını nedeniyle tüm üniversiteler için verdiği 3 haftalık ara ve
sonrasında online eğitime geçilmesi nedeniyle öğrencilerimiz vakitlerinin neredeyse tamamını evlerinde geçirmeye başladı.

KiTAP: Adem’in Oğlu Abu

Dersler ve akademik çalışmalar dışında kalan vakitlerini kitap okuyarak veya film izleyerek değerlendiren
öğrencilerimize birer öneri de hoclarımızdan geldi.
Bu kapsamda karantina koşulları nedeniyle çalışmalarına evde devam eden hocalarımız çektikleri kısa
videolar ile öğrencilerimize seslendi.

GAZEL: Duman Duman Olmuş Karşıki Dağlar

Öğrencilerimizin yoğun ilgiyle takip ettiği seriye katılan hocalarımız gerek alanları ile ilgili gerek de güncel
konuların işlendiği eserleri öğrencilere önerdi.
İZÜ resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan içerikler sayesinde, dersler ile birlikte ders arası yapılan
sohbetlerin bir kısmı da online platforma taşınmış
oldu.
KiTAP: Bu Ülke FiLM: Dondurmam Gaymak

KiTAP: Gazap Üzümleri FiLM: Buğday
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KiTAP: Uzun Çarşının Uluları FiLM: Kramer Kramer’e Karşı

Milli Dayanışma
Kampanyası’na Destek
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma
Kampanyası’na İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi de destek oldu. İZÜ, sosyal medya
hesapları ve web sitesinden yapılan çağrılar ile
tüm mensuplarını kampanyaya destek olmaya
davet etti. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut
kampanyanın başlamasından kısa bir süre sonra yayınladığı görüntülü mesaj ile destek çağrısı
yaptı ve kampanyaya bir bağış yaptı.

Evde Kal Sporsuz Kalma
Evde geçirilen bu günlerde vücudumuzun zinde olması, sağlığımız açısından hayati önem taşımakta. Bunu sağlamanın en temel
yollarından biri de spor yapmak.
Hareketliliğimizin kısıtlandığı bu
dönemde, İZÜ Spor Birimi hazırladığı temel egzersiz videoları ile
öğrencilerimize rehberlik ediyor.
Sosyal medya hesaplarından yayınlanan bu videolar, öğrencilerimizin günlük spor alışkanlıklarını
sürdürmelerine katkı sağlıyor.

Öğrencilere Online
Psikolojik
Danışmanlık
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na
bağlı olarak çalışan Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Birimimiz evde kaldığımız bu günlerde öğrenciler ile yaptığı görüşmelere online olarak devam ediyor. Görüşmeler hakkında bilgi ve
randevu almak için pdronlinebasvuru@izu.edu.tr
adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
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KORONAVIRÜS
SALGINI

MODERN
İNSANIN İLK
DEFA TECRÜBE
ETTİĞİ BİR
DURUM

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Psikiyatr Dr. Kökrek, pandemi süreçlerinde insanların varlıklarını korumak
için kurumların yönlendirmesine ihtiyacı olduğunu, sürecin atlatılması için
herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Psikiyatr Zekeriya Kökrek
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Psikiyatr Dr. Zekeriya Kökrek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ruh
sağlığından bahsedebilmek için
öncelikle beden sağlığının korunmasının önemine dikkati çekti.
Alınan tüm tedbirlerin insanın
hayatta kalabilmesi için olduğunu dile getiren Psikiyatr Zekeriya
Kökrek, Çin’de başlayan ve küresel bir boyut kazanan Kovid-19
salgınıyla ilgili korku ve panikten
kaçınmak için uzman otoritelere
uyulmasının, onların rehberliği
doğrultusunda hareket edilmesinin önemine işaret etti. Kökrek,
“Kişilerin, hastalığa dair yapılan
açıklamalara yorumlarını katma-

dan, kendilerine ve başkalarına
zarar vermeden, en az zarar ve
kayıpla bu süreci geçirmesi temel
ilkedir.” ifadesini kullandı.
Virüsün ortaya çıktıktan kısa süre
sonra salgına dönüşmesinin temelinde birçok ülkenin hastalığın
ciddiyetini görmezden gelmesi
olduğunu söyleyen Kökrek, bu
süreçten sonra insanların inkâr ve
ihmalden gereksiz korku ve kaygıya yöneldiğini anlattı.
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Tehdit altında olmanın yol açtığı
korku ve endişe halinin belli bir
dereceye kadar normal olduğunu dile getiren Kökrek, bu tarz
durumlarda sadece psikopatların
korkmayacağını kaydetti.
Pandemik süreçlerde bilinmezlik
ve belirsizlik, şaşkınlık ve çaresizliğin insan hayatına hakim olacağını aktaran Kökrek, sözlerini şöyle
sürdürdü:

“Bugün, her insanın davranışının
bireysel varlığın savunulması, korunması ve güçlendirilmesi yönünde olduğunu görüyoruz. Bu
durumda insanlar, kendi varlıklarını korumak için toplumsal varlık
olarak kurumların yönlendirmesine ve yönetimine kendilerini
bırakmak zorundadır. Bu durum,
aslında yönlendirici ve yönetici
önderlerin etkisini gösterir. Bugün
uzmanların otoritesine bağlıyız.
Pandemide, kurumsal çabaların
yanında daha da önemlisi bireysel
sorumluluklarımızı yerine getirmek, bu sürecin daha iyi atlatılmasını sağlayacaktır.”
“Modern insanın ilk defa
tecrübe ettiği bir durum”
Virüsün Türkiye için de tehdit haline gelmesinden itibaren birçok
kişinin kendisini sosyal hayattan
izole etmeye başladığını anımsatan Kökrek, “Hâlihazırda herhangi
bir mecburiyeti olmadan sokaklarda dolaşan kişiler, sürecin ne
kadar ciddi olduğunun farkında
değiller. Herkes bir başkasını hastalandırabilen makul bir şüpheli
veya herkes hastalığa yakalanma
ihtimali olan bir mağdur olabilir.”
diye konuştu.

Her toplumun kendisine göre bir
tehdit anlayışı ve mücadele tarzı
olduğunu belirten Kökrek, Türk
milletinin bugüne kadar bireysel
yeterlilik alanlarından çok toplumsal işlerde başarılı olduğunu
söyledi. Kökrek, ihtiyaç sahipleri
için başlatılan kampanyalar, evde
kalınması yönünde yapılan çağrılar ve vatandaşların sürece sahip
çıkmasını buna örnek gösterdi.
Kökrek, şöyle devam etti:
“Bu hadise modern insanın ilk
defa tecrübe ettiği bir durum.
Hem yaygınlığı ve şiddeti, hem de
haberdar olma acısından bir ilk.
Büyük bir kopuş yaşanacak ve bu
kopuşun en büyük özelliklerinden
birinin bilme ve düşünce biçimlerimiz ile ilgili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bugünün toplumundaki sosyal hareketlilik ve sosyal
temas ile ilgili tahminler hesap
hatasına sebep oldu.
Epidemiyolojik bakımdan tahminlerde isabetsizlikler ortaya çıkmıştır. Tıbbi olarak bu işlerle uğraşan
enfeksiyon hastalıkları uzmanı
birçok temel bilimci bile insanlığın bu kadar temas ve hareketlilik
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durumunu tasvirde, tarifte ve tahminde yetersizlik yaşadı.”
“Maddi imkanı olanların
her türlü sağlık hizmetini
alabileceği fikri çöktü”
Özellikle evde kalınan zaman zarfında insanın sıkıntı yaşayabileceğine vurgu yapan Kökrek, “Rutin
olarak yaptığımız davranışların
haricinde, bizlere aile olduğumuzu hatırlatan, örneğin, fotoğraf
albümlerine bakmak, spor aktivitelerini belirli bir disiplin içinde
gerçekleştirmek, beslenme alışkanlıklarımızı
profesyonellerin
tavsiyeleri ışığında uygulamak,
en azından bu süreci az hasarla
atlatmamıza yardımcı olacaktır.”
ifadesini kullandı.
Bu süreçte güvenlik ve sağlık kurumlarının insanları her şeyden
koruyabileceği hissinin de kaybolmaya başladığına değinen Kökrek, “Kovid-19 salgınıyla birlikte
kişilerin vatandaş olarak devletten talep ettiği tedavi olma hakkı,
poliçeler, sigortalar ve kaskoların
yanında, maddi imkanlara sahip
insanların parayla her türlü sağlık
hizmetini alabileceği fikri de çökmüştür.” değerlendirmesini yaptı.

KORONAVİRÜS
SALGINININ
SOSYO EKONOMİK ETKİLERİ
Online Konferansta Tartışıldı
Koronavirüs salgının sosyo-ekonomik etkileri
alanında uzman isimlerin internet üzerinden
katıldığı konferansta tartışıldı. Moderatörlüğünü İZÜ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak’ın
yaptığı konferansta, salgın ve salgın sonrasının etkilerini İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Bulut, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Erdal, Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman
Özdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Ahmet F. Aysan, İstanbul Medeniyet
Üniversitesi’nden Prof.Dr. Seyfettin Erdoğan
ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Erdal T. Karagöl anlattı.
Konferansta, tarihte de benzer salgın örneklerinin yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet
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Bulut, “Bu salgınlar, para ve kredi mekanizmasını değiştirecek ya da çok önemli etkileri
olacak. Çinliler para ve kredide bizi önemli bir
yere götürebilir” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs,
konferansları da dijital ortama taşıdı. İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) “Korona
Salgınının Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Türkiye” başlıklı konferansta alanında uzman isimleri dijital platformda bir araya getirdi. Prof. Dr.
İbrahim Güran Yumuşak’ın modereatörlüğünü
üstlendiği konferansta salgın ve sosyo-ekonomik etkilerini; İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Bulut başta olmak üzere; Prof. Dr. Fuat Erdal,
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Prof. Dr. Ahmet F.
Aysan, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan ve Prof. Dr.
Erdal Karagöl anlattı.

Tarihte yaşanan diğer salgın hastalıklardan örnekler
veren Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Tarihi günler yaşıyoruz. Koronavirüs sebebiyle tarih hükmünü veriyor ve
biz bunun tanıkları olarak uyum sağlamaya çalışıyoruz. Belki kongrelerimizi de böyle organize edeceğiz.
Eğitime yönelik sonuçlarını da bu şekilde tecrübe ettik” diye konuştu.
SALGINLARIN TARİHTE DE ÖNEMLİ
SONUÇLARI OLDU
Tarihin belli dönemlerinde de bu salgınların yaşandığını ve çok önemli sonuçları olduğuna vurgu yapan
Prof. Dr. Bulut, “İçinde bulunduğumuz pandeminin şu
andan itibaren sonuçlarını görmeye başladık. Bu süreçte para ve kredi mekanizması hakikaten değişecek
ya da çok önemli etki ile karşılaşacak. Kredi mekanizmasında Müslümanların da önemli etkisi var. Çinliler
para ve kredi de bizi önemli bir yere götürecek” dedi.
HIZLI BİR DÖNÜŞÜMLE KARŞILAŞACAĞIZ
Prof. Dr. Bulut, salgınların yayılmasında ticaretin etkisinin büyük olduğuna dikkat çekerek, “Koronavirüs ile e-ticaret önemli rol kazanacak. Yapay zekanın
devreye girmesiyle tüketim alışkanlıklarımızın kontrolü ve buna yönelik üretim süreçlerinde de durumlar
değişiyor. Lojistik, ulaştırma gibi sektörler önemli sonuçlarla karşılaşacak. Bu alanlarla ilgili hızlı bir dönüşümle karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

taşınıyordu. İtalya’ya ulaştığı zaman Avrupa nüfus
kıyımı ile karşılaşıyor. Bu sistemin dönüşmesine ve
deyim yerindeyse feodal sistemden modern kapitalist sistemine geçilmesinde vebanın önemli etkisi var.
Şehir nüfusunun artması da vebanın yayılmasının sonucudur” dedi.

“SAHİP OLDUĞUMUZ DEĞERLERE SAHİP
ÇIKMALIYIZ”
Koronavirüs salgınıyla birlikte Türkiye’de çok önemli tedbirler alındığını söyleyen Prof. Dr. Bulut, “Sahip
olduğumuz değerlerin altının çizilmesinde önem var.
Bu değerlere sahip çıkarsak, sosyoekonomik etkiler
daha az olacaktır. Büyük salgınların sistemsel iktisat
paradigmasının değişmesinde önemli rolü var. Müslümanlar geçmişte yaşanan salgınlarda büyük nüfus
kayıplarıyla karşılaşmadı. Bunun en önemli nedeni
su sistemi ve temizlik anlayışı. Sıtma, cüzzam gibi
salgınları dikkate aldığımızda bunların hepsine karşı
Müslümanların benimsedikleri hayat tarzı önemli etkiye sahip” diye konuştu.

“SALGINLAR YENİ ANLAYIŞLARI
BERABERİNDE GETİRDİ”
Prof. Dr. Bulut, salgın hastalıkların yeni anlayışları
beraberinde getirdiğini ifade ederek, sözlerine şöyle
devam etti:
“İşçi ücretlerinde artış ortaya çıktı. Hollanda’da tekstil
atölyelerinde işçiler günlerini neredeyse kendi belirlemeye başladı. Kırsal alanda toprağı işleyecek nüfus
azaldığı için buralarda da değişim yaşandı. Toprak
tarımı yerine başıboş koyun ve sığırların meralarda
yayıldığı hayvancılığın buna bağlı olarak yün ve dericiliğin ve tekstil sektörünün gelişmeye başladığını
görüyoruz. Veba, Avrupa ormanlarının korunmasına ve doğal kalmasına sebep oldu. 15-16 olan evlilik
yaşları değişmeye başladı. Doğa konusunda fikirler
değişti. Doğa artık ‘yeter’ diyor. Eğer gereği gibi davranmazsak bu virüsler yeniden rollerini oynayacak.”

“TARİHTEKİ SALGINLAR DA TİCARET
YOLU İLE YAYILDI”
1347 - 1351 yılları arasında Avrupa’da büyük yıkıma
yol açan veba salgınının da ticare ve seyahat yoluyla
yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Bulut, “Kara ticaretinden ziyade bu hastalıklar o zaman deniz yoluyla
10

KONUŞMALARI
ile Akademisyenlerimiz Öğrencilerimizin
Evlerine Konuk Oluyor

İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi
Koronavirüs Salgını
nedeniyle yapılan evde
kalma çağrılarına
hemen uyum
sağlayarak derslerini
online platforma
taşımıştı. Derslerle
birlikte hoca-öğrenci
sohbetlerini de aynı
platforma taşıyan İZÜ,
“İZÜ Konuşmaları”
isimli yayınlar
gerçekleştiriyor.

Birbirinden değerli akademisyenlerin hafta içi
her akşam 18:00’de konuk olduğu programlara
İZÜ öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor. Alanında
uzman hocalar belirledikleri konularda konuşmalarını gerçekleştiriyor. Microsoft Teams
programı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen yayınlar sayesinde kampüslerinden uzak
kalan öğrenciler, hocaları ve akademik hayat
ile olan bağlarını sıkı tutmaya devam ediyor.
İZÜ Konuşmalarını şu an sadece İZÜ Öğrencileri ve mensupları takip edebiliyor. İlerleyen
günlerde değerli akademisyenlerin katıldığı
tüm yayınların üniversitenin youtube kanalı
üzerinden, herkesin ulaşabileceği şekilde sunulması planlanıyor.
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İZÜ’de
UZAKTAN
EĞİTİM

DÖNEMİ

Tüm dünyayı etkisi altına
alan Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmeye başlamasının ardından
Yüksek Öğretim Kurulu
Türkiye’deki tüm üniversiteleri 3 hafta boyunca tatil
etti. Ardından yapılan görüşmelerde eğitime uzaktan devam edilmesi yönünde karar alındı.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi alınan karar sonrası, çalışmalarına
daha önce başlanan, uzaktan eğitim
sistemini öğrencilerinin hizmetine
sundu. Lisans ve lisansüstündeki tüm
öğrenciler 30 Mart 2020 tarihinden
itibaren, derslerine Microsoft Teams
programı üzerinden online olarak kaldıkları yerden devam etmeye başladı.
Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde İZÜ öğrencileri de doğa harikası kampüslerinden
uzak kalmak zorunda kalsalar da, online ve kesintisiz olarak eğitim almaya
devam ediyor.
Üniversite yönetiminin aldığı karar
doğrultusunda akademik ve idari personelimiz de çalışmalarına evlerinden
devam ediyor.
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Öğrenci Kulüplerimiz
Etkinliklerine
Devam Ediyor
Üniversitemizde uzaktan eğitime
geçilmesiyle birlikte öğrenci kulüplerimiz de faaliyetlerini sosyal
medyaya taşıdı. Programlarına
aktif olarak devam eden kulüplerimiz sosyal medya hesaplarından yaptıkları interaktif yayınlar
ile beğeni topladı. Alanlarında
düzenledikleri yarışmalara öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi.
Cevad Prekazi İZÜ
Öğrencilerinin Sorularını
Yanıtladı
Galatasaray’ın ve Türk futbolunun
efsane ismi Cevad Prekazi üniversitemizin instagram canlı yayınına konuk olarak öğrencilerimizin sorularını yanıtladı. Spor Birimimizin organize ettiği program öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü.
Programda yıllarca formasını giydiği Türkiye’deki anılarından söz eden Prekazi izlediği Türk futbolculardan oluşan
en iyi 11’i izleyenler ile paylaştı.
Türkiye’ye yapacağı ilk seyahatte İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi’ni ziyaret etme sözü veren Cevad Prekazi, tüm öğrencilere ve sporculara meslekleri ne olursa
olsun, çok çalışmalarını tavsiye etti.
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Ülkemizin yaşadığı
en acı tecrübelerden biri olan
korona virüs salgın hastalığı nedeniyle
başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere
hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza
Allahtan rahmet, yakınlarına
sabrı cemil niyaz ederiz.

