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• 24110 Öğrenci
• 16869 Mezun
• 100’ün Üzerinde 
Dünya Üniversitesi ile İş Birliği
• 71 Lisans Programı
• 57 Önlisans Gündüz Programı
• 38 Önlisans Gece Programı
• 16 Tezli / 15 Tezsiz 
Lisansüstü Programı
• 4 Doktora Programı
• 3 Fakülte
• 3 Yüksekokul
• 2 Meslek Yüksekokulu
• 3 Enstitü
• 18 Araştırma Merkezi
• 67 Öğrenci Kulübü
• 100’ün Üzerinde Laboratuvardan 
Oluşan Dev Araştırma KompleksiSA
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• Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
• İlk 5 tercihte %30 burs
     (%100 Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir.)
• Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
• Öğrenci odaklı eğitim içinde önemsendiğini hissetmek,
• Mentorluk sistemi ile liderlik ve sorumluluk duygusu kazanmak,
• Dünyanın farklı üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurt dışında okumak,
• İngilizce bölüm okuyan öğrencilerimizin daha rahat ve kolay öğrenebilmeleri için hazırlık 
sınıfında ücretsiz “Weekend School” programıyla dil eğitimini karşılamak,
• Türkçe bölüm okuyan lisans ve önlisans öğrencilerimizin yabancı dillerini geliştirmeleri 
için istedikleri herhangi bir yabancı dil kurslarına gidip kurs bitiminde YÖKDİL sınavına 
girerek en az 70 puan aldıklarında gitmiş oldukları kursa ödemiş olduğu ücreti 
üniversitemiz tarafından karşılanmak,
• İngiltere’de dünyaca ünlü üniversitelerin, alanında uzman akademisyenleri tarafından 
bölüm ve program müfredatına paralel olarak Skype desteği ile online dersler almak,
•Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına 
ücretsiz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
• Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
• Mezuniyet sonrasında kendi işyerlerini kuran mezunların ofis mobilyalarını 
Mütevelli Heyeti tarafından karşılamak,
• Öğrencileri ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendirerek, mezun olmadan 
bir proje bitirmelerini sağlanmak,
• Araştırma ve girişimcilik olanakları sayesinde öğretim üyeleri ile çalışıp 
dünya çapında projelere imza atmak,
• İstediği bölümü kazanamasa dahi gerekli koşulları sağladığı takdirde burslu 
yatay geçiş yapabilmek,
• Öğrencilerinin akademik kariyer yapması için destek olmak,
• Ulusal ve uluslararası akreditasyon gerçekleştirmek,
• Üst düzey teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımızda uygulamalı eğitim alabilmek,
• İş hayatına hazırlanmak için güçlü bir eğitimin yanında anlaşmalı kurumlarda staj yapmak,
• Önlisans okurken ücretsiz DGS Kursu alarak DGS’de başarılı olan öğrenciler lisans 
tamamlama imkanın yanı sıra İGÜ’de devam ettiği takdirde ücretli kontenjanlarda 
%50 burslu okuyabilmek,
• Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrenciler,
burslu programları tercih edip kazandıkları takdirde burs almak, 
(dereceye girme durumuna göre her ay belli bir miktarda) 
• İlgi alanları doğrultusunda ücretsiz yandal imkanı ile sertifika almak,
• Yurtdışındaki üniversite akademisyenlerinden video konferans ile ders alabilmek,
• Şehirle iç içe ve şehrin ismiyle bütünleşmiş bir üniversitede okumak.
#gelişimliolmak

GELİŞİM’Lİ OLMAK
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NASIL GELİŞİM’Lİ OLUNUR?

ÖSYM ile Öğrenci Kabulü
Öğrenciler; ÖSYM tarafından yapılan YKS puanlarıyla İstanbul Gelişim 
Üniversitesi’nde lisans ve önlisans programlarına yerleştirilirler.

Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabulü
Yetenek sınavı gerektiren programlar için YKS’den en az 150 ham 
puan almış olmaları ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan 
yetenek sınavı sonucunda başarılı olmaları gerekmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı ile Öğrenci Kabulü
Dikey Geçiş Sınavı’na giren öğrenciler yeterli puanı aldıkları takdirde 
ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. İstanbul Gelişim 
Üniversitesi önlisans öğrencisi DGS ile ücretli kontenjanı kazandığı 
takdirde %50 burslu okuma imkanına sahiptir. 
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Uluslararası Öğrenci Kabulü
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) TC vatandaşı olmayanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’nda Türk 
vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından 
çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı 
Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” 
sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
3) TC vatandaşlığı dışında vatandaşlığı varken sonradan kazanılan 
vatandaşlık ile 
TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
4) a) 01/20/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden 
TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC 
hariç herhangi bir ülkede tamamlayanların yurt dışından öğrenci kabul 
kontenjanlarına,
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan 
adayların yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin 
(lise) tamamını KKTC hariç herhangi bir ülkede başvuru yapabilmelerine,
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini 
(lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-
2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp 
eğitim alarak GCEAL sınav sonuçların sahip olan veya sahip olacakların 
başvuruları kabul edilmektedir.
Üniversite eğitim dili bölümüne göre Türkçe ve %100 İngilizcedir. %100 
İngilizce bölümler için öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlilik 
Sınavında başarılı olan öğrenciler veya üniversitenin eşdeğerliğini kabul 
ettiği ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL, IELTS, ESOL, (FCE) CAE, CPE sınavlarından 
birinden başarılı olduğunu kanıtlayanlar hazırlık programından muaf 
tutulurlar ve kazandıkları bölüme doğrudan kayıt yaptırabilirler.
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ÇİFT ANADAL (ÇAP)

Çift Anadal Başvuru Koşulları

- Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken 
üçüncü en geç beşinci yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci 
en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
- Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal 
lisans/önlisans programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası 
almamış olması gerekir.
- Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile İngilizce öğretim yapılan programlar 
arasında çift anadal başvurusu yapılamaz, bu programlar arasında yalnızca yatay geçiş 
başvurusu bulunmaktadır.
- Sağlık ve Mühendislik - Mimarlık programları hariç, diğer Fakülteler/Yüksekokullar 
kendi içlerinde çift anadal yapma hakkına sahiplerdir. Sağlık ve Mühendislik - Mimarlık 
programları diğer Fakülteler/Yüksekokullara başvurabilir; ancak sadece kendi Fakültelerinde/
Yüksekokullarında okuyan öğrencilerden çift anadal başvurusu kabul edebilirler. (Sağlık ve 
Mühendislik - Mimarlık programlarına diğer Fakülteler/Yüksekokullar başvuruda bulunamaz.)
- Başvurusu sırasındaki anadal genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.72 
(70/100) olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında  kayıt olduğu yıl itibariyle 
başarı sıralamasında ilk % 20 içinde bulunması gerekir.
- Anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.72 
(70/100) olan; ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile 
en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki 
taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift anadal programına 
başvurabilirler.

 
YANDAL

Yandal Programı Başvuru Koşulları
- Öğrenci, ilgili yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü en geç altıncı 
yarıyıl başında başvurabilir.
- Yandal öğrencisi kabul edilecek lisans programları üniversite senatosu tarafından 
belirlenir.
- Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans 
programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve bir disiplin cezası 
almamış olması gerekir.
- Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki anadalında genel 
ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 (65/ 100) olması gerekir.
- Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel ağırlıklı 
not ortalamasının 4 üzerinden 2,30 (60/100) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan 
öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Bu durumda öğrencinin başarılı olduğu ve 
anadal programına sayılmayan dersler, genel ağırlıklı not ortalamasına dahil edilmeksizin 
not döküm belgesi ve diploma ekinde yer alır.

Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma 
programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı 
yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik 
sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) 
alabilmelerini sağlayan programı ifade eder.
Yandal programı, senato kararı ile belirlenmiş olan en az 6 adet ders olmak üzere en az 18 
kredilik zorunlu veya seçmeli alan dersi koşullarının her ikisini birden sağlayan bir programdır.



Zaman, iyi değerlendirilmesi gereken bir bütçedir; dikkatli ve kaliteli kullanıldığı zaman 
verimli sonuçlar elde ederiz. Yani başarılı ve mutlu olmak için zamanınızı, hedefleriniz ve 
ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlamalısınız.

ZAMAN YÖNETİMİ

LİSTE YAPMAK

NOT TAŞIMAK

ÖNEM SIRASI

“HAYIR”
DİYEMEMEK

Günlük çalışma planınızı hazırlarken öncelikle yapılacak işler 
listesi hazırlamalısınız.

Her faaliyetin sizin için önem derecesini belirlemelisiniz.

Arkadaşlarınıza, çevrenizdeki kişilere “hayır” demekten 
çekinmeyin. Burada önemli nokta karşınızdaki kişiye şunu 
hissettirmenizdir: 
“Sana değil, isteğine hayır diyorum.” 

Sürekli olarak tekrarlamanızda yarar olan ders notlarınızı veya okumanız 
gereken kitabı yanınızda taşıyın. Arkadaşınızı beklerken, ulaşım araçlarında 
seyahat ederken, herhangi bir şeyi bekleme anında önemli notlarınızı 
tekrar ederek zamandan kazanabilirsiniz.
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Tüm başarılı insanların hayat hikayelerini incelediğimizde; azimli ve kararlı olduklarını, 
kendilerini çok iyi disipline ettiklerini, sürekli ve etkili bir biçimde çalıştıklarını görürüz. 
İstedikleri başarıya ulaşamamış insanların hayat hikayelerini incelediğimizde ise; 
kendilerine tam olarak güvenmediklerini, sürekli endişeli olduklarını, ayrıntılara fazla dikkat 
etmediklerini, yeterli azim ve çalışma alışkanlıklarına sahip olmadıklarını görürüz. Kısaca; 
başarısızlığın temelinde yetersizliğin değil, güvensizliğin olduğunu, başarı için etkili çalışma 
ve öğrenme tekniklerinin kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz. Etkili çalışma ve öğrenme 
etkinliklerinin başında hedef belirlemek ve zamanı planlayarak etkin çalışmak gelir.

HEDEF BELİRLEME

HEDEF BELİRLENİRKEN 
NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Hedefinizin 
ulaşılabilir olması 
için gerçekçi 
olması gerekir.

Hedefleriniz kişilik 
özelliklerinize uygun 
ve sizin için önemli, 
ulaşmaya değer 
olmalıdır.

Ulaşmak istediğiniz 
hedefi kendiniz 
bulmalı ve gerçekten 
istemelisiniz.Sadece popüler 

olduğu için ya da 
anne babanız istediği 
için bir şeyi hedef olarak 
belirlemek, çalışmaktan 
çabuk sıkılmanıza 
ve vazgeçmenize 
neden olur.
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Herkesin bildiği bir isim ve BAŞARI HİKAYESİ
Her fırsatta “Kalbinizi ve içgüdülerinizi dinleyin. Her gününüzü son gününüzmüş gibi yaşayın.” 
diyen Jobs hayatını hayallerini kovalamakla geçmiştir.

San Francisco, Kaliforniya’da doğan Steve Jobs’un ailesi onunla ilgilenemedi. Bu nedenle Jobs’un 
çocukluğu ve gençliği kimlik arayışıyla geçti. Evlatlık olan büyüyen Jobs’un biyolojik anne 
babasının en büyük dileği Jobs’un akademik olarak başarılı olmasıydı. Bu nedenle onun okumuş 
bir ailenin yanında büyümesini istemişlerdi. Ancak o akademik olarak başarılı olamadı. 
Okurken yurt odası olmadığı için arkadaşlarının odasında yerde yatıyor, kola şişelerinin 
depozitoları ile yemek yiyor akşam yemeği içinse ücretsiz olması için kiliseye gidiyordu.

Jobs; Apple’dan yani kendi kurduğum şirketten kovulmak bana her şeyden daha iyi gelmişti; 
başarılı olmanın ağırlığı yeniden başlamanın hafifliğiyle yer değiştirmişti artık hiçbir şeyden 
eskisi kadar emin değildim. Hayatımın en özgür dönemine girmek için artık özgürdüm. Sonra 
NeXT diye bir şirket kurdum. Pixar adında başka bir şirket daha kurdum ve dünyanın ilk 
animasyon filmi Toy Story’i yaptık ve şuan dünyanın en başarılı animasyon stüdyosuyuz. Bu 
olaylar zincirinden sonra Apple NeXT’i satın aldı. Şuan gördüğünüz Apple mükemmelliği NeXT 
teknolojisine bağlı ve ben Apple geri döndüm. Apple’dan kovulmamış olsaydım bunların hiçbiri 
olmayacaktı. Yaşanılanlar acıydı ama bu aşamalara gelmek için buna ihtiyacım vardı. Bazen 
hayat insanın kafasına tuğla gibi çarpar ancak insan inancını kaybetmemeli. İş insanın hayatının 
en büyük kısmını kaplayan şeydir, işinizi sevmediğiniz zaman ya da yeteneklerinize kendinize 
uygun bir mesleği tercih etmediğiniz zaman aramaya ve arayışa devam edin. Asla pes etmeyin 
her başarı büyük başarısızlıkların ve güçlüklerin ardından gelir. Bulana kadar devam edin.

Jobs’un hayatına uzaktan bakıldığında her ne kadar sonuç olumlu olduğu için içimiz rahat olsa 
da gerçekten evlatlık olarak bir ailenin yanında büyümek, kendi kurduğu şirketten kovulmak 
belki de onun JOBS olmasını sağlayacak etkenlerdi. Kendisinin de dediği gibi başarılar büyük 
başarısızlıkların ya da güçlüklerin ardından gelir. Hayat insanların karşısına hep istediği şeyleri 
sunmaz istemediğimiz şeylerle ya da güçlüklerle karşılaştığımızda hedefimizden şaşmamalı, 
yapacağımız şeye dair inancımızı mutlaka korumalıyız. 



İNTERNET BAĞIMLILIĞI

Bağımlılık; bir nesneye, kişiye ya da varlığa duyulan önlenemez istek ya 
da bir şeyin kişiye zarar vermesine rağmen kullanmaya devam etmek, 
alışkanlıktan öte duruma geçirmek olarak tanımlanabilir.
İnternet bağımlılığı ise, günlük rutin ihtiyaçları, sorumlulukları, sosyal 
yaşamı ve fiziksel ihtiyaçları göz ardı ederek, interneti gereğinden fazla 
kullanmak olarak tanımlanabilir.

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle internet, hayatımızın bir parçası 
haline geldi. İnternet aracılığı ile ulaşmak istenilen bilgilere kolaylıkla 
ulaşılabiliyor ve zamandan tasarruf edebiliyoruz. Kısa sürede oldukça 
fazla bilgiye sahip olabiliyor, bu sayede de araştırmalarımızın çok daha 
detaylı olmasını sağlayabiliyoruz. Ancak bütün bu olumlu etkilerin yanı 
sıra, internet ne yazık ki farkında olmadan birçok insanı bağımlı hale 
getiriyor. İnternette geçirilen sürenin fazlalığı, bir takım problemleri de 
beraberinde getiriyor. Evden dışarı çıkmak istemeyen, masa başında 
saatlerini geçiren, sosyal ve aile ilişkileri zayıf bir nesil yetişiyor ve bu 
durum çocuklar üzerinde ciddi derecede hem fizyolojik hem de psikolojik 
etkiler yaratıyor. Hareket alanı oldukça kısıtlı olan 
bu bireylerde, obezite, depresyon, anksiyete, panik atak, göz ve bel 
rahatsızlıkları gibi problemler meydana geliyor.
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Siz Değerli Öğrenciler;

Bu aşamaya gelmeden önce tedbirinizi almalı ve sınava hazırlık 
sürecinde internet kullanımını dezavantajdan avantaja çevirmelisiniz.
 
Mümkün olduğunca planlı hareket ederek,  internete ayıracağınız süreyi 
minimum seviyede tutmalı ve bunu aşmamaya özen göstermelisiniz.

Unutmayınız ki internet sizi amacınıza ulaştıracak bir araçtır ve bu aracı 
en iyi şekilde değerlendirmeniz size büyük fayda sağlayacaktır.
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Özellikle de sınav döneminde, internet kullanımı bağımlılık düzeyinde 
olan gençler için vazgeçme evresi oldukça sancılı geçiyor. Aile, arkadaş 
hatta öğretmen ilişkileri tehlikeye giren öğrenci, konsantrasyon 
bozukluğu yanında kaygı bozukluğu da yaşıyor ve bunun devamında da 
sınavları başarısızlıkla sonuçlanıyor.



Çivileme Tekniği

Egzersiz 1:  1)SALEP  5)YORGAN          9)PASTA
         2)PATLICAN 6)TOP                      10)KİTAP
         3)PİRAMİT 7)MAYDONOZ
          4)ALEV  8)BEBEK

*Yukarıdaki kelimeleri 1,5 dakika içerisinde rakamları ile birlikte aklınızda tutunuz.
*Yukarıdaki kelimeleri kapatıp sayıları ile birlikte bir kağıda listeleyiniz.
Hafıza Çivilerimiz; Buraya kelimelerin resimlerini ekleyiniz.

1) Elektrik Direği: Elektrik direğinin gövdesi uzun bir çubuğa benzer.
2) Kuğu: Kuğuların boynu iki rakamını anımsatır.
3) Üç ayaklı tabure: Taburenin ayak sayısı size üçü çağrıştırır.
4) Jip: 4*4 jiplere kim sahip olmak istemez ki?
5) Eldiven: Bir elde beş parmak vardır.
6) Tabanca: Eski tip tabancalarda altı kurşun deliği vardır.
7) Öğrenci: Okula başlama yaşı yedidir.
8) Bisiklet: Bisikleti dik olarak çevirirseniz sekiz rakamını oluşturabilirsiniz.
9) Kedi: Kediler 9 canlıdır.
10) Ton balığı: “Ton balığı” “On Balığı” şeklinde çağrışım yapabilir.

*Hafımıza çivilerimizi sabitlemek için ilişkilendirme yapınız.

Beyin biz farkında olsak da olmasak da deneyimlerimizi saklayan büyük bir depo gibidir. Kötü beyin, 
çalışmayan beyin ya da kötü hafıza yoktur. Sadece eğitilmemiş beyin, kullanılmayan hafıza vardır.
Nasıl oluyor da yeni aldığımız elektronik bir cihazın tüm kullanım aşamalarını ayrıntıları ile 
hatırlayabiliyorken iki gün önce tanıştığımız bir kişinin adını hatırlayamıyoruz? Okuduğumuz bir 
kitaptaki bir bölümü anlatamazken nasıl oluyor da zor bilgisayar oyunlarının her bölümünü tek tek 
hatırlayabiliyoruz? 
Sahip olmayı umut ettiğimiz şeye zaten sahibiz. Daha zeki olabilmek için ihtiyacımız olan şey 
beyin nakli değil var olan beynimizi geliştirmektir. Bunun için bazı teknikleri 21 gün tekrar ederek 
kendimizdeki değişiklikleri gözlemleyebiliriz.

Duvara bir tablo asmak istiyorsanız önce o duvara sağlam bir çivi çakmanız gerekecektir. Bilgileri de 
rastgele zihnimize kodlarsak, zihnimizin duvarından düşecekler ve nerede olduğunu bilmediğimiz için 
hatırlamakta zorluk çekeceğiz.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ
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Şimdi hatırlayalım:

1) SALEP: Elektrik direği bir kafeye gider ve bir bardak salep içer. 
2) PATLICAN: Havuzdaki kuğuların boynunda patlıcanlı bir kolye vardı.
3) PİRAMİT: Mısırlılar üç ayaklı taburelerden piramit inşa etmiştir.
4) ALEV: Akşam yemeğin fasülye yiyen jipin lastiklerinden alevler çıktı.
5) YORGAN: Uykusu gelen eldiven yorganını üzerine çekti ve mışıl mışıl uyudu.
6) TOP: Tabancalarından kurşun yerine rengarenk toplar fırladı.
7) MAYDONOZ: Birinci sınıf öğrencileri yerli malı haftasında sınıfa maydonoz getirdiler.
8) BEBEK: Bisiklete binen bebek ne kadar sevimliydi.
9) PASTA: Evin kedisinin doğum gününü pasta keserek kutladılar.
10) KİTAP: Hayatımda karşılaştığım en ilginç şey, bir ton balığının kitap okumasıydı.

*Bu egzersizi yaparken hayal gücünüzü kullanınız. Sözlü olarak ifade ettiğiniz bilgileri 
gözünüzde de canlandırınız. Yapacağınız egzersizler size hafızanızı doğru biçimde 
organize etme becerisi kazandıracaktır.

Egzersiz 2: Tablodaki 1’den 100’e kadar olan rakamları sırasıyla bulup, 
işaretleyiniz.

Bu çalışmayı iki günde bir yapıp sürenizi kaydediniz. 
Bu egzersiz hem hafızanızı geliştirecek hem de dikkat gücünüzü arttıracaktır.
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Neden Üniversite Okumalıyız?

Üniversite eğitimi almak, önünüze koyulan 3-5 kitabın içindekileri 
öğrenmekten biraz daha farklı bir şeydir. Üniversite eğitiminin, bir 
miktar teorik bilginin öğrenciye aktarılmasından biraz daha fazla bir 
şeyler içerdiği konusunda hepimiz hem fikir olabiliriz. Bu nedenle 
özellikle vakıf üniversitelerinde iş dünyasıyla birlikte yürütülen 
derslere özel önem verilmektedir. Öğrencilerin, eğitimlerine devam 
ederken, eğitim aldıkları disipline ilişkin olarak uygulamayı görmeleri, 
nasıl bir meslek grubu içinde yer alacaklarına ilişkin ilk elden bilgi 
edinmeleri bu derslerle sağlanabilmektedir.
 
Üniversitelerin iş dünyası ile ilişkileri sadece bu kadarla da 
kalmamaktadır. Vakıf üniversiteleri kaynaklarını daha etkin 
kullanabilmek amacıyla, yeni bölümler açarken ilgili sektörde 
faaliyet gösteren şirketler ile işbirliklerine giderek, talep görebilecek 
bölümleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bu işbirlikleri de, başarılı 
öğrencilerin mezuniyetlerinde daha rahat iş bulabilmelerinin önünde 
açılan önemli bir kapı olmaktadır. 
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Verilen eğitim sadece ilgili disipline özgü eğitimle kalmamaktadır. 
Öğrenciler, lise eğitiminden farklı olarak ilgi duydukları 
alanlarda dersler alarak, gelişimlerini farklı boyutlarda da 
sürdürebilmektedirler. Hatta benim üniversitemde olduğu gibi, 
bazı üniversitelerde öğrenci bu konuda serbest bırakılmamakta, 
sportif veya kültürel bir faaliyete ilişkin bir dersi almak zorunda 
bırakılmaktadır. 

Olay sadece bilgiyle de ilişkili değil. Üniversite hayatı, gençler 
için sosyal açıdan gelişim olanağı da sunmaktadır. Özellikle, A’dan 
Z’ye bütün olanakları sunan yerleşkelerde öğrenim olanağına 
sahip olanlar açısından bakarsak, bu öğrenciler kendilerine ait 
bir yaşam alanına sahiptir ve hayatlarını bir öğrenci kasabasında 
geçirmektedirler. Bu açıdan üniversite hayatının gençler için ana 
kucağından, baba ocağından ayrılmadan önce önemli bir geçiş 
mekanizması görevi üstlendiğini de söylemek olanaklıdır. İşin ilginç 
tarafı, üniversite adaylarının bu konuya bizlerden daha çok önem 
verdikleri gerçeğidir. 



Fazla hırs
Bilgi eksikliği

Verimsiz çalışma
Hedefi gözünde büyütme

Girilecek sınavın tanınmaması
Fiziksel, zihinsel ve ruhsal yorgunluk

Aile ve çevrenin yüksek beklenti düzeyi

Hadi şimdi kendini biraz sorgula…

-10 yıl sonra kendimi nerede görmek istiyorum?
-10 yıl sonra bir bahar sabahı, güne başladığında nasıl bir güne 
başlasan mutlu olurum?
-10 yıl sonra nasıl bir evde uyanmalıyım?
-10 yıl sonra nasıl bir işe gitmeliyim?
-10 yıl sonra evim, ailem, işim, bütün detayları ile bir günüm 
-Nasıl geçerse ben kendimi mutlu ve başarılı hissedeceğim?

Bu soruların cevapları ile bireyler nereye nasıl gideceği ile ilgili yol 
haritasını daha kolay çizebilir.
Üniversite ciddi anlamda insanların ufkunu açacak bir ortam. Bunu 
sadece bilgi yönünden de yapmıyor. En basitinden bir sınıfta birbirinden 
farklı onlarca kişi ve kültürü barındırıyor. Farklı yörenin insanları ile 
tanışıyorsunuz ve şehir dışına çıktıysanız yeni yerler keşfediyorsunuz. 

Bütün bunların yanında insanın kişilik ve karakterinin oluşmaya 
başladığı en kritik dönemde; birey kendi ayakları üzerinde durmayı, 
kararlarının ve davranışlarının sonuçlarına katlanmayı, iletişim 
kurmanın püf noktaları gibi sosyal yaşam temellerini de öğrenmektedir.

Bütün bunların üniversite okumak konusunda önemli ve değerli 
olduğu konusunun yanında öğrencilerin üniversite okurken aşağıdaki 
soruların cevaplarını da kendilerine vermeleri gerekmektedir. Bu 
soruların cevapları öğrencinin hem motivasyonunu yüksek tutup hem 
de geleceğe dair misyon ve vizyonunun oluşmasını sağlamaktadır.
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STRESİ
STRES
STRESİ
STRES

TANIMA
YÖNETİMİ
TANIMA
YÖNETİMİ

Fizyolojik ve psikolojik durumun olumsuz koşullar 
altında aşırı düzeyde uyarılmasından kaynaklanır.
Fizyolojik ve psikolojik durumun olumsuz koşullar 
altında aşırı düzeyde uyarılmasından kaynaklanır.

Stresi kontrol altına alabilmek için; 
öncelikle stresin kaynağının ne olduğu bilinmelidir. 
Stresin kaynağını öğrenirseniz, onu ortadan kaldırabilirsiniz. 

Kontrol altındaki stres kişiyi her zaman olumlu etkileyecektir. 
Stresi olumlu olarak gördüğü andan itibaren kişiyi
olumlu yönde uyaracaktır. 

Fazla hırs
Bilgi eksikliği

Verimsiz çalışma
Hedefi gözünde büyütme

Girilecek sınavın tanınmaması
Fiziksel, zihinsel ve ruhsal yorgunluk

Aile ve çevrenin yüksek beklenti düzeyi

Yeni bir şey öğrenmeye çalışmamak
İstikrarlı çalışmaya olan ilginin azalması
Sadece başarılı olunan derslere çalışmak

Çalışma yöntemini ezberlemek üzerine kurmak
Uzman yönlendirmelerine rağmen kendi bildiğini yapmak

    Başarısız olunan konuların üstüne gidilmelidir
 Planlı ve etkili çalışmak gerektiği unutulmamalıdır

Bilgi düzeyiniz ile hedefiniz arasında tutarlılık olmalıdır
Stresi kabullenmek; onun doğal ve gerekli olduğuna inanılmalıdır

Çözümün bulnacağına ve bu durumun üstesinden gelineceğine inanılmaldır.
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VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
Çok çalışmak yerine etkin ve verimli çalışma yöntemlerini öğrenmeniz gerekmektedir. 
Kimi öğrenciler saatlerce çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade etmektedir. Bunun en 
önemli sebeplerinden biri verimli ders çalışma yöntemlerini bilmemesidir. Herkes için ideal, 
standart bir programdan bahsetmek oldukça zordur. Çünkü her öğrenci aynı özelliklere 
sahip değildir. Bu yüzden her öğrencinin kendine göre bir ders çalışma yöntemi geliştirmesi 
gerekir. Kendinizi en iyi siz tanıyabilirsiniz. Ders çalışma yönteminizi oluştururken sizlere 
yardımcı olacağını düşündüğümüz bazı maddeler aşağıda yer almaktadır;

Çalışma masasının üstünde sadece ders çalışmak için gereken 
materyaller olmalıdır.

Çalışma odanızın ısısı normal düzeyde olmalı, çok sıcak ya da 
çok soğuk olmamalıdır.

Ders çalışmaya ara vermeye neden olan durumlar (telefonla görüşme, 
tv izleme, bir şeyler atıştırma vb.) çalışmayı engelliyor ve başarıyı 
tehdit ediyorsa hemen vazgeçilmeli, çalışmanın sonunda ödül olarak 
kullanılmalıdır.

Ders çalışırken müzik dinlenmemeli, yemek yenmemeli, sakız 
çiğnenmemelidir. Ne kadar kabul etmeseniz de tüm bunlar 
dikkatinizin yoğunluğunu azaltacaktır. Bunun yanı sıra aç ve yorgun 
bir şekilde de ders çalışılmamalıdır.

Her gün aynı saatte derse başlanmalıdır. 
(Cumartesi- Pazar diğer günlerden farklı olabilir. )
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En fazla 45-50 dk ders çalışılmalı, sonrasında 10-15 dk mola verilmelidir. 
Eğer dikkatiniz çabuk dağılıyorsa yarım saatlik sürelerle çalışmalı, her 
yarım saatlik süreden sonra dinlenilmelidir.

Gün sonunda mutlaka o gün çalışılan konular tekrar edilmeli o derslerle 
ilgili olanaklar elverdiğince örnek soru/test çözülmelidir. Düzenli olarak 
yapacağınız bu tekrarlarla temel oluşturacak bir not tutma sistemi 
geliştirilmelidir. (Çalışma kartları vb.)

Gün içinde size en zor gelen dersten en kolay derse doğru çalışmak en 
verimli çalışma düzenidir.

Günlük çalışma planı haftanın her gününü (Cumartesi – Pazar dâhil) 
içine alacak biçimde geliştirmelidir.

19

gelisim.edu.trVerimli Ders Çalışma Teknikleri



KAYGI 
OLMAZSA 
NE OLUR?

Kaygı kişinin korku verici veya tehdit edici bir duruma karşı karşı vermiş 
olduğu ruhsal ve bedensel bir tepkidir.

Kaygı hepimizin gün içerisinde yaşayabileceği bir duygu. Herkesin 
mutlaka kaygılandığı bir alan vardır. Kimisi otobüse binmekten, kimisi 
alışveriş merkezine gitmekten, kimisi kalabalık içinde olmaktan, kimisi 
merdiven çıkmaktan, kimisi de sınavlardan kaygılanır.

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir 
biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan 
yoğun kaygı olarak tanımlanır. Ancak buna rağmen belli bir düzeyde 
kaygının insanın başarısını arttırmaya yönelik motivasyon aracı olarak 
kullanılması da mümkündür.
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Bu zamana kadar hayatımızın her döneminde yaşadığımız kaygının 
bizlere zararlı olduğu ve amacımızdan uzaklaştırdığı söylendi aslında 
birçok şey gibi kaygının da çoğu zarar azı karar sözü geçerlidir. 
Normal seviyedeki kaygı bireyi hayatında karşılaşacağı bütün 
durumlar için hazır ve dikkatli tutar bu nedenle normal seviyedeki 
kaygı özellikle sınav sürecindeki öğrenciler için olması gereken bir 
bedensel durumdur.

Belli bir sınıra kadar kaygı normaldir, kişinin işlevselliğini, 
performansını, başarısını artırır ve tehlikelerden kaçınmasını sağlar.

Normal sınırlardaki kaygı çoğunlukla kişinin başarısını, işlevselliğini 
artırır. Örneğin sınavınız vardır, sınavda başarılı olamama kaygısıyla 
ders çalışırsanız, bu sizin başarınızı artırır. Hiç kaygı yaşamayan 
bireysel normal düzeyde kaygı yaşayan bireylere göre daha başarısız 
olurlar çünkü bir miktar kaygı insanı çalışmaya yönlendirir. 
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SINAV ÖNCESİ
İÇİN TAKTİKLER

1)

2)

3)

4)

6)

8)

10)

5)

7)

9)

11)

Sınava olması gerektiğinden fazla anlam yükleyip aşırı stres 

halinden uzaklaşılmalıdır.

Fazla protein ve şeker alınmamalıdır.

Son iki gün yoğun ders çalışılmamalıdır.

Konsantrasyonu bozan şeyleri saptayıp onlardan uzak durulmalıdır.

Başarılı olunacağına dair inanç kaybedilmemelidir.

Özellikle sınava son 3 hafta kala gerçek sınav saatinde deneme 

çözmeye özen gösterilmelidir.

Beslenme alışkanlıkları sınav zamanı değiştirilmemelidir.

Daima pozitif olmaya özen gösterilmeli, her şey hoş görülmelidir.

Bu size fazladan enerji sağlayacaktır. 

Gereğinden fazla dinlenme moduna girerek sınavdan uzaklaşılmamalıdır.

Bir miktar stresin size güç ve enerji vereceğini düşünerek aşırı 

stressiz olmaya çalışılmamalıdır.

İnsanlarla abartılı etkileşim kurmaktan uzak durulmalı böylece 

konsantrasyon bozukluğu engellenmelidir.
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TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
Test çözerken bilginin yanında test çözme hızımız da önemlidir. 
Bu yüzden test tekniğini öğrenmek yararlı olacaktır:
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MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Meslek seçimi bir anda verilen bir karardan çok, yaşam boyu devam eden gelişimsel bir süreçtir. Bireyin meslek 
seçimi, geçirdiği birtakım yaşantılar ve deneyimler sonucunda verdiği bir karardır. Üniversitelerin herhangi bir 
bölümünde okurken de mutlu olabiliriz ancak üniversite bitip mesleğe başladığımız zaman, mutlu olmayacağımız bir 
tercih yaptıysak kendimizi ortalama otuz beş yıl bilerek mutsuzluğa hapsetmiş oluruz.

Birçok faktörün etkilediği meslek tercihini yaparken sağlıklı karar verebilmek için izlenecek basamaklar bulunmaktadır.

Öncelikle “ben neleri yapabilirim”, “hangi derslerde daha başarılıyım”                         
   sorularının cevabını kendisine vermesi gerekir. Yetenek, meslekteki 
      başarıyı ve doyumu etkileyen etkenlerden biridir ve temel gerekliliktir.

Yetenekler bireyin hangi mesleklerde daha başarılı olabileceğinin, ilgiler ise bireyin hangi işleri yapmaktan 
zevk alacağının göstergesidir. Hoşlandığınız dersler ve işler sizin ilginizin belirlenmesinde en önemli 
ipuçlarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta “ilginin uzun süreli” olmasıdır. İlgi duyduğunuz alanlar 
genellikle yetenekli olduğunuz alanlardır. Bazen de ilgi duyduğunuz alanda yeteneğiniz olmayabilir. 
Bütün bu durumlar göz önünde bulundurularak seçeceğiniz mesleğin hem yetenekli olduğunuz 
hem de yapmaktan zevk alacağınız bir alanda olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Yöneleceğiniz mesleğin yetenek ve ilgi alanlarınıza uygunluğunun dışında kişisel değerlerinize 
ve beklentilerinize uygunluğu da önemlidir. Bireyin mesleki faaliyet sonucu elde etmek 
istediği olanaklar, mesleki değerleri hakkında ipucu verir. Bazıları için iyi bir gelir daha
önemliyken, bazıları için akademik kariyer daha ön planda olabilir. Birey; ünlü olmak, 
liderlik, yaratıcılığını kullanma, düzenli yaşam, saygınlık vb. değerlerden kendisi için 
önemli olanları belirlemeli ve bu değerleri ona sağlayacak mesleğe yönelmelidir.

Meslek seçerken, kişilik özelliklerinizin seçeceğiniz mesleğe uygunluğu da oldukça    
       önemlidir. Örneğin çekingen, içe dönük, ikna gücü düşük biri için pazarlama,          
            politika, hukuk gibi alanlar çok uygun olmayacaktır.

Meslekler hakkında şu soruları yanıtlamanız gerekmektedir:

Mesleği yürütürken içinde bulunacağınız çalışma ortamı nasıl?
Eğitim süresi ve bu eğitimin maliyeti ne kadar?
İş bulma olanakları, ülkemizde ve dünyada mesleğin geleceği ne durumdadır?
Mesleğin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik özellikler nelerdir?

BEKLENTİLERİM 
VE MESLEKİ 

DEĞERLERİM NELER?

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİM, 
SEÇECEĞİM MESLEĞE 

UYGUN MU?

NELERİ YAPMAKTAN 
HOŞLANIRIM?

HANGİ ALANLARDA
YETENEKLİYİM?



Hayatımızın her alanında motivasyona ihtiyacımız olduğu gibi, sınavlara hazırlık 
sürecinde de motivasyona bir hayli ihtiyaç duymaktayız. Aşağıda sizlere yararlı 
olabilecek birkaç teknik bulunmaktadır;

MOTİVASYON, 
SEN NEREDEYSEN ÇIK ORTAYA!

İşin tümünü bir kerede bitirmektense, adım adım gitmek size rahatlık 
sağlayacaktır. Sürekli o koca kitabın bitmesini düşünürseniz, hiçbir 
zaman başlayamazsınız. Önce ilk sayfa, sonra bir sonraki beş sayfa ve en 
sonunda kitabın tümü.

İsteğiniz zirvedeyken ara vermelisiniz. Enerji bitmemişken, 
yaptığınız işe ara vermek, geri dönmek için sizi daha çok motive 
edecektir. Çünkü dönmek istediğinizde hatırladığınız şey, ara 
vermeden önce hissettiğiniz o güzel duygular olacaktır.

Taşıyabileceğiniz kadar yükü sırtlanın. Özellikle yetersizlik 
duygusu ve moral bozukluğu yaşamak, hedefinize 
ulaşmanızda sizi sekteye uğratabilir. Kritik eşiği aşmayın ve 
baş edebileceğiniz kadar iş yüklenin.
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Yeterlilik ilkesi: Eğer becerileriniz, sizin başlamayı düşündüğünüz işin 
gereklerini karşılamıyorsa, başlamak için büyük bir istekten daha fazlasına 
ihtiyacınız var demektir. İşin gerektirdiği becerileri kazandıktan sonra böyle 
bir işe girişmek daha uygun olacaktır. Becerilerinizi geliştirmek için bir kursa, 
seminere ya da eğitime katılın ancak mükemmelleşmek için beklemeyin.

Kendinize “nedenler” üretin: Jim Rohn’un deyişiyle, yeteri kadar 
nedeniniz varsa her şeyi yapabilirsiniz. Kendinize, bir işe başlamak ve 
onu bitirmek için tüm nedenleri sıralayın. Olabildiğince çok nedeniniz 
olsun, böylece bunu yapmanın kendiniz açısından çok mantıklı 
olduğunu göstermiş olacak ve kendinizi motive etmiş olacaksınız.

Yapmak istediğiniz şeyler için en uygun zaman ‘şimdi’ ve ‘burada’dır. 
Sonrasında bunun için fırsat olmayabilir, çünkü sonrası sizin kontrolünüzün 
dışındaki bir andır. Yaşam öyle bir şeydir ki, yaptığınız şeylerin pişmanlığı 
zaman geçtikçe unutulur ancak yapmadığınız şeylerin acısı daha fazladır 
ve sesi daha fazla çıkar. En azından ‘’denemiştim’’ demek bile bir deneyim 
olarak size büyük katkı sağlar.

En iyisi olmasanız bile diğerlerinden iyi olmanız yeterli olabilir. Orman kampı yapan 
iki adamın karşısına birden aç olduğu her halinden belli olan bir aslan çıkar. Biri 
hızlıca koşmaya hazırlanırken, diğeri sırt çantasından koşu ayakkabılarını almak 
için harekete geçer ve ayağından botlarını çıkarmaya başlar. Bunu gören arkadaşı 
şaşkınlık içinde arkadaşına, ‘Ne yaptığını sanıyorsun, aslandan daha mı hızlı 
koşacaksın?’ diye laf atar. Adam çoktan ayakkabılarını değiştirerek, ‘aslandan değil 
ama senden hızlı koşsam yeter’ diyerek arkadaşının yanından hızlıca geçer gider. 
Bazen gerekli olan sadece, diğerlerinden yeteri kadar iyi olmaktır.



BURS OLANAKLARI

Burslu programlara yerleşen öğrenciler 
için sağlanan burs, sadece eğitim ücretini 

kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, 
yemek, ulaşım, kitap vb. 

konular burs kapsamı dışındadır.

%100 Burs (Tam Burs)

%75 Burs

%25 Burs

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Ücretli 
kontenjanlarını ilk 5 tercihten birinde yazan 

öğrenciler, %30 burs imkanından yararlanır ve 
yıllık eğitim ücretini %30 indirimli olarak öderler. 

Eğitim Öğretim yılı içerisinde anlaşma yapılan çeşitli 
eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere İstanbul 
Gelişim Üniversitesi’ni tercih edip kazandıkları taktirde 
önceden belirlenen oranlarda indirim uygulanmaktadır.

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim 
görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim 
ücreti üzerinden %5 oranında indirim uygulanır. Bu 
indirim öğrenim süresince devam eder.

• Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. 
Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karışıksız 
olup normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar 
için, Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan öğrenciler %100 burslu okumaktadır.

ÖSYS’deki sıralamada üniversitemizin burslu 
programlarını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere;

Derece Bursu
•  İlk 10’a girenlere 2500 TL
•  İlk 100’e girenlere 2000 TL
•  İlk 500’e girenlere 1500 TL
•  İlk 1000’e girenlere 1000 TL aylık verilir.

Bu burs dil puanı ile yerleşen öğrencileri kapsamaz. 
‘’Derece Bursu’’ olarak 9 ay süresince ödeme yapılır. 
Devamsızlık, başarısızlık, disiplin cezası hariç, kesintisiz 
önlisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 
4 yıl boyunca geçerlidir.

Tercih Bursu

Kurumsal Burs

Kardeş Bursu

Uluslararası Bakalorya (IB) Destek Bursu

Mütevelli Heyeti Bursu

ÖSYM tarafından %25 burslu programlara 
yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini 

%25 indirimli olarak öderler

ÖSYM tarafından %75 burslu programlara 
yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini 

%75 indirimli olarak öderler. 
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%50 Burs

ÖSYM tarafından %50 burslu programlara 
yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini 

%50 indirimli olarak öderler. 


