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VİZYON-MİSYON

Vizyon
Sürekli GELİŞİM yolunda değer üreten DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDEN olmak.

Misyon
Gayesi kentine, toplumuna ve insanlığa değer katmak olan,
Eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini asli görevi sayan,
Liyakat sahibi, kaynakları etkin ve hesap verebilir kullanan insanların,
İyi, adil ve sürdürülebilir bir dünya için bir araya geldiği;
Şartsız olarak faaliyetlerinde bilim etiğine ve özgürlüğüne inanan,
İçselleştirilmiş bir kalite ve hoşgörü kültürünün egemen olduğu,
Mekanı fiziksel, dijital, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak GELİŞİM içinde olan bir kurum olmak.

“Ekolojik, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirlik”

0 212 422 70 00
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Ekolojik, Ekonomik ve Sosyal

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, yaşantımıza son 20 yılda girmiş olan bir kavram. Küresel iklim değişikliği, çevre kirliliği, ormansızlaşma, kullandığımız enerji
kaynaklarının, bitki ve hayvan türlerinin tükeniyor olması gibi sorunlar karşısında artan bilinç, bizi bu noktaya getirdi.
Bu kavram bize diyor ki: “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama fırsatlarını ellerinden almadan gider!” Yani
üretim ve tüketim faaliyetlerimizin her aşamasında çevreyi temiz tutma ve kaynakları mümkün olduğu kadar az kullanma konusunda sorumluluklarımız
var.
Dünyada bununla ilgili çalışmalar hızla ilerlerken, ülkemizin bu konuda atması gereken epey adım bulunmakta. Bu adımların sağlıklı atılabilmesi için
devletin, şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının, bilimsel çalışmalar yapan üniversitelerin ve bireylerin iş birliğine ihtiyaç var.
İşte biz de İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu öğrencilerimizin de katkılarıyla yerine getirmek, gelecek nesillere daha
yaşanır bir dünya bırakmak istiyoruz. Bunun için “Sürdürülebilirliği” üniversitemizin ana teması olarak seçtik.
Başlangıç olarak da, bilinçlenmenin ve eğitimin gücüne inanarak bölümlerimize zorunlu “Sürdürülebilirliğe Giriş” dersi ekledik. Hep birlikte önce
bilinçlenecek, sonra da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz.
Üniversite olarak bundan sonraki tüm faaliyet ve projelerimizde sürdürülebilirlik kavramının gerektirdiği şekilde hareket etmek konusunda yola çıktık. Siz
öğrencilerimizin desteğiyle, hep birlikte daha güzel bir dünya kuracağız.

0 212 422 70 00
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BAŞKANIN MESAJI
Değerli öğrenciler,
Çağımız artık tam anlamıyla bir eğitim çağı! Aile tarafından verilen eğitim bir yana, çocuklarımızı henüz ufak yaşlarından itibaren uzman eğitimcilere
emanet ediyoruz. Kreş, ilkokul, ortaokul, lise ve tüm bu yolun sonunda varılmak istenen güzel hedef; uluslararası değerlere sahip başarılara imza
atmış bir üniversite.
Gençlerin hayatlarının belki de en güzel ve en üretken zamanlarını geçireceği yıllar, Üniversitesi yılları. Biz İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak açtığımız
tüm kapılardan gençlerimizi kaliteli eğitimin tam merkezine ulaştırıyoruz. Bilgiye ulaşmanın önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Ayrıca, eğitimin
sadece dersliklerden, konferans salonlarından, laboratuvarlardan ibaret olmadığını biliyoruz. Üniversitemizin sosyal ortamlarıyla öğrencilerimize
bir arada yaşama kültürünü aşılıyoruz. Onlara hem okudukları bölüm ve programlar ile ilgili öğrenebilecekleri her şeyi gösteriyor, hem de dünyayı
ve insanlığı tanıtıyoruz. Öğrencilerimizi, girişim odaklı, araştırmacı, sorgulayıcı, üst düzeyde ahlaki değerlere sahip, çözüm odaklı ve
toplumsal gelişime öncülük edecek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirme noktasında doğru yolda olduğumuzu
da Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında yer alarak kanıtlıyoruz.
Siz değerli öğrencilerimize uluslararası kalite standartlarına uygun yeterliliklere sahip, akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alan, evrensel
bir öğretim ve araştırma kurumu vaad ediyoruz. Aynı zamanda tüm bu vasıflarımızla Türkiye’nin ve dünyanın sosyal, ekonomik ve kültürel
gelişimine büyük bir katkıda bulunuyoruz.
Sevgili gençler, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avrupa’dan 54 program ile akredite edilen tek yükseköğretim kurumu ve Türkiye’de en
çok akredite edilmiş programa sahip üniversite. Bu minvalde 102 dünya üniversitesi ile yaptığımız iş birlikleri ile sizlerin dünya ve farklı
kültürler ile iletişim kurmanızın olanaklarını artırıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak uluslararasılaşma hedefiyle ve bir dünya üniversitesi olma inancıyla çıktığımız yolda attığımız adımlar
büyük ses getirdi. Asya’nın en iyi üniversitelerinin belirlendiği ve yükseköğretimin Oscarı olarak bilinen Times Higher Education Asia (THE) 2019
Ödüllerinde ‘Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi’ ile dünyada 7 üniversitenin finale kaldığı değerlendirmede Türkiye’den tek üniversite olarak
yer aldık.
Türkiye’nin ve dünyanın finans/ticaret merkezi olan İstanbul’da yer alan kampüs alanımız ile sizlere güvenli ve nitelikli öğrencilik hayatı sunuyoruz.
Ayrıca, ailelerinden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek isteyen öğrencilerimiz için de sıcacık bir ortam yaratıyoruz. Geleceğinize giden bu güzel
yolculukta 1100 uluslararası, toplamda 23 bin 700 öğrencimize ve lider vasfı ile yetişmiş 23 bin 908 mezundan oluşan büyük ailemize
katılmak için sizleri İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne güzel anılar biriktirmeye davet ediyoruz. Dünya üzerinde kalıcı iz bırakacak kişilerin sadece
değişime inananlar olduğunu biliyor ve değişimin yalnızca gelişime açık insanların çabalarıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz.
Abdülkadir Gayretli
Mütevelli Heyet Başkanı

0 212 422 70 00
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REKTÖRÜN MESAJI
Sevgili gençler,
Dünyada ve ülkemizde yükseköğretim alanında hızlı bir dönüşüm içerisindeyiz. Bu nedenle hepimizin görevi üniversitelerimizi gelişime ve dönüşüme
hazırlamak olmalıdır. Üniversitelerimizin de bu amaca ulaşabilmek için buna uygun bir yönetim anlayışını benimsemeleri bir zorunluluk olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu konuda geç kalmamak ülkemiz bakımından büyük önem taşımaktadır.
Gelişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek için üniversitelerimizin “yenilikçi, yaratıcı ve yarışmacı” bir anlayışla yönetilmeleri gerekmektedir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi adının da kendisine yüklediği bu misyonu yerine getirebilmek için “daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak
kalamaz” anlayışını temel ilke olarak kabul etmiştir.
Yönetim felsefemiz;
• Başarı odaklı üniversite,
• İnsan odaklı yönetim,
• Bilim odaklı çalışma ortamı olarak belirlenmiştir.
Siz değerli öğrencilerimize daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için amacımız, İstanbul Gelişim Üniversitesini, Türkiye’de “Model Üniversite”
yapmak ve dünya üniversiteleri arasında yer almasını sağlamaktır.
İstanbul Gelişim Üniversitesinin bu potansiyeli fazlasıyla vardır. Eğitim kalitemizin uluslararası standartlarda olduğunu 54 programımızın
akredite edilmesiyle birlikte tescillemiş bulunmaktayız. Dünya üniversiteleriyle yaptığımız iş birlikleri ile de uluslararasılaşma stratejimize
uygun adımlar atarak ilerlemekteyiz. Bunun bir tezahürü olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi, yükseköğretimin Oscarları olarak bilinen Times
Higher Education Asia 2019 (THE) Ödüllerinde “Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi” ile Asya ülkeleri arasında 7 üniversitenin finale kaldığı
değerlendirmede yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi ailesinin en güçlü yanı her zaman gelişime açık olmasıdır. Gelişime açık olan herkesin desteğiyle, başarılarla dolu bir
geleceği hep birlikte kurabiliriz.
“Hiç kimse hakim görüşü benimseyerek fark yaratamaz” anlayışı ile en içten selam ve sevgilerimi sunarım.
Prof. Dr. Burhan Aykaç
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

0 212 422 70 00
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Sayılarla

37 Ön Lisans
Gece Programı

63
Ön Lisans
Gündüz
Programı
23.700
Ulusal ve Uluslararası
Öğrenci
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Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyacı olan her alanda “Gelişim” ilkesini benimseyen İGÜ, bugüne kadar sahip olduğu akreditasyonların ilke ve esaslarına
uygun, lider vasfı ile yetişmiş 23.908 mezun vermiştir. 102 dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini uluslararası olma yolunda da motive etmektedir. Türkiye’nin ve dünyanın finans, ticaret merkezlerinden biri
olan İstanbul’da yer alan kampüs alanında, 112 laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunmaktadır. İGÜ’de 17
araştırma merkezi ile öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan 78 öğrenci kulübü
de mevcuttur.
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ULUSLARARASI
54 Uluslararası Akreditasyon
56 Ülkeden 1100 Uluslararası Öğrenci
102 Uluslararası Üniversite ile iş birliği
82 Erasmus Değişim Programı 18 İkili Anlaşma

0 212 422 70 00
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Uluslararası Akreditasyon
Uluslararası Geçerlilik
Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Üniversiteler, hem ulusal hem de uluslararası
kuruluşlara başvurarak eğitimlerini “kalite” açısından onaylatıyor.
Akreditasyonun Önemi Nedir?
Uluslararası bir kuruluş tarafından akredite edilen bir programın yükseköğretim alanı programları ile uygunluğu belgeleniyor. Uluslararası
akreditasyon, üniversite diplomalarına uluslararası geçerlilik kazandırıyor, öğrencilerin ve akademisyenlerin hareketine olanak sağlayarak,
bilimsel projelerin oluşumuna da olanak sağlıyor.
Eğitimde uluslararasılaşmaya büyük önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararası akreditasyon ve yabancı üniversitelerle imzaladığı
protokoller ile öğrenci ve mezunlarına dünyanın her yerinde eğitimine devam etme ve işe yerleşme imkânları sunmaktadır.
“Saygın Dünya Üniversitesi” olma yolunda fiziki kapasitesine, insan kaynaklarına ve öğrencilerine sağladığı imkânlara önemli yatırımlar yapan
İGÜ, 2017 yılında çok iddialı bir atılım süreci başlatmıştır.
Alman, İngiliz ve ABD’li akreditasyon kuruluşlarına başvuru yaparak sağlık bilimlerinden spor bilimlerine, sosyal bilimlerden mühendislik bilimlerine
kadar toplam 87 bölümünü akreditasyon değerlendirmesine kendi isteği ile dahil etmiş, değerlendirme sonucunda da Türkiye’nin akredite edilmiş
en fazla programa sahip üniversitesi olmuştur.
Kalite güvence denetimleri sonucunda bahar 2018 itibariyle İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin toplam 54 programı AQAS, AHPGS ve PEARSON
gibi kuruluşların görevlendirdiği uluslararası uzmanlar heyeti tarafından ayrıntılı incelenmiş ve şartsız akredite edilmeye uygun bulunmuştur.

0 212 422 70 00
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Dünyanın en iyileri arasına

Türkiye’den tek aday

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Asya’nın en iyi üniversitelerinin belirlendiği ve yükseköğretimin Oscar’ı olarak bilinen Times Higher Education Asia (THE ASIA) 2019’da
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), ‘Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi’ ile dünyada 7 üniversitenin finale kaldığı değerlendirmede Türkiye’den
tek üniversite olarak yer aldı.
‘Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi’ kategorisi değerlendirmesi, kurumsal ortaklıklar, yürütülen uluslararası faaliyetler, uluslararası personel ve
öğrenci alımına yönelik stratejik bir yaklaşım oluşturmada elde edilen başarıya göre yapılmaktadır.
21 ülkeden toplamda 80 Asya üniversitesi arasından finale kalan İstanbul Gelişim Üniversitesi ‘uluslararasılaşma’ alanında attığı
adımlarla yakaladığı başarıyı tescillemiş oldu.

0 212 422 70 00
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DEĞiŞiM PROGRAMLARI
Değişim Programları yükseköğretim kurumları arasında iş birliğini güçlendirerek çeşitli kültürleri akademik ve sosyal paydada bir araya getirmeyi
hedeflemektedir. Değişim Programları başka bir ülkede en fazla 12 ay öğrenim ve/veya staj imkânı sunan, katılımcıların kişisel gelişimlerinin
güçlendirilmesini ve istihdam olanaklarının artırılmasını amaçlayan programlardır.
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülen değişim programları aynı zamanda personellerin de yurt dışındaki bir kurumda eğitim alma ve
ders verme hareketliliğine katılması, ortak konferans çalışmaları ve çok disiplinli etkinliklerin düzenlenmesi gibi çeşitli projeleri içermektedir. Değişim
programları katılımcılara hem akademik hem sosyal açıdan birçok katkıda bulunmaktadır.

Değişim Programları
•
•
•
•
•

Ülkeler arası ve kurumsal iş birliklerinin artmasına,
Öğrenci ve eğitmenlerin kültürlerarası etkileşiminin sağlanmasına,
Katılımcıların mesleki ve kişisel becerilerinin artmasına,
Yurt dışındaki tanınırlığın artmasına,
Yabancı dillerin öğrenilmesine,

18

•
•
•
•

Etkili iletişim ve kişinin kendini daha rahat ifade edebilmesine,
Farklılıkları anlamaya ve takdir etmeye,
Özgüven kazanmaya ve kendi sınırlarını tanımaya,
Değişik kültürlerin yakından tanınmasına katkı sağlar.

gelisim.edu.tr

İKİLİ ANLAŞMALAR
Technical University of Sofia

University of West of England-Bristol
Palermo University

European University (Makedonian)

University of Novi Sad

Universite Du Quebec A Trois-Rivieres

Stefan Cel Mare University

Kent State University

University of Sevilla

Nagasaki Institute
of Applied Science
Jadara University in Irbid
Capitol University

University of
Havai at Manoa

Yahia Fares University of Medea
Ziane Achour University of Djelfa
Zwail City of Science and Technology

ÜRDÜN

FİLİPİNLER

0 212 422 70 00

İNGİLTERE

İSPANYA

G. KORE

JAPONYA

ABD

CEZAYİR

BULGARİSTAN

İTALYA

SIRBİSTAN

MAKEDONYA

Chungbuk National
University, Republic
of Korea
Woosong University

KANADA

ROMANYA

MISIR
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Avrupa Birliği Projeleri Kapsamında

Anlaşmalı
Üniversiteler
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haute Ecole Libre de Bruxelles-Ilya Prigogine
Haute Ecole Francisko Ferrer
Angel Kanchev University of Ruse
Veliko Tarnovo University
Technical University of Sofia
Trakia University
National Sports Academi ‘’Vasil Levski’’
Varna University of Management
University of Structural Engineering and
Architecture ‘’Lyuben Karavelov’’ Sofia
Josip Juraj Strossmayer University of OsijekUNIOS
University of Rijeka
University of Zadar
Moravian University College Olomouc
Private College of Economics Studies Znojmo
Ltd.
University of Sheffield
Estonian Entrepreneurship University of
Applied Sciences (EUAS)
Tallinn University of Natural Sciences and
Health
Turun Yliopisto,University of Turku
Aalen University
Nuertingen-Geislingen University
University of Vechta
University of Applied Sciences Wedel
University of the Peloponnese
College of Dunaujvaros
Edutus College

0 212 422 70 00

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eötvös Jozsef College
University of West Hungary
Universita di Foggia
University of Pisa
University of Trento
The University of Economics and Culture
Riga Building College
Kauna Kolegija/University of Applied Sciences
Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK)
Klaipeda University
State University of Tetovo
University of Life Sciences in Lublin
Vincent Pol University in Lublin
The University of Commerce and Services in
Poznan (WSHIU)
Karkonosze College
Nicolaus Copernicus University in Torun
Cracow University of Technology
Jerzy Korczak University of Pedagogy in
Warsaw
Jozef Rusiecki Olsztyn University College
Koszalin University of Technology
Lublin University of Technology
Powislanski College in Kwidzyn
The East European State University
Tischner European State University
University of Gdansk
University of Opole
University of Information Technology and
Management

• University of Euroregional Economy of
Josefow- Warsaw
• The John Paul ll Catholic University of Lublin
• State University of Applied Sciences in Konin
• ESAD College of Art and Design
• Polytechnic Institute of Braganca
• Polytechnic Institute of Coimbra
• Polytechnic Institute of Guarda
• University of Politecnico De Porto
• ISAG- European Business School
• University of the Azores
• University of Beira Interior
• University of Evora
• University of Lusofona
• University of Nova de Lisboa
• Stefan Cel Mare University of Suceava
• Titu Maiorescu University
• 1 Decembrie 1918’ University of Alba Iulia
• University of Oradea
• University of Pitesti
• Comenius University in Bratislava
• Matej Bel University in Banska Bystrica
• University of Zilina
• University of Primorska
• University of EASD Segovia
• University of Autonoma de Madrid
• University of Malaga
• University of Oviedo
• Technical University of Cartagena
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Gelişimli Olmanın
Ayrıcalıklı Dünyasını

Keşfet

Misyonumuz; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, her alanda kendine güvenen, çalışacağı sektöre göre ekip çalışmasına ve etik değerlere
sahip, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, problem çözme becerisine sahip, alanında lider olmayı hedefleyen, proaktif davranış özelliğine
sahip, Gelişimli olmanın ayrıcalıklı dünyasını keşfedip dünyaya alternatif bakış açılarını kazandırmaya çalışan, toplumsal sorumluluk
bilinci ile donatılmış, geleceğe ümit, azim ve inançla bakan özgün bireyler yetiştirmektir.
Vizyonumuz; kaliteli ve profesyonel bir eğitim vererek, küresel anlamda araştırma ağı kurup, uluslararası tanınmış okullarla ortak projeler
gerçekleştirmek ve uluslararası bir eğitim kurumu olarak dünyada adından bahsettirmektir. Etkin ve sürdürülebilir üniversite-sanayi iş
birliği gerçekleştirerek disiplinler arası ve topluma fayda sağlayan araştırmalar yaparak dünya gelişimini hızlandırmaktır. Tüm akademik ve
idari personeli ile katılımcılığa ve takım çalışmasına bağlı bir kurum kültürü oluşturarak var olan eğitim fırsatlarını daha da ileriye götürmek,
Türkiye’nin ve dünyanın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktır.

0 212 422 70 00
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

HAKKINDA

Uluslararası Öğrenci Ofisi, Ocak 2018’den bu yana İstanbul Gelişim Üniversite’nin uluslararası öğrenci faaliyetlerini koordine etmektedir. Bu dönemde,
Üniversitenin Tanıtım Fuarları, Uluslararasılaşma Faaliyetleri, Tanıtım Ağları, Yabancı Öğrenci Sınavları(YÖS) gibi birçok ulusal ve uluslararası faaliyeti
yürütmektedir.
İGÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi, öğrencileri yalnızca üniversiteye yerleştirmeyi değil, aynı zamanda akademik çalışmaların yanında gerçekleştirdiği
sosyal faaliyetlerle de öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşama uyum sağlamasını amaçlamaktadır.
Vizyonu doğrultusunda farklı yurt içi ve yurt dışı faaliyetler birimimiz tarafından yürütülmektedir. Üniversitemize kaydolmak isteyen her uluslararası
öğrenciye ulaşmayı hedefleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi, dünya çapındaki yüksek eğitim kurumlarıyla ortaklıklar kurmaktadır.
Şimdiye kadar 100’den fazla sektör ve iş ortağı ile anlaşmalar imzalanmıştır. Bu ortaklarla iletişim halinde olmanın yanı sıra, yurt içi ve yurt dışı
organizasyonlara da katılmaktadır. Sektörel anlaşmalarımızın yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin de Uluslararası Öğrenci Politikalarına verdiği destek ile
birlikte hedef ülkelerimiz olan birçok devlete üniversite olarak tanınırlık başvuruları yapılmıştır. Irak Cumhuriyeti’nden tanınırlık elde edilmiş, Lübnan,
Filistin, İran, Ürdün ve Küveyt resmi makamlarıyla tanınırlık süreçlerimiz devam etmektedir.
Çok kısa bir süre içerisinde 56 ülkeden uluslararası öğrenciyi Üniversite Eğitimi ve Türkçe Dil Eğitimine (TÖMER) yerleştirerek üniversitemizin bir
dünya üniversitesi olma hedeflerine erişmesine katkı sağlamaktadır.
Afganistan, Tacikistan, Senegal, Azerbaycan, Suriye ve Kosova gibi farklı ülkelerden oluşan ekibimiz uluslararasılaşma politikalarına uygun çok uluslu
bir yapıya sahiptir. Tüm akademik ve idari personeliyle katılımcılığa ve takım çalışmasına bağlı bir kurum kültürü oluşturarak var olan eğitim fırsatlarını
daha da ileriye götürmek, Türkiye’nin ve dünyanın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
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Başvuru Süreci
Üniversitemiz uluslararası öğrenci kabulleri Uluslararası Öğrenci Ofisi
tarafından yürütülmektedir. Başvuru işlemine başlamadan önce lütfen
aşağıdaki belgelerin PDF formatında birer elektronik kopyasını aldığınızdan
emin olun:
1. Pasaportunuzun kopyası (kişisel bilgi sayfası)
2. Lise diplomasının fotokopisi (lisenin son sınıfında iseniz, durumunuzu
belirten lise yönetiminin verdiği resmi bir mektup)
3. Resmî transkript
4. Maksimum 1 sayfa motivasyon mektubu (zorunlu değil)

Gelişim’e başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerin
izlemesi gereken adımlar ve süreç aşağıda bulunmaktadır:
• İstanbul Gelişim Üniversitesi için geçerli olan minimum kabul
kriterlerini kontrol edin. (https://international.gelisim.edu.tr/Sayfa/
igu-kabul-kriterleri)
• http://onkayit.gelisim.edu.tr/On_Kayit_Yabanci_Uyruk.aspx adresinden
başvuru formunu doldurun.
• 2-5 iş günü içinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Öğrenci
Ofisi tarafından şartlı kabulünüz e-posta ile bildirilecektir.
• 1000 USD tutarındaki depozito ödemesini yapın ve makbuzu e-posta
olarak (iso@gelisim.edu.tr) adresimize gönderin.
• 5-10 iş günü içinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Öğrenci
Ofisi tarafından kabul ve vize mektuplarınız e-posta ile gönderilecektir.
• Ülkenizdeki en yakın T.C. Konsolosluğundan/Büyükelçiliğinden öğrenim
vizesine başvurun.
• Öğrenim vizeniz ile Türkiye’ye giriş yapın, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Rektörlük Binasına gelerek Uluslararası Öğrenci Ofisini ziyaret edip
kaydınızı tamamlayın.
• Sağlık sigortası ve ikamet izni başvurusu yapın.
• Dil seviye belirleme sınavına girin.
• OBİS sisteminizden ders programlarınızı kontrol edin.

0 212 422 70 00

Uluslararası Öğrenci
Kaydı için Gerekli Evraklar
1. Lise diploması (Türkçe tercümesi ve noter onaylı olması
gereklidir.)
2. Transkript (Türkçe tercümesi ve noter onaylı olması gereklidir.)
3. Pasaport (Türkçe tercümesi ve noter onaylı olması gereklidir.)
4. Denklik belgesi (Liseyi Türkiye dışında bitirmiş olan tüm
öğrencilerin denklik belgesi almaları gereklidir. Denklik belgesi
ülkenizdeki Türk Büyük Elçiliklerinden veyahut İstanbul’da
Milli Eğitim Müdürlüğünden alabilirsiniz. Denklik belgesi
için başvurduğunuz zaman üniversitemizden aldığınız kabul
mektubu, diplomanın aslı ve noter onaylı tercümesi yanınızda
bulundurmanız gerekmektedir.)
5. Kabul mektubu
6. İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş
olmalıdır.)
7. Ön kayıt ödeme makbuzu ve ilk taksit ödemesi makbuzu (Kayda
geldiğinizde kalan ödemenizin ilk taksit tutarını ödemeniz
gerekmektedir.)
8. Başvuru formu (başvuru formunu uluslararası ofisten
alabilirsiniz.)
9. Özel koşul isteyen bölümleri için, bölüme göre sağlık raporu ve
adli sicil raporu istenmektedir.
10. (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (ön lisans), Havacılık Yönetimi
(lisans), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (ön lisans), Uçak
Gövde-Motor Bakım (lisans), Uçak Teknolojisi (ön lisans), İlk ve
Acil Yardım(ön lisans) bölümleri YÖK kararıyla özel şarta tabi
tutulmuştur.
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Gelişimli Olmak

Şehirle iç içe ve şehrin ismiyle bütünleşmiş bir üniversite
• Kesintisiz ve karşılıksız burs imkânı,
• İlk 5 tercihte %30 burs (%100 Ücretli Kontenjanlar için
Geçerlidir.)
• Kültürlerarası eğitim-öğretim disiplini açısından, 23.700 ulusal ve
uluslararası öğrencilerimize yetkin, donanımlı eğitim avantajını
sağlamak,
• Türkiye’nin en fazla akredite edilmiş bölümüne sahip olma
özelliğini bulundurarak öğrencilere uluslararası eğitim-öğretim
fırsatını sunmak,
• Aileden uzakta aile ortamında yaşayabilmek,
• Öğrenci odaklı eğitim içinde önemsendiğini hissetmek,
• Dünyanın farklı üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurt
dışında okumak,
• Mentorluk sistemi ile liderlik ve sorumluluk duygusu kazanmak,
• İngilizce bölüm okuyan öğrencilerimizin daha rahat ve kolay
öğrenebilmeleri için hazırlık sınıfında ücretsiz “Weekend School”
programıyla dil eğitimini karşılamak,
• Türkçe bölüm okuyan lisans ve ön lisans öğrencilerimizin yabancı
dillerini geliştirmeleri için istedikleri herhangi bir yabancı
dil kurslarına gidip; YÖKDİL sınavına girerek en az 70 puan
aldıklarında, gitmiş oldukları kursun ücretini karşılamak,
• 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,

26

• Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası
organizasyonlara imza atmak,
• Mezuniyet sonrasında kendi iş yerlerini kuran mezunların ofis
mobilyalarını Mütevelli Heyeti tarafından karşılamak,
• Öğrencileri ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendirerek,
mezun olmadan bir proje bitirmelerini sağlamak,
• 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,
• Üst düzey teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımızda
uygulamalı eğitim alabilmek,
• İş hayatına hazırlanmak için güçlü bir eğitimin yanında anlaşmalı
kurumlarda staj yapmak,
• Ön lisans okurken ücretsiz DGS kursu alarak DGS’de başarılı olan
öğrenciler lisans tamamlama imkânın 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 imkânı ile sertifika
almak,
• Şehirle iç içe ve şehrin ismiyle bütünleşmiş bir üniversitede
okumak.

gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, önemli araştırma merkezlerinden biri olan ve aynı zamanda birçok akademik ve profesyonel alanda
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için farklı ve seçkin bir öğrenme ortamıdır. İnsan, bilim ve başarı odaklı
yöntemleriyle alanında fark yaratan İGÜ, kendi bünyesine hak kazanan öğrencilere çeşitli dallarda olanak sağlamaktadır.

Ücretsiz Yabancı Dil Kursu
Üniversitemizde, Türkçe bölüm okuyan lisans ve ön lisans öğrencilerimizin yabancı dillerini geliştirmeleri için, istedikleri herhangi bir
yabancı dil kurslarına gidip kurs bitiminde YDS ve YÖKDİL sınavına girerek en az 70 puan aldıklarında gitmiş oldukları kursa ödemiş
olduğu ücret, üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

Yurt Dışında Eğitim İmkanı
Çeşitli konularda, uluslararası öğretim üyeleri ve öğrencileri, küresel konularda araştırma ve öğretimi desteklemektedir. Üniversitemiz,
birçok ülke ve bölge ile akademik ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır.
Yurt dışında üniversitenin anlaşmalı olduğu eğitim danışmanlığı ile daha uygun fiyatlarda dil eğitimi
Yurt dışına dil eğitimi için bireysel olarak giden öğrencilerimizin gidiş /geliş uçak biletlerinin üniversitemiz tarafından karşılanması
Yurt dışındaki üniversite öğretim görevlilerinden video konferans ile ders alabilmek
İngiltere’de dünyaca ünlü üniversitelerin, alanında uzman akademisyenleri tarafından bölüm ve program müfredatına paralel olarak
Skype desteği ile online dersler almak
• Öğrenci Değişim Programı Erasmus+ ile en az bir dönem, en fazla 1 yıl Avrupa ülkelerinde eğitim fırsatı
•
•
•
•

0 212 422 70 00
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Eğitim ve Projelere
Tam Destek

İstanbul Gelişim Üniversitesi; dünyanın nasıl anlaşıldığını, bilginin nasıl oluşturulduğunu ve paylaşıldığını, küresel sorunların çözülme biçimini
dönüştürmek için personel, öğrenci ve ortak topluluğumuza ilham verir. Üniversitemiz, tüm alanlarının bilgi ve öğrenmeyi en üst düzeyde geliştirmesini ve
çabalarının sonucu ortaya çıkan ürünlerinin dünyaya taşınmasını hedeflemektedir.

• Ücretsiz çift anadal yaparak iki lisans belgesi ile mezun olmak
• İstenilen bölümün kazanılmama dâhilinde, gerekli şartlar sağlandığında, burslu yatay geçiş yapılması
• Üst düzey teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımızda uygulamalı eğitim alabilmek
• “Benim Bir Fikrim Var” projesi ile öğrencilerimize bütüncül yaklaşımla desteklemek
• Kendi iş yerlerini kuran mezunların ofis mobilyaları karşılanması
• İngilizce bölüm okuyan öğrencilerimizin daha rahat ve kolay öğrenebilmeleri için hazırlık sınıfında ücretsiz “Weekend School” programıyla dil
eğitimini karşılamak

Sınırsız Seçmeli Ders Havuzu
Bilim, teknoloji, sağlık, sanat ve spor gibi alanlarda genel bilgi veya beceri kazandırmayı amaçlayan seçmeli dersleri tercih ederek kariyerinizde emin
adımlarla ilerleyebilirsiniz.
“Gelişim ilkesini” benimseyen üniversitemiz, öğrencilerine mesleki ve kişisel hedefleri konusunda gerekli tüm bilgileri elde etme imkânı tanıyarak
kariyerlerindeki gelişimlerine katkı sağlamaktadır.
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TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI

MEDYA KÜLTÜR VE TOPLUM
SPORCU BESLENMESi
BESiN TOKSiKOLOJiSi

ARTİSTİK CİMNASTİK I

ROBOTiK SiSTEMLERE GİRİŞ
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

PROJE YÖNETiMi VE MALiYET
0 212 422 70 00

YOGA I
İSTANBULUN
KENT ANALİZİ

YAPAY SİNİR AĞLARI RDIF SİSTEMLER
WEB ARAYÜZ TASARIMI

HALK OYUNLARI I

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR

İSTATİKSEL KALİTE KONTROL
YA PAY S İ N İ R AĞ L A R I

ÇİZELGELEME

ÇOCUK GELİŞİMİNDE KURAMLAR

İŞÇİ BESLENMESİ

FÜZYON MUTFAĞI

BESİN TEKNOLOJİSİ

GELECEĞİN
ÇEVRESi

GIDA KATKI MADDELERİ

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

HENTBOL I

GRAFİK TASARIM
FOTOĞRAF HAREKETLİ
SAĞLIKLI BESİN SEÇİMİ
PiLATES I SPORCU BESLENMESİ

MODA TASARIMINDA MAKYAJ

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI RENK BiLGiSi

G Ö R S E L A LG I
VE REKLAMCILIK

SiSTEMLER PORTFÖY YÖNETiMi

SPINNIG I

MUTFAK TERMİNOLOJİSİ

YAYINCILIK II

GELECEĞİM ÇEVRESİ

MASA ÜSTÜ RFID

STEP AEROBIK I

TASARIM VE MARKALAŞMA BUZ PATENİ I REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ

BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİNDE
GÜNCEL KONULAR

ROBOTİK SİSTEMLERE GİRİŞ
YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME

İSTATİKSEL KALİTE KONTROL
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ÖN LİSANS VE LİSANS
PROGRAMLARINA ÜCRETSİZ

ÇiFT ANADAL VE YANDAL
Çift Anadal
Çift anadal programının amacı, anadal programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda ücretsiz şekilde diploma alarak
öğrenim görmelerini sağlamaktır. Anadal programındaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.72 olan ve bulunmuş olduğu lisans/önlisans programında
%20’lik başarı dilimine giren öğrenciler ücretsiz olarak ikinci anadal diploma programına başlayabilir.

Yandal
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. Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu
yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

32

gelisim.edu.tr

Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi

ÇiFT ANADAL

ANADAL

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Sayısı 8
Bölüm Sayısı 4
Bölüm Sayısı 7
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Sayısı 24
Bölüm Sayısı 13
Program Sayısı 36

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu I İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi I Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÇiFT ANADAL
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm Sayısı 4
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bölüm Sayısı 13

Güzel Sanatlar Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Bölüm Sayısı 7
Bölüm Sayısı 24
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
Program Sayısı 36

Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu

ANADAL

ÇiFT ANADAL

ANADAL

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Güzel Sanatlar Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Bölüm Sayısı 15
Bölüm Sayısı 4
Bölüm Sayısı 7
Bölüm Sayısı 24
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Sayısı 13
Program Sayısı 36
Program Sayısı 21

ANADAL
ÇiFT ANADAL

Sağlık Meslek
Yüksekokulu

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Sayısı 36

0 212 422 70 00

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Sayısı 21

ANADAL
ÇiFT ANADAL
İstanbul Gelişim
Meslek Yüksekokulu

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Sayısı 36
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TERCİH BURSU: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ücretli kontenjanlarını ilk 5 tercihten herhangi birinde yazıp kazanan öğrenciler, %30 tercih bursu
imkânından yararlanır ve yıllık eğitim ücretini %30 indirimli olarak öderler. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim
Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.
BURSLU Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler için sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek,
ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile
disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.
%75 iNDiRiMLi ÖSYM tarafından %75 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %75 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız
olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim
Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.
%50 iNDiRiMLi ÖSYM tarafından %50 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %50 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız
olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim
Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.
%25 iNDiRiMLi ÖSYM tarafından %25 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %25 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız
olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim
Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.
BAŞARI BURSU İstanbul Gelişim Üniversitesi, eğitim-öğretim süresince başarılı öğrencilerimizi Başarı Bursu ile ödüllendirmektedir. Ayrıca maddi
durumu yetersiz olan başarılı öğrencilerimize Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkânı sağlanmaktadır.
KARDEŞ BURSU Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında
indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
MÜTEVELLİ HEYETİ BURSU YKS’deki sıralamada üniversitemizin burslu programlarını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere;
Derece Bursu
İlk 10’a girenlere 2.500 TL
İlk 500’e girenlere 1.500 TL

İlk 100’e girenlere 2.000 TL
İlk 1000’e girenlere 1.000 TL aylık verilir.

Bu burs dil puanı ile yerleşen öğrencileri kapsamaz. “DERECE BURSU” olarak 9 ay süresince ödeme yapılır. Devamsızlık, başarısızlık ve disiplin cezası
hariç; kesintisiz, ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl süreli geçerlidir.
KURUMSAL BURSLAR Eğitim-öğretim yılı içerisinde anlaşma yapılan çeşitli eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni
tercih edip kazandıkları takdirde önceden belirlenen oranlarda indirim uygulanmaktadır.
AR-GE TEŞVİK BURSU İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize
AR-GE teşvik bursu verilmektedir.
ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DESTEK BURSU Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup, diploma skoru 35- 45 arası olan öğrenciler burslu okumaktadır.
Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap
vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin
cezası alanlar için, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, yerleştirme
kılavuzunda burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır.
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İstanbul Gelişim Üniversitesi

Kesintisiz

Burs Fırsatları!

%30
%100 Ücretli
kontenjanlar
için geçerlidir.

Yüzde Yüz
Burslu Okuma Fırsatı

%75
Yüzde Elli
Burslu Okuma Fırsatı

%25
0 212 422 70 00

ilk 5 tercihe
%30 Burslu Okuma Fırsatı

%100
Yüzde Yetmis Bes
Burslu Okuma Fırsatı

%50
Yüzde Yirmi Bes
Burslu Okuma Fırsatı
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İletişim Tasarımı
• 25. Turgut Pura Vakfı Resim ve Heykel Yarışması - Mansiyon Ödülü

Moda ve Tekstil Tasarımı
• Kardelen Çetin: “Moda Sen Misin? Kombin Yarışması” Aralık ayı birincisi

İlk ve Acil Yardım

Başarı ve
Ödüllerle

• 2014 yılı “Ambulans Rallisi” adlı yarışmada 4 etapta 3 etap birinciliği

İşletme
• 18. Finans Sempozyumu Bildiri Üçüncülük Ödülü, Finans Bilim Platformu, 2014

Bankacılık ve Sigortacılık
• 2018 yılı, Borsa İstanbul’da düzenlenen “Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası” hakkında temel bilgilerin verildiği etkinliğin sonunda üniversite öğrencileri
arasında düzenlenen yarışmada öğrencimiz yarışmanın birincilik ödülüne layık görülerek, 2 hafta süren Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı’na
katılma hakkı kazandı.

Gastronomi
•
•
•
•

Chefs of The Future-Geleceğin Şefleri, 2017, Genel klasman ikinciliği, tatlı kategorisinde birincilik
6. Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması, 2017, Ödüller: 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz
16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri 2018, Ödüller: 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Türkiye Çevre Koruma
Vakfı, 2017

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
• 2016 yılı, RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) “Aklıma Bir Fikir Geldi” Üniversiteliler
Arası İletişim Yarışması, En İyi Radyo Reklamı kategorisinde birincilik ödülü
• 2016 yılı, DSİ (Devlet Su İşleri) “Dünya Su Günü” reklam yarışmasında ikincilik ödülü

0 212 422 70 00
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Başarı ve Ödüllerle
Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü
• 2018 yılı, Spor eğitim danışmanımız Namık Ekin 24 saat su altında
toplamda 301 ton 115 kg ağırlık kaldırarak Guinness Dünya Rekoru
• 2019 yılı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Futsal Takımı İstanbul
Şampiyonluğu
• 2018 yılı, İBB Lale Festivali Üniversiteler Arası Plaj Futbol Turnuvası
Şampiyonluğu
• 2018 yılı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği 15.
Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Spor Oyunları Futbol Türkiye 3.’sü
• 2017 yılı, ÜNİLİG Erkek voleybol müsabakalarında Erkek Voleybol
Takımı, Türkiye 3.’sü
• 2017 yılı, Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası 65 kiloda
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi Türkiye Şampiyonu
• 2017 yılı, Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası 65 kiloda
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi Türkiye 2.’si
• 2018 yılı, Wabba Dünya Şampiyonası Body Building Şampiyonası Dünya
3.’sü
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• 2017 yılı, Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası İstanbul Gelişim
Üniversitesi öğrencisinin Türkiye Şampiyonası 3.’sü
• 2017 yılı, Türkiye Üniversiteler Muay Thai Şampiyonası İstanbul Gelişim
Üniversitesi öğrencisinin Türkiye Şampiyonası 2.’si
• 2019 yılı, Türkiye Üniversite Sporları Erkek Basketbol Şampiyonası
Katılımı
• 2019 yılı, Türkiye Üniversite Sporları Bayan Basketbol Şampiyonası
Katılımı
• 2019 yılı, Türkiye Üniversite Sporları Erkek Voleybol Şampiyonası
Katılımı
• 2019 yılı, Türkiye Üniversite Sporları Bayan Voleybol Şampiyonası
Katılımı
• 2017 yılı, İstanbul İli Üniversite Sporları Erkek Basketbol Şampiyonu
• 2017 yılı, İstanbul İli Üniversite Sporları Erkek Voleybol Şampiyonu
• 2017 yılı, Türkiye Üniversiteler Süper Lige Yükselme Şampiyonası
İstanbul Gelişim Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı Türkiye 3.’sü

gelisim.edu.tr

Egzersiz ve Spor Bilimi
• 2016 yılı, “Türkiye Üniversiteler Arası Kickboks Şampiyonası’nda”
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi Türkiye 3.’sü
• 2016 yılı, “Türkiye Üniversiteler Arası Muay-Thai Şampiyonası’nda”,
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi Türkiye 2. ‘si
• 2016 yılı, “Üniversiteler Arası Basketbol” müsabakalarında, İstanbul
Gelişim Üniversitesi Erkek Basketbol takımı İstanbul Şampiyonu
• 2016 yılı, “İstanbul Üniversiteler Arası Yapılan Erkek Voleybol” müsabakasında
İstanbul Gelişim Üniversitesi Erkek takımları İstanbul Şampiyonu

• 2016 yılı, “İstanbul Üniversiteler Arası Yapılan Erkek Voleybol” müsabakasında
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bayan takımları İstanbul Şampiyonu
• 2016 yılı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Erkek Futsal Takımı, “Futsal
Turnuvası’nda” İstanbul 2.’si
• 2016 yılı, Antalya Koç Spor Fest üniversite oyunlarında İstanbul Gelişim
Üniversitesi erkek futbol takımı Süper Lig müsabakalarına katıldı.
Üniversitemiz grupta kalarak Süper Lig’de kalma başarısını elde etti.
• 2017 ve 2018 KOÇFEST üniversite oyunlarında futbol takımımız Türkiye 3.‘sü

Mekatronik Mühendislik
• 11. Uluslararası MEB Robot Yarışması 2017, İnsansız Hava Aracı (İHA)
Robot Yarışması 1.’si
• Drone yarışmasında Dünya 3.’sü

• Drone yarışmasında Türkiye 1. 2. 3.’sü
• “Çizgi İzleyen Robot” yarışmasında Dünya 4.’sü

TT0 (Teknoloji Transfer Ofisi)
• 2015, Yıldız Teknik Üniversitesi “Robot Savaşları Kategorisi” Türkiye
2.’si
• 3800 katılımcı arasından TÜSİAD “Bu Gençlikte İş Var! Türkiye
Girişimcilik Yarışması” Çeyrek Finalisti
• 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi “Robot Savaşları Kategorisi” Türkiye
2.’si
• 2016, “Çizgi İzleyen Kategorisi” Türkiye 2.’si
• 2017, Yıldız Teknik Üniversitesi “Robot Savaşları Kategorisi” Türkiye
1.’si
• 2017, Yıldız Teknik Üniversitesi “Çizgi İzleyen Kategorisi” Türkiye 2.’si
• 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi “Çizgi İzleyen Kategorisi” Türkiye 1.
2. 3.’sü
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•
•
•
•
•

2017, “İnsansız Hava Aracı (Drone) Kategorisi” Türkiye 3.’sü
2017, “Çizgi İzleyen Kategorisi” Türkiye 1.2.3.’sü
2017, “Robot Savaşları Kategorisi” Türkiye 1.’si
2017, Trakya Üniversitesi “Çizgi İzleyen Kategorisi” Türkiye 1.2.3.’sü
2017, Trakya Üniversitesi “Hızlı Çizgi İzleyen Kategorisi” Türkiye
1.2.3.’sü
• 2017, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi “Çizgi İzleyen Kategorisi”
Türkiye 1.2.3.’sü
• 2017, Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı “İnsansız Hava Aracı
Kategorisi” 1.’si
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LABORATUVARLAR

ATÖLYELER/STÜDYOLAR
40
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İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrenmenin farklı ve heyecan verici yollarını keşfetme olanağı sağlar. Tüm bölümlere dair teorik
bilgileri uygulamaya çevirmek adına yüksek teknolojili laboratuvarları mevcuttur. Toplam 112 Laboratuvar bulunmaktadır.

• Ağız ve Diş Sağlığı Laboratuvarı
• Ameliyahathane Hizmetleri Laboratuvarı

• Elektrik Makine-Güç Elek. Tesisat
Laboratuvarı

• Post Produksiyon Laboratuvarı
• Odyoloji- Odyometri Laboratuvarı

• Anestezi Laboratuvarı

• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı

• Optisyenlik Laboratuvarı

• Perfüzyon Teknikleri Laboratuvarı

• Fizik I-Fizik II Laboratuvarı

• Ortopedik Protez ve Ortez Protez Laboratuvarı

• Andropometri Laboratuvarı

• Fitness Salonu

• Otomotiv Atölyesi

• Anatomi Laboratuvarı

• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Laboratuvarı

• Radyo Televizyon ve Sinema Stüdyosu

• Baskı Atölyesi

• Gastronomi Laboratuvarı

• Performans Ölçme ve Değerlendirme

• Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı

• Haberleşme-Kontrol Laboratuvarı

• Bilgisayar ve Yön. Teknolojileri Laboratuvarı

• Hemşirelik Laboratuvarı

• Reklam Atölyesi

• Bilgisayar Laboratuvarı

• Hidroklorik Zemin Laboratuvarı

• Restorasyon Konservasyon Atölyesi

• Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Laboratuvarı • İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı

Laboratuvarı

• Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri

• Çocuk Gelişimi Çizim Atölyesi

• İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı

Laboratuvarı

• Çocuk Gelişimi Drama Atölyesi

• İnşaat Teknolojileri Laboratuvarı

• Seramik Atölyesi

• Çizim Atölyesi

• İş Bilim Laboratuvarı

• Serignafi Atölyesi

• Dans Salonu

• Jimnastik

• Serbest Aktivite Alanı

• Dikiş Atölyesi

• Kabin Hizmetleri Laboratuvarı

• Spor Salonu

• Diş Protez Teknolojileri Laboratuvarı

• Kurgu Odası

• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laboratuvarı

• Dokuma Atölyesi

• Machintosh Laboratuvarı

• TTO Teknolojisi Transfer Ofisi Laboratuvarı

• Diyaliz Laboratuvarı

• Mekatronik Laboratuvarı

• Uçak Elektronik/Aviyonik Laboratuvarı

• Egzersiz Laboratuvarı

• Mekanik-Makine-İmalat Laboratuvarı

• Uçak Kompozit Laboratuvarı

• Elektronörofizyoloji Laboratuvarı

• Moda Tasarım Atölyesi

• Uçak Motor Laboratuvarı

• Ergoterapi Laboratuvarı

• Mutfak Laboratuvarı

• Uçak Sistemleri Laboratuvarı

• Elektroterapi Laboratuvarı

• Mücadele Sporları Salonu

• Uçak Yapısal/Mekanik Laboratuvarı

• Elektrik-Elektronik Laboratuvarı

• Patoloji Laboratuvar Teknikleri Laboratuvarı

• Yetişkin Atölyesi

• Elektrik Laboratuvarı

• PC Laboratuvarı

0 212 422 70 00
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Geleceğe
bir adım daha

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulma amacını kapsayan alanlarında sürekli gelişen bilim ve teknolojiye
yön veren, ülkemizin sorun ve ihtiyaçlarına çözümler arayan, akademisyen ve öğrencilerin araştırmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirmelerini
destekleyen, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri takip edip iş birlikleri ile katkıda bulunan birimlerdir.
Günümüzdeki gelişmeleri yakından takip eden farklı alanlarda faaliyet sürdüren Uygulama ve Araştırma Merkezlerimizle akademisyen ve
öğrencilerimizin araştırmalarını uygulamalı olarak hayata geçiriyoruz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgisayar Teknolojileri Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çevre Şehircilik ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kariyer Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
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•
•
•
•
•
•
•

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi
• Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
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BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ ROBOTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Uygulama ve Araştırma Merkezimiz elektronik devreler, robotik sistemler, nesnelerin interneti, engelli insanlar için destek sistemleri alanları
üzerinde çalışmaktadır.ak.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi, gerekli olan ulusal ve uluslararası kaynaklı bilimsel araştırma projelerinin idari ve mali işlerinin yürütülmesini,
koordine edilmesini ve bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasını ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini ve yükseköğretim
kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin
yürütülmesini, izlenmesini, teşvik etmektedir.
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE YER BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Şehircilik ve Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi kendi alanında ülkede ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmekte ve yeni teknolojilere
yön verecek çalışmalar gerçekleştirmektedir.
İKTİSAT POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Merkezin temel faaliyet alanlarından biri, iktisat politikaları konusunda teorik ve pratik inceleme ve araştırma çalışmaları yaparak, eğitimöğretim uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Türkiye’de uygulanabilecek iktisat politikaları ile ilgili konularda araştırma, proje
ve istişare taleplerini karşılamak merkezin bir diğer faaliyet alanıdır. Ayrıca merkez; iktisat politikaları alanında seminerler, konferanslar ve
kongreler gerçekleştirmeyi ve bu tür etkinliklere öncü olmayı amaçlamaktadır.
İSTANBUL ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Merkez, belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
• İstanbul ile ilgili araştırma faaliyetlerini desteklemek, gerekirse bizzat araştırmanın içinde yer almak
• Alanla ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek
• Alanla ilgili eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar yapmak
• Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum kuruluşlarla iş birliği yapmak
• Merkezin amaçları çerçevesinde diğer çalışmalara katılmak
• İstanbul ili sınırları içinde bulunan tarihi ve gezilebilir mekânlara geziler düzenlemek
• İstanbul ilindeki sosyo-ekonomik yapıyı daha iyi anlayabilmek adına diğer disiplinlerle birlikte anket çalışmaları yapmak
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
• Yerel, ulusal veya uluslararası olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konuda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama ve inceleme
çalışmalarında bulunmak, aynı konularda yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek
• İş sağlığı ve güvenliği konularında, ulusal veya uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel
etkinlikler düzenlemek
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• Çalışma alanları kapsamında üniversitelerde; tıpta uzmanlık, tıpta yandal uzmanlığı dâhil olmak üzere, lisans ve lisansüstü düzeylerde
sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak
• Üniversite bünyesindeki tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi
çalışmalarını yürütmek
• Üniversite ile sanayi iş birliği çalışmalarına katkıda bulunmak, bu iş birliğini iş sağlığı ve güvenliği konularında yapan üniversite birimleri
arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek
• İş sağlığı ve güvenliği konularında işveren temsilcilerine ve çalışanlara eğitim vermek, bunun yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere
yönelik eğitim programları düzenlemek
• İş sağlığı ve güvenliği konularında kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmeye, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda
bulunmak
• Çalışma alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, üniversiteler, gerçek ve tüzel kurum ve kuruluşlarla,
sosyal taraf temsilcileri ile iş birliği kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalarına katkıda bulunmak, bu kurum ve kuruluşların istek
ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, proje, analiz, laboratuvar incelemeleri ve benzeri çalışmalar yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik
hizmetleri vermek
• Merkezin kuruluş amaçlarına uygun olarak basılı ve görsel olmak üzere, ulusal ve uluslararası yayım yapmak, süreli yayımlar çıkarmak,
gelişme ve yayımların izlenebilmesi için kitaplık ve dokümantasyon merkezi oluşturmak
• Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında kamusal kurumlar ve üniversite iş birliği ile faaliyet gösteren ya da yeni
oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet sunan ve sunacak olan birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve
koordinasyonuna katkıda bulunmak
• İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı
kurmak
• Merkezin amaçları doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili insan gücü ve donanımını en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı
sağlamak, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak
KAMUOYU VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Demografi çalışmaları, toplumsal kalkınma, sağlık sosyolojisi/antropolojisi, siyaset sosyolojisi, kadın çalışmaları, kız çocuklarının eğitimi,
yaşam tarzları, sosyal-kültürel eğilimler, refahı artırma çalışmaları, yaşlılar, ergenler, engelliler gibi özel gruplar, sokak çocukları, aile içi şiddete
maruz kalan çocuklar, insan hakları ve vatandaşlık bilinci ile ilgili araştırmalar ve farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik uygulamalar,
üniversite yerleşkesine komşu olan bölgelerde olası sorunların tespiti ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kadınların çalışma
hayatına katılmaları, okuryazarlıklarının artırılması alanları üzerinde çalışmaktadır.
KARİYER YÖNLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
• Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler
tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek. Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri,
mezunları, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek
• Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren tanıtım toplantıları düzenlemek, öğrencilerin çeşitli
alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleklerdeki kariyer imkânları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak; eleman talebinde bulunan şirketlerle
mezunlar arasında iletişim sağlamak
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• Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir
mülakat geçirebilme konularında yardımcı olmak
• Üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrenimi dâhil tüm birimlerinden mezun olan öğrenciler için iş imkânlarını araştırmak
• Üniversite mezunlarının, üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleriyle iş birliği, dayanışma ve iletişim içerisinde bulunmaları için çeşitli
faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak
• İnsan kaynaklarına dair veri tabanı oluşturmak
• Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmektedir.
KARİYER YÖNLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Elektrikli araçlar, termal analizler, statik ve transit analizler alanları üzerinde çalışmaktadır.
SİYASAL VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji alanları üzerinde çalışmaktadır.
SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
• Toplumsal katılımının özellikle desteklenmesi gereken çocuklar, kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri
geliştirmek
• Sosyal sorumluluk alanında bilinçlendirme amaçlı özellikle gençlere yönelik etkinlik, toplantı ve eğitimler düzenlemek
• Diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği içinde çalışmak ve diğer projelere destek vermek
• Uluslararası iş birlikleri ile sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmek
• Sosyal sorumluluk alanı ile ilgili temel eğitimleri sağlamak
• Sosyal sorumluluk bilinci ile ilgili araştırma yapmak ve yayınlamak
• Tanıtım faaliyetleri yapmak
• Yönetim kurulunun onaylayacağı yukarıda belirtilen konularda yeni projeler geliştirerek uygulamaya koymak
• Yönetim kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktadır.
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YDS Eğitimi, Bilirkişilik Temel Eğitimi, Psikolojik Test Eğitimleri, Osmanlı Türkçesi Eğitimi, Konkordato Komiserliği Eğitimi, Genel İngilizce,
Manuel Terapi Eğitimi gibi ayrıca güncel ihtiyaç duyulacak eğitim alanlarının belirlenmesi ve uzmanlarının bu eğitimleri vermesini sağlamaktadır.
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversite bünyesinde ortaya çıkan araştırma performansının
değerlendirilmesi ve proje geliştirme, yönetim hizmetlerinin verilmesi, eğitim, tanıtım, farkındalık hizmetlerinin verilmesi, destek programlarından
yararlanmaya yönelik hizmetlerin sağlanması, fikri mülkiyet haklarının desteklenmesi, ortaya çıkan ürünlerin üniversite sanayi iş birliği ile
katma değere sahip ürünlere dönüştürülmesi rolünü üstlenmektedir.
TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, şiddet türleri ve etkileri, kadının çalışma hayatındaki yeri çocuk psikolojisi, ergen psikolojisi, eğitim
psikolojisi, mobbing, çocuk gelişimi ve anne-baba rolleri gibi alanlar üzerinde çalışmaktadır.
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TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
• Yurt içi/yurt dışında, Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek
• Dil faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak
• Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda, uygulama ve araştırma yaparak, program hazırlayıp yöntem geliştirmek
• Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye’deki özel ve devlet üniversiteleri ile Türkçe ve yabancı
dillerin öğretimi konusunda ortak faaliyetlerde bulunmak
• Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek
YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Merkezimizin çalışma alanları:
• TÜBİTAK, Avrupa Birliği projeleri ve sağlık alanındaki diğer projelere ilgilileri yönlendirmek
• İlgili konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası merkezlerle iş birliğine gitmek
• Ulusal ve uluslararası yayın çıkarmak, proje hazırlamak veya katılmak
• Klinik mühendisliği alanında, hastanelere yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda karşılaşılan problemleri tespit ederek çözmek; hastanelerde
verimliliği artırıcı çözümler sunmak, teşhiste invaziv olmayan, daha güvenilir ve düşük maliyetli metotlar geliştirmek
• Yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konusunda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler
düzenlemek
• Görsel ve yazılı basın yoluyla toplumu aydınlatacak bilimsel içerikli duyumları yapmak ve uyarmak
• Ayrıca öğrencilerimiz için lisans ve lisansüstü düzeyde yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları ile yapılacak
çalışmaları teşvik etmek, öğrencilerimizi yönlendirmek, öğrencileri konu ile ilgili lisans ve yüksek lisans projelerine dâhil etme şeklindedir.
YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi tüm paydaşlarına alternatif girişimcilik ve
inovasyon süreçleri sunmaktadır.
• Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi için gerekli koşulları, ilkeleri incelemek, bu konudaki sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek
• Türkiye’de girişimcilik ve inovasyon gelişimi ile ilgili ihtisas kitaplığı, arşivi ve vaka veri tabanı oluşturmak
• Girişimcilik ve inovasyon konularında çalışan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla akademik iş birliği yapmak
• Girişimcilik alanında yaratıcı ve yenilikçi uygulama ve araştırma çalışmaları ile yayınlar yapmak
• Girişimci adaylarına eğitim ve danışmanlık desteği sağlayarak, bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek başarılı olmalarına katkıda bulunup,
girişimciliğin geliştirilmesini sağlamak amacıyla incelemeler yapmak, öneriler geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla çözümler üretmek.
• Öğrencileri, akademik personeli ve girişimcileri; girişimcilik konusunda teşvik etmek ve başarılı işletmeler kurmalarını sağlama amacıyla,
gerekli becerilerle donatmak için çalışmalar yapmak
• Girişim hareketlerinin başlangıcı, yönetimi, büyütülmesi, cesaretlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak; yerel ve bölgesel kuruluşlarla iş
birliği yapma suretiyle, girişimciliğe dair geliştirici önerileri derlemek, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak, bu programları
gerçekleştirmek
• Akademik çevreler, iş dünyası ve idari kurumları bir araya getirerek, girişimcilik alanında profesyonel hizmetlerin koordinesini yapmak;
akademik çevreler ve iş dünyası için eğitim hizmetleri ve sertifika programları düzenlemektedir.
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite bünyesinde ortaya çıkan araştırma performansının değerlendirilmesi,
izlenmesi, teknik destek verilmesi, eğitim, tanıtım, farkındalık hizmetlerinin verilmesi, fikri mülkiyet haklarının sağlanması, ortaya çıkan
ürünlerin üniversite sanayi iş birliği ile katma değere sahip ürünlere dönüştürülmesinde rol oynamaktadır.
Üniversite tarafından 2017 yılında başvuru yapılan birçok patent ve faydalı modellerden 8 tanesi TTO tarafından yapılan Ar-Ge sonucunda ortaya
çıkmış, başvuru yapılmış, şekli uygunluk aşamasından geçmiştir ve araştırma raporu hazırlanmaktadır. Üniversite içerisinde akademisyen ve
öğrencilerin, araştırma çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projeye, patent ve faydalı model çalışmalarına donanımsal olarak destek verilmektedir.
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ECZAMATİK PROJESİ
Nöbetçi eczane arama sorununa alternatif çözüm sunmak için İstanbul Gelişim
Üniversitesi tarafından “Eczamatik” projesi geliştirilmiştir. Üniversite tarafından
yapılan bir araştırmada, Türkiye’de ve dünyada insanların nöbetçi eczanelere
ulaşım sağlamada sıkıntılar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu sorunu çözmek için
günün her saati ilaç alınabilecek Eczamatik (ilaçmatik) projesi başlatılarak,
prototip üretilmiştir.
Proje kapsamında üretilen pratik elektronik eczane, 7 gün 24 saat hizmet
verecektir. Nöbetçi eczane bulmakta zorlanan vatandaşlar, doktorun yazdığı

reçetedeki bilgileri Eczamatik’e girerek ihtiyaçları olan ilaçları alabileceklerdir.
Geliştirilen sistemle insanların, eczanenin bulunmadığı, nöbetçi eczanelerin
bulunmasının zor olduğu yerlerde, ilaç temin edebilmesi amaçlanan bu projede;
vatandaşlar ilaçların fiyatını, toplamda ne kadar tuttuğunu görebilecek, nakit
veya kredi kartı ile ödeme yapabilecektir.
Her türlü zorlamaya karşı dayanıklı olarak geliştirilen “Eczamatik” ile aciliyeti
olan, çok kullanılan ilaçlar, uygun sıcaklıkta saklanacak ve talebe göre en iyi
şekilde alıcıyla ulaştırılacaktır.

BABAYİĞİT VE ÇARPIŞMA SİSTEMİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde hazırlanan, TÜBİTAK’ın desteklediği “Babayiğit” adlı elektrikli otomobil projesi, İstanbul trafiğine çözüm
getirmeyi hedefleyerek bir ilke imza atıyor. 2014 yılında üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları ile birlikte hazırlanan “Babayiğit” projesi, arkadan
itiş sistemiyle çalışmakta olup, arka tekerleklerinde yer alan iki adet Hub motor vasıtasıyla hareket etmektedir. Aracın mekanik alt yapısı alüminyum ve
dış gövde ise karbon fiber malzemeden oluşturulmuştur. İki kişilik bir araç olan Babayiğit, klasik otomobil çizgisi üzerinde ortaya çıkmış bir model olup
insanların beğenisini kazanmaya devam etmektedir.
Kaza esnasında araçlarda çarpışma şiddetini azaltan ve daha güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlayan “Çarpışma Şiddetini Azaltıcı” sistem İstanbul
Gelişim Üniversitesi tarafından üretilmiştir. Çarpışma şiddetini azaltan sistem projesi, araçlarda çarpışma olayı ihtimalinin arttığı anlarda kendiliğinden
çalışarak çarpışmanın şiddetini önemli ölçüde azaltmayı sağlayan yardımcı fren sistemidir.
Araçların frenleme kabiliyetini arttırmak için, mevcut fren sisteminden bağımsız aracın istenilen bölgesine yerleştirilebilecek akıllı yardımcı fren sistemi
olarak tasarlanmıştır. Hâlihazırda mevcut bulunan fren sistemine ek olarak frenleme kabiliyetinin arttırılmasıdır. Bu sayede oluşacak kaza anında
çarpışmanın şiddetinin azalması amaçlanmaktadır. Sistem, üniversitenin önceki yıllarda tamamen kendi iç kaynakları ile üretilmiş olunan “Babayiğit”
elektrikli aracı üzerine yerleştirilmiştir. Proje başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Geliştirmeler devam etmektedir.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN BASTON
Proje, görme engeli olan kişilerin başlangıç ve bitiş noktaları bilinen güzergah doğrultusunda yerleştirilen yol üzerinde, mikro işlemci ile kontrolü sağlanan
kızılötesi sensörlerden gelen bilgi sonucunda sesli uyarı vererek güzergahı takip etmesini sağlayan baston ve rehber yol sistemidir. Proje kapsamında
görme engelli kişiler için hem yeni bir işaret yolu tasarımı hem de yeni bir baston tasarımı gerçekleştirilmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İstanbul Valiliği Bilişim Erişilebilirliği Komisyonu yetkilileri, üniversiteyi ziyaret ederek Teknoloji Transfer Ekibi
tarafından yapılan bastonu ve diğer çalışmaları yerinde incelemiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay ve Ekibi Teknoloji
Transfer Ofisi’nde yapım çalışmaları biten “Görme engelliler için teknolojik baston tasarımı” projesini denemişler, olumlu görüşlerini ve geliştirilmesi
için tavsiyelerini iletmişlerdir.
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Halis Kuralay ve ekibi projenin ileriki aşamalarında mutlaka yer almak istediklerini belirtmiş. Proje ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun düzenlediği
“Patentle Türkiye” yarışmasına katılım gösterilmiştir.

UÇAN ARABA
2018 Mayıs ayında, Türkiye’nin ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin teknolojik anlamdaki gelişmeleri ne denli iyi kullandığını, dünyadaki gelişmiş
teknolojiye sahip olan ülkelerle rekabet edilebileceğini gösteren uçan araba projesinin imalat adımları atılmıştır. Proje kapsamında, üniversite sanayi
iş birliği kapsamındaki firmalar ile bütünleşik çalışılan imalat sürecinde üniversite bünyesinde yer alan mekanik laboratuvar aktif olarak kullanılmıştır.
Haziran ayının sonunda Uçan Araba projesinin ana gövdesi tamamlanmıştır ve böylelikle Uçan Araba projesi artık hayal olmaktan çıkıp gerçek bir yapıya
geçmiştir. Yoğun emekler doğrultusunda elektronik ekipmanların ve bu testlere bağlı olarak 1.5 aylık güvenlik testi ve iyileştirme süreçleri tamamlanan
Uçan Araba projesinin temel olarak uçuş testleri Temmuz ayında başlamıştır. 2019 Ocak ayı ile tasarıma bağlı olarak üretilen kaporta ile artık Türkiye’nin
ilk uçan arabasını tamamlamak üzere çalışmalar hızlandırılmıştır.
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MÜHENDiSLiK MiMARLIK FAKÜLTESi
Üretken ve Öncü Mühendisler
Gelişim’de Yetişiyor
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FAKÜLTELER

•
•
•
•

Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İngilizce-Türkçe)
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• Mekatronik Mühendisliği
• Mimarlık (İngilizce–Türkçe)
• Uçak Mühendisliği

55

56

gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00

57

iKTiSADi, iDARi VE SOSYAL
BiLiMLER FAKÜLTESi
Dinamik Liderler, Çağdaş Yöneticiler ve
Yenilikçi Girişimciler Yetiştiren Fakülte

gelisim.edu.tr

FAKÜLTELER

• Ekonomi ve Finans (İngilizce-Türkçe)

• Sosyoloji

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım

• Turizm Rehberliği

• Havacılık Yönetimi (İngilizce-Türkçe)

• Türk Dili ve Edebiyatı

• İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

• Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

• İşletme (İngilizce-Türkçe)

• Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce-Türkçe)

• Psikoloji (İngilizce-Türkçe)

• Uluslararası Ticaret (İngilizce-Türkçe)

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

• Radyo, Televizyon ve Sinema
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

• Yeni Medya
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

• Yönetim Bilişim Sistemleri

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce-Türkçe)

• Reklam Tasarımı ve İletişim

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

0 212 422 70 00
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ULUSLARARASI AKREDİTASYONLAR
60

Uluslararası Akredite

Edilmiş Fakülte

gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00

61

GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESi
Geleceğe Gelişim’le Hazırlan

gelisim.edu.tr

FAKÜLTELER

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları

• Grafik Tasarım

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

• İletişim Tasarımı

• İç Mimarlık

• Moda ve Tekstil Tasarımı

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

• Sinema ve Televizyon

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

0 212 422 70 00

63

ULUSLARARASI AKREDİTASYONLAR
64

Uluslararası Akredite

Edilmiş Fakülte

gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00

65

SAĞLIK BiLiMLERi
YÜKSEKOKULU
Yaşam Boyu Eğitim, Sağlık İçin Gelişim

gelisim.edu.tr

YÜKSEKOKULLAR

• Beslenme ve Diyetetik (İngilizce-Türkçe)

• Ortez-Protez

• Çocuk Gelişim (İngilizce-Türkçe)

• Perfüzyon

• Ergoterapi

• Sağlık Yönetimi

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce-Türkçe)

• Sosyal Hizmet (İngilizce-Türkçe)

• Hemşirelik (İngilizce-Türkçe)

• Gerontoloji

• Odyoloji

• Dil ve Konuşma Terapisi

AHPGS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AHPGS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AHPGS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AHPGS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

AHPGS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

AHPGS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

AHPGS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AHPGS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

0 212 422 70 00
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ULUSLARARASI AKREDİTASYONLAR
68

Uluslararası Akredite

Edilmiş Yüksekokul

gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00

69

UYGULAMALI BiLiMLER
YÜKSEKOKULU
Uygulamalı Gelişim, Hayatındaki Değişim

gelisim.edu.tr

YÜKSEKOKULLAR

• Bankacılık ve Sigortacılık

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

• Uçak Gövde-Motor Bakımı

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından
Tanınan Okul Onay Sertifikası almıştır.

• Havacılık Yönetimi

• Uluslararası Ticaret

• İşletme Bilgi Yönetimi

• Gastronomi (İngilizce–Türkçe)

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

• Lojistik

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

• Medya ve İletişim
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

• Sosyal Hizmet
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

0 212 422 70 00

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

• Restorasyon ve Konservasyon
• Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
• Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
• Yeni Medya ve Gazetecilik

71

ULUSLARARASI AKREDİTASYONLAR

Uluslararası Akredite

Edilmiş Yüksekokul

Sivil Havacılık GenelMüdürlüğünden

Tanınan Okul Onay Sertifikası ve Uçuş Harekat Uzmanı Yetki Belgesi
72

gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00

73

BEDEN EĞiTiMi VE SPOR
YÜKSEKOKULU
Sporu Yaygınlaştıralım,
Gelişen Dünyaya Ayak Uyduralım

gelisim.edu.tr

YÜKSEKOKULLAR

• Antrenörlük Eğitimi

• Rekreasyon

• Egzersiz ve Spor Bilimleri

• Engelliler İçin Egzersiz ve Spor

• Spor Yöneticiliği

• Antrenörlük Eğitimi (İngilizce) (*)

AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.
AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.

(*) – YÖK onayı sürecinde olan bölümler

0 212 422 70 00
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ULUSLARARASI AKREDİTASYONLAR
76

Uluslararası Akredite

Edilmiş Yüksekokul

İSO

eti
PaydaşMemnuniy
Belgesi

gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00
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YABANCI DiLLER
YÜKSEKOKULU
Dilimin Sınırları, Dünyamın Sırları

gelisim.edu.tr

YÜKSEKOKULLAR

İGÜ Weekend School
Programın amacı, öğrencileri sınıf ortamının yarattığı stresten uzaklaştırarak zihinsel bariyerlerini azaltmak ve daha rahat, özgüven artırıcı
ortamlarda akıcı bir konuşma alışkanlığı kazandırmaktır. Öğretici-öğrenci arasındaki formal ilişkiyi daha sıcak ve samimi bir akran ilişkisine
dönüştüren program, yabancı dilde konuşma çekingenliğini azaltarak öğrencilerin doğal ve rahat bir ortamda daha akıcı şekilde konuşmasını
motive etmekte, aralarda verilen ikramlarla iletişimin sınıf dışında da devam etmesini sağlamaktadır.

İngilizce Hazırlık Programı
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda faaliyet gösteren İngilizce Hazırlık Programımız, ezbere dayalı bir eğitim yerine öğrencinin
sınıf içi ve sınıf dışı performansına odaklanarak dil becerilerinin daha etkin öğrenilip kullanılmasını hedeflemektedir.
Online Dil Öğrenme Platformu; derslerin internet ortamında takip edilmesi, sınavların bir kısmının internet ortamında yapılması, öğrencilere
zaman ve mekândan bağımsız, sınırsız dil öğrenme olanakları sağlamaktadır.
Ayrıca, program dünyanın hemen her yerinde faaliyet gösteren Pearson Assured Accreditation şirketi tarafından AKREDİTE edilmiştir.
Öğrencilerimiz, tüm süreçleri kalite kontrol güvencesinde olan bir programda İngilizce eğitimi almakta ve başarılarını yurt dışı geçerliliği olan
“Pearson Başarı Sertifikası” ile belgelendirmekte, dilerlerse eğitimlerine yurt dışında da devam edebilmektedir.

0 212 422 70 00

79

ULUSLARARASI AKREDİTASYONLAR
80

Uluslararası Akredite

Edilmiş Yabancı Diller
Yüksekokullu
PEARSON ASSURED

Pearson Assured Organisation
This is to certify that

ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
has been assured for the quality of the processes underpinning the design,
delivery, quality assurance and / or assessment of the organisation’s
own education or training programmes.

Centre Number: 91952

Sharon Hague
Responsible Oﬃcer
Pearson Education Ltd

gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00
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iSTANBUL
GELiŞiM MESLEK
YÜKSEKOKULU

İş Dünyasına Gelişim Gerek

gelisim.edu.tr

MESLEK YÜKSEKOKULU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adalet (**)
Aşçılık (**)
Bankacılık ve Sigortacılık (**)
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Animasyon
Bilgisayar Programcılığı (**)
Bilgisayar Teknolojisi
Deniz ve Liman İşletmeciliği (**)
Dış Ticaret (**)
Elektrik
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Gıda Teknolojisi (**)
Grafik Tasarımı (**)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hava Lojistiği
İç Mekan Tasarımı
İnsan Kaynakları Yönetimi (**)
İnşaat Teknolojisi (**)
İş Sağlığı ve Güvenliği (**)
Lojistik (**)
Makine
Mimari Dekoratif Sanatlar (**)
Moda Tasarımı (**)
Otomotiv Teknolojisi (**)
Radyo ve Televizyon
Programcılığı (**)
• Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği (**)
• Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği (İngilizce)

•
•
•
•
•
•

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (**)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce)
Sosyal Hizmetler (**)
Spor Yönetimi
Turist Rehberliği
Uçak Teknolojisi (**)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Uçuş
Harekat Uzmanı Eğitimi yetki belgesi almıştır.

• Uçuş Harekat Yöneticiliği
•
•
•
•
•

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Uçuş
Harekat Uzmanı Eğitimi yetki belgesi almıştır.

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Mekatronik
Elektronik Teknolojisi
Bilgi Güvenliği Teknolojisi

(**) – İkinci öğretimi olan bölümler

0 212 422 70 00
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0 212 422 70 00
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SAĞLIK
HiZMETLERi MESLEK
YÜKSEKOKULU

Nitelikli Sağlık Personelleri İGÜ’den Çıkar

gelisim.edu.tr

MESLEK YÜKSEKOKULU

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ağız ve Diş Sağlığı (**)
Ameliyathane Hizmetleri (**)
Anestezi (**)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Çocuk Gelişimi (**)
Diş Protez Teknolojisi (**)
Diyaliz (**)
Elektronörofizyoloji (**)
Fizyoterapi (**)

•
•
•
•
•
•
•

İlk ve Acil Yardım (**)
Odyometri (**)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Podoloji
Optisyenlik (**)
Ortopedik Protez ve Ortez
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(**)
• Perfüzyon Teknikleri (**)

•
•
•
•
•
•
•
•

Radyoterapi (**)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (**)
Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik (**)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (**)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (**)
Otopsi Yardımcılığı
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

(**) – İkinci öğretimi olan bölümler

0 212 422 70 00
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0 212 422 70 00

89

FEN BiLiMLERi
ENSTiTÜSÜ
Bilim, Geleceğimizin Anahtarıdır

gelisim.edu.tr

ENSTİTÜLER

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Yüksek lisans)
(Tezli) (Türkçe-İngilizce)
• Mühendislik Yönetimi (Yüksek lisans)
(Tezli/Tezsiz)
• İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksek lisans)
(Tezli)
• İnşaat Mühendisliği (Yüksek lisans)
(Tezli/Tezsiz)
• İnşaat Mühendisliği (Doktora)
• İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksek lisans)
(Tezli/Tezsiz)
• Mekatronik Mühendisliği (Yüksek lisans)
(Tezli)
• Bilgisayar Mühendisliği* (Yüksek lisans)
(Tezli/Tezsiz)

• Bilgisayar Mühendisliği * (Yüksek lisans)
(Tezli-İngilizce)
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı * (Yüksek lisans)
(Tezli/Tezsiz)
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği * (Yüksek lisans)
(Tezsiz)
• Mekatronik Mühendisliği * (Yüksek lisans)
(Tezsiz)
• İnşaat Mühendisliği * (Yüksek lisans)
(Tezli-İngilizce)
• İnşaat Mühendisliği (İngilizce) * Doktora Programı
• Bilgisayar Mühendisliği* Doktora Programı
• Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı

(*) – YÖK onayı sürecinde olan programlar

0 212 422 70 00
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SAĞLIK BiLiMLERi
ENSTiTÜSÜ
Sağlık, Bilgeliğin Koşuludur ve İşareti Neşedir

gelisim.edu.tr

ENSTİTÜLER

• Beslenme ve Diyetetik
(Yüksek lisans) (Tezsiz)
• Hareket ve Antrenman Bilimleri
(Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
• Hareket ve Antrenman Bilimleri
(Doktora)

• Sağlık Yönetimi
(Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
• Spor Yönetimi
(Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
• Beslenme ve Diyetetik*
(Tezli) Yüksek Lisans Programı

(*) – YÖK onayı sürecinde olan programlar

0 212 422 70 00
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SOSYAL BiLiMLER
ENSTiTÜSÜ
İletişim Sanatı, Liderlik Dilidir

94

gelisim.edu.tr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bağımlılık Psikolojisi (Yüksek lisans) (Tezli)
Ekonomi ve Finans (Doktora)
Ekonomi ve Finans (Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
Ekonomi ve Finans (Yüksek lisans) (Tezli-Tezsiz) (İngilizce)
Görsel İletişim Tasarımı (Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
Güvenlik Çalışmaları (Yüksek lisans) (Tezli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Yüksek lisans) (Tezsiz)
İşletme (Doktora)
İşletme (Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
Klinik Psikoloji (Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
Psikoloji (Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
Sağlık Yönetimi (Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosyoloji (Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksek lisans) (Tezsiz)
Yeni Medya İletişim ve Habercilik (Yüksek lisans) (Tezli)
Gastronomi (Doktora)
Gastronomi (Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yüksek lisans) (Tezli)
İşletme (Yüksek lisans) (Tezsiz - Uzaktan Eğitim)
Klinik Psikoloji *(Doktora)
Klinik Psikoloji* (Yüksek lisans) (Tezli-Tezsiz) (İngilizce)
İşletme *(Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz-İngilizce)
Sosyoloji *(Doktora)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi *(Yüksek lisans) (Tezli) (İngilizce)
İslami Bankacılık* (Yüksek lisans) (Tezli-Tezsiz) (İngilizce)
İşletme* (Yüksek lisans) (Tezli/Tezsiz) Uzaktan Eğitim

(*) – YÖK onayı sürecinde olan programlar

0 212 422 70 00
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Sosyal Sorumluluk
Bilincine Sahip

Etkinlikler

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın faaliyet amacı öğrencilerin üniversite içerisinde geçirecekleri
zamanı değerli ve farklı kılmak; sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak kişisel gelişimlerine destek sağlamaktır. Sağlık,
Kültür ve Spor Dairesi, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda
eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.
2018-2019 eğitim öğretim yılında 719 etkinlik gerçekleştirilen SKS Daire Başkanlığı’nda, üniversite içerisindeki hayatı anlamlı kılmak için
spor, sağlık, kültür ve sanat alanı gibi birçok faaliyet alanında öğrencilerimizle buluşmaktadır.

HEDEFLER
•
•
•
•
•

Çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek,
Eğitim görürken aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlamak,
Yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak,
Ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek,
Düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazanmalarına olanak sağlamaktır.

0 212 422 70 00

97

K
K
ĞLI

R
Ü
ÜLT

SA

R
O
P
S
E
V

E
R
İ
DA

78

I
Ğ
I
L
N
A
K
Ş
A
B

Ö

i
c
n
ğre

e
l
i
Ü

B
Ü
L
U
K

ı
l
r
k
r
e
l
a
F eyim
n
e
D

98

gelisim.edu.tr

Öğrenci Kulüpleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AID Kulübü
Anadolu Gençlik Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Bağımlılıkla Mücadele Kulübü
Beslenme ve Diyetetik Kulübü
Bilgi ve Değerler Kulübü
Bir Emek Bin Umut Kulübü
Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Kulübü
Çocuk Gelişimciler Kulübü
Dans Kulübü
Dil Düşünce ve Edebiyat Kulübü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kulübü
Endüstri Mühendisliği Kulübü
Erasmus+ Kulübü
Ergoterapi ve Toplumsal Rehabilitasyon
Kulübü
ESports Kulübü
Fütürizm Kulübü
GastroArt Kulübü
Gastrobahçe Kulübü
Geleceğini Kitapla Aydınlat
Gelişim Finans ve Yatırım Kulübü
Gelişim Gönüllüleri Kulübü
Gelişim Liderler Kulübü
Gelişim Tayyare ve Uzay Kulübü
Gelişim ÜNİBJK
Genç İnşaat Mühendisleri Kulübü

0 212 422 70 00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gıda Teknolojisi Kulübü
Girişimci Sporcular Kulübü
Global Liderlik ve Girişimcilik Kulübü
Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü
Hava Araçları Bakım Kulübü
Havacılık Kulübü
Hayvan Hakları Kulübü
Hemşirelik Kulübü
International Students Kulübü
İGÜ Bilim Kulübü
İGÜ Çeviri Kulübü
İGÜ Genç Tema Kulübü
İGÜ Kamera ve Çekim Kulübü
İGÜ Pataloji Kulübü
İGÜ Türk Kızılay Kulübü
İGÜFTR
İletişim İnovasyon Kulübü
İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü
İstanbul Gelişim Üniversitesi Türk Hava
Kurumu Kulübü
İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü
Kişisel ve Sosyal Gelişim Kulübü
Koşu Kulübü
Kültür Mirası Kulübü
Kültür ve Medeniyet Kulübü
Lojistik ve Ticaret Kulübü
LÖSEV Kulübü

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medya Kulübü
Milli Değerler Kulübü
Mimarlık Kulübü
Münazara Kulübü
Müzik Kulübü
Odyoloji Kulübü
Oryantiring ve Doğa Kulübü
Perfüzyon Kulübü
Psikoloji Kulübü
Sağlık Kulübü
Sağlık İçin Egzersiz ve Sporun Liderleri
Kulübü
Saha Araştırmaları Kulübü
Savunma Sporları Kulübü
Sinema Kulübü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü
Sosyal Hizmet Kulübü
Tiyatro Kulübü
Together Life Kulübü
Toplumsal Duyarlılık Projeleri Kulübü
Trabzon Spor Kulübü
Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü
uA Gelişim ÜNİ Kulübü
Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Kulübü
Voleybol Kulübü
Yarını Aydınlat Kulübü
Yeniler Kulübü
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GELİŞİM’DE

SAĞLIK VE KÜLTÜR
SKS Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Mediko Sosyal Müdürlüğüne Bağlı

Sağlık Hizmetleri’nde

1 Doktor, 5 Hemşire, 1 Psikolog
ile sağlık hizmetleri verilmektedir.
Toplam 1500 kişi kapasitesi ile

6 Konferans Salonu

yıl içinde yapılan etkinliklerde kullanılmaktadır.
0 212 422 70 00
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İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak öğrencilerimizin
eğitimlerinde sadece teorik bilgi düzeyinde kalmaması
için yoğun çaba göstermekteyiz.
Bu sebeple staj, yalnızca teorik bilgilerin uygulamaya
dökülmesi noktasında değil, öğrencilerimizin gelecekteki
iş hayatları için de çok önemli bir araç olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Doğru meslek seçimine yönelik çabaların desteklenmesi;
iş dünyasını tanıma, çalışma sürecinde karşılaşılması
muhtemel zorluklar ve üstesinden gelinmesine yönelik
gayretler, uyum süreçleri, okul bilgilerinin mesleki
tecrübeye dönüştürülmesine yönelik atılacak adımlar,
okulumuz için en az teorik eğitim kadar önemlidir.
Bu süreçte staj, öğrencilerimizin hem meslekleri hem
de kendilerini tanımalarına, böylelikle de sağlıklı bir
gelecek planlaması yapmalarına olanak sağlayacaktır.
Öğrenciliğin ve okulun dışında farklı bir dünya ile
tanışmak, okuldan her yönüyle çok farklı olan iş hayatını

Staj başka neler kazandırır?

görmek, öğrencilere bambaşka bir deneyim sunacaktır.
Staj sayesinde öğrenci bir yandan kendisini geliştirerek
kendisini daha iyi tanıma sürecine girerken, bir yandan
da deneyimlediği işlerle mesleki kariyerinin yönünü
sağlıklı bir şekilde çizebilecektir.

Görev algısı, süreç hazırlığı, müdahale bilgisi, meslek
deneyimi, profesyonellik, özgüven, zaman kullanımında
daha dikkatli olmak vs. gibi sıralanabilmektedir.
Kariyer Geliştirme Merkezi olarak staj konusuna öncelik
vermekteyiz.

Bu yüzden öğrenciler staj imkânlarını büyük bir fırsat
olarak değerlendirmelidirler.

Sektör öncüleri ile öğrencilerimizi buluşturarak, staj ve
işe alım süreçlerini yakından takip etmeleri açısından
öğrencilerimize seminerler düzenlemekteyiz. Öğrenciler
hem süreç hakkında bilgi sahibi olmakta hem de etkinlik
aracılığıyla staj/iş başvurularında bulunmaktadırlar.

Öğrenmeye açık ve istekli olmanın yanında olabildiğince
çok konu hakkında bilgi edinmeye çalışılmalı ve
verilen görevleri büyük bir istekle yerine getirmek için
uğraşmalıdırlar. Bu çaba sadece işi daha iyi tanıma,
öğrencilerin kendilerine daha çok yatırım yapma
imkânı ile sınırlı değildir; işin elde tutulması açısından
da önemlidir. Bu yüzden öğrencilerimizin tüm staj
sürecini verimli geçirmeye çalışmaları daha çok önem
kazanmaktadır.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin
Uygulama / Staj Olanakları
Uygulama ve stajlarda amaç, yüksekokulumuz
öğrencilerinin hastayı yorumlaması, yapılabilecekleri
öğrenmesi, bir sorunla karşılaştıklarında nasıl çözüm
üretebilecekleri konusunda deneyim kazanmalarıdır.

Beslenme ve Diyetetik (TR-İNG)

Ergoterapi

Çocuk Gelişimi (TR-İNG)

• Sağlık Bakanlığı’ nın 2. ve 3. Basamak Hastaneleri
• Üniversite Hastaneleri
• Özel Sağlık Tesisleri

• Sağlık Bakanlığı’ nın 2. ve 3. Basamak Hastaneleri
• Özel Sağlık Tesisleri

• Özel Eğitim ve Öğretim Kurumu

Sosyal Hizmet (TR-İNG)

Odyoloji

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (TR-İNG)

• Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
• Adalet Bakanlığı
• Belediye Başkanlıkları
• Bakırköy Denetimli Serbestlik
• Huzurevleri
• Kamu Vakıfları

•
•
•
•
•

•
•
•

Sağlık Bakanlığı’ nın 2. ve 3. Basamak Hastaneleri
Safa Hastaneleri
Yunus Emre Tıp Merkezi
İşitme Cihazı Merkezleri
Rehabilitasyon Merkezleri

Sağlık Bakanlığı’ nın 2. ve 3. Basamak Hastaneleri
Üniversite Hastaneleri
Özel Avcılar Hospital

Hemşirelik (TR-İNG)
•
•

Sağlık Bakanlığı’ nın 2. ve 3. Basamak Hastaneleri
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

0 212 422 70 00

•
•

Darülaceze
Belediyelerin (Zeytinburnu, Bakırköy, Esenyurt)
Evde Bakım Üniteleri ve Huzurevleri

•
•

Üniversite Hastaneleri
Fransız Lape Hastanesi
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Uygulamalı dersler ile teorik derslerde öğrenilen alana ait bilgi, beceri ve değerleri uygulamaya aktararak beceri kazanabilirsiniz. Elde ettiğiniz bu bilgi
birikimi ve beceri sayesinde, kariyer hedefinize bir adım önde başlayabilirsiniz.
Üniversitemizin tüm fakülte ve yüksekokullarına ait teorik derslerin yanı sıra, uygulama dersler ile mesleki gelişiminize katkıda bulunabilir kariyer
hedeflerinize yön verebilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hentbol I
Futbol I
Futsal I
Voleybol I
Yoga I
Pilates I
Step Aerobik I
Spinning I
Halk Oyunları I
Artistik Cimnastik I
Gösteri Cimnastiği I
Buz Pateni I
Ritim Eğitimi ve Dans I
Ritmik Cimnastik I
Yüzme I
Güreş I
Judo I
Karate-do I
Satranç I
Taekwondo
Atıcılık I
Eskrim I
Masa Tenisi I
Badminton I
Okul Öncesi Eğitimde Alan Çalışması I
Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması I
Yaz Stajı
Klinik Çalışma I
Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamaları II

0 212 422 70 00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İç Hastalıkları Hemşireliği
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte Yönetim
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
Akıllı Tekstiller
Ambalaj Tasarımı II
Baskı Teknikleri
Dokuma Atölyesi
Dünya Mutfağı
Etkinlik ve Organizasyon Yönetimi
Fotoğraf
Füzyon Mutfağı
Geleceğin Çevresi
Gıdaların Duyusal Analizi
Girişimcilik
Giysi Aksesuarları
Giysi Kalıpçılığı ve Drapaj
Grafik Tasarım Stüdyosu IV
Hareketli Grafik Tasarımı II
İç Mekan Tekstilleri
İç Mimaride Tasarım Araştırmaları II
İç Mimarlık Stüdyosu II
İllüstrasyon II
İnsan ve Mekan İlişkisi II
Karakter Tasarımı
Kentsel Grafik Tasarımı
Konsept ve Tasarım

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masaüstü Yayıncılık II
Mezuniyet Projesi
Mobil Yaşam Birimleri
Moda Editörlüğü ve Yazarlığı
Moda İllüstrasyonu II
Moda Tasarımında Çocuk Giyimi
Moda Tasarımında Erkek Giyimi
Moda ve Markalaşma
Mutfak Terminolojisi
Mutfak Uygulamaları II
Portfolyo Tasarımı
Proje Yönetimi ve Maliyet
Sinema ve Televizyonda Yaratım II
Sinemaya Giriş II
Sosyal Medya Uygulamaları
Şantiye Yönetimi
Şehircilik ve Kentsel Planlama Tarihi
Nesne Yönelimli Programlama
Veri Yapıları ve Algoritmalar
Bilgisayar Mimarisi
Görsel Programlama
Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
Bilgisayar Projesi
Diferansiyel Denklemler
Üretim ve İşlemler Yönetimi
Çelik Yapılar
Yapı Statiği II
Zemin Mekaniği
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İGÜTÖMER

TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi İGÜTÖMER; Türkçeyi yabancı dil olarak uluslararası öğrencilere öğretmek, Türkçe öğretim materyali
geliştirmek, Türk dilini ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuştur.
İGÜTÖMER’de Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne uygun eğitim verilmektedir. Eğitim sistemi dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma,
okuma ve yazma becerilerini birlikte geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Öğretim kadrosu ise, alanında uzman, pedagojik formasyonu olan,
deneyimli personelden oluşmaktadır.

İGÜTÖMER’de öğrencilere:
•
•
•

A1 - A2 temel seviye
B1 - B2 orta seviye
C1 - C2 ileri seviye Türkçe eğitimleri verilmektedir.

Türkiye’de lisans ve lisansüstü eğitimine devam edebilmek için C1 seviyesinde Türkçe yeterliliği gerekmektedir.
Kurslar iki aylık olmak üzere toplam 120 saatlik kurlardan oluşmaktadır. Kurslar, yılın 12 ayı haftanın 7 günü, 09.00-21.30 saatleri arasında resmî ve dinî
bayramlar hariç devam eder.
Her kurda dil becerilerini ölçmek için kısa sınavlar ve tüm becerileri kapsayıcı kur sonu sınavları yapılmaktadır. Başarılı olan öğrenciler bir üst kura devam
ederek eğitimlerini sürdürmektedir.
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Etkinlikler
Türkçe öğrenim gören uluslararası öğrenciler için çeşitli müze ve gezi yerlerine ziyaretler yapılmaktadır. Türk kültürünü tanıtmak ve öğrenciler
için dil öğrenme becerisini geliştirmek üzere yapılan etkinlikler sırasıyla; Beşiktaş Denizcilik Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Dolmabahçe Sarayı
müzelerinin yanı sıra Kirazlıbent Piknik Alanı, Atatürk Arboretumu, Emirgan gibi doğa gezi yerleridir.
Ders dışı etkinlikler kapsamında, çeşitli söyleşi ve konferanslar da düzenlenmektedir. Düzenlenen konferans ve söyleşiler, öğrencilerin dil becerisi
dışında kendilerine vizyon katmak, akademik bağlamda geliştirmelerini katkıda bulunmak amacıyla İGÜTÖMER tarafından düzenli periyotlarla
verilmektedir.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası
Türkçeyi geliştirmek için Türkçe Konuşma Kulübü ve Türkçe Okuma Kulüpleri açılmıştır. Kulüplerde öğrencilerin konuşma ve okuma
seviyelerini akademik düzeye taşımalarında yardımcı olacak eğitim verilmektedir.
Eğiticinin eğitimine yönelik olarak Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikası da verilmektedir. Sertifika yabancılara Türkçe öğretmek ve bu alanda
kariyer hedefleyen herkesi kapsamaktadır. Sertifika dersleri, bu alanda profesyonel olan ve akademik çalışmalar yapan akademisyenler
tarafından verilmektedir.

0 212 422 70 00
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SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZi
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi hayat boyu eğitime ve profesyonel yaşamdaki gereksinimlere
odaklanmakta ve sunduğu modern, çağdaş eğitim ve öğretim ortamı, akademik ve mesleki bilgi birikimine sahip, donanımlı ve deneyimli eğitmenleriyle
çağdaş ve ayrıcalıklı eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
İGÜSEM bireylerin kendilerini geliştirmelerine ve iş yaşamında uzmanlaşmalarına imkân veren, profesyonel ve kişisel gelişimlerini sağlayan eğitimlerin
dışında; bilgi çağı ve küreselleşme ortamına uyum sağlamak isteyen kurumlara kurumsal eğitim ve danışmanlıklar da sunmaktadır. Her yaştan ve
meslek grubundan bireylerin katılabileceği, toplum için önem teşkil eden ve yararlığı yüksek eğitimler sunmayı hedefleyen İGÜSEM, sunduğu sertifika
programları, atölyeler, konferanslar ve seminerler ile örgün öğrenim sonrası hayat boyu eğitim aktivitelerinde bilimsel yaklaşımı, güvenilir ve tarafsız bilgiyi
prensip edinip, en üst seviyede kalite yaklaşımını benimsemektedir.
İGÜSEM; hem bireylerin gelişimine hem de ihtiyaca göre geliştirilmiş paketler halinde kurumların nitelikli iş gücüne katkı sağlamak amacıyla, eğitimlerini
on altı başlık altında çeşitlendirmiştir. Eğitimlerin tümü alanında uzman akademik kadromuz tarafından verilmekte, teorik ve pratik uygulamalar ile
desteklenerek yüksek katma değerli hizmet sunulmaktadır.
İGÜSEM bünyesinde her yıl farklı sektör ve ilgi alanlarına yönelik yeni eğitimler açılmaktadır. İGÜSEM bünyesinde verilen eğitim başlıkları şu şekildedir:
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Sürdürülebilir Eğitim,

Sürekli Gelişim!

Eğitimlerimiz
•

Dijital ve Bilişim Eğitimleri

•

Kültür-Sanat Eğitimleri

•

Dil Eğitimleri

•

Mutfak Bilimleri Akademisi

•

Havacılık Akademisi

•

Öğretmenlere Yönelik Eğitimler

•

Hukuk Akademisi

•

Psikoloji Eğitimleri

•

İletişim ve Tasarım Eğitimleri

•

Sağlık Eğitimleri

•

İnsan Kaynakları Eğitimleri

•

Sınavlara Hazırlık Eğitimleri

•

İşletme & Yönetim Eğitimleri

•

Spor Akademisi Eğitimleri

•

Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri

•

Turizm Otelcilik Eğitimleri

* Yıl boyunca eğitim müfredatımız farklı programlar ile zenginleşmektedir.

0 212 422 70 00
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Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Planlama
Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlamalarının ve gelişimlerinin tüm aşamalarında kariyer danışmanlarıyla görüşebilecekleri konular aşağıdaki
çerçevede şekillendirilmiştir.

Kariyer Danışmanlığı

Kariyer Planlama

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kişilik/İlgi Envanterlerinin Uygulanması ve Kariyer Odaklı Yorumlanması
Genel Kariyer Danışmanlığı
Lisans ve Yüksek Lisans Süreci Planlama
Özgeçmiş, Referans Mektubu Hazırlama
Mülakata Hazırlık
Sektör Hakkında Bilgiler

Bireysel özelliklerin değerlendirilmesi
Kariyer imkânlarının değerlendirilmesi
Bireysel özellikler ile kariyer imkânlarının belirlenmesi
Bireysel ihtiyaçların ve hedeflerin belirlenmesi
Uygulama

Kariyer Gelişimiyle İlgili Düzenlediğimiz Etkinlikler & Seminerler
•

Şirket/Kurum Tanıtım Söyleşileri

•

Cv Yazım Teknikleri

•

Takım Çalışması

•

Saha Ziyaretleri

•

Mülakat Provaları

•

Zaman ve Stres Yönetimi

•

İnsan Kaynakları/İşe Alım Süreçleri

•

Liderlik Eğitimleri

•

Mentorluk Programları

Fark Yaratan

Bireyler için
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İş ve Staj İlan Yayınlama
Kariyer Geliştirme Merkezi, iş ve staj fırsatlarını öğrencilerimize duyurabileceğiniz bir online platform sunmaktadır. Tüm yıl boyunca ücretsiz olarak iş
ve staj ilanlarını internet sitemizde yayınlamakta ayrıca öğrenci bilgi ağından duyurabileceğiniz online platform sunmaktadır.

Mentorluk Programları
Öğrencilerimize, eğitim hayatları içerisinde yönetim süreçlerine dahil olma ve kendilerini geliştirme fırsatı verdiğimiz mentorluk programıyla birlikte
öğrencilerimiz ile üniversitemiz akademik ve idari tüm çalışanlarımızı daha yakın iletişim süreçleri içerisine dahil edilmektedir.
Düzenlemiş olduğumuz eğitim faaliyetleri liderlik özellikleri gelişmiş, takım ruhuna uygun hareket eden, özgüveni yüksek ve ayakları yere sağlam basan
bireyler yetiştirilmektedir. Mentorluk programı ile öğrencilerimizin iş hayatına geçişlerini kolaylaştırdığımız gibi üniversite yönetimi ile öğrencilerimizin
iletişimini artırarak katılımcı bir yönetim modeli ve karar alma mekanizması ortaya koyulmaktadır.
Kariyer Geliştirme Merkezinin amacı, öğrencilerine mezuniyet sonrası iş yaşamlarında başarı sağlamak için günümüz beklentileri doğrultusunda hangi
becerilerini geliştirmeleri gerektiği, gelecekle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli kariyer planlamaları yapmaları ve bu hedefleri başarabilmeleri noktasında
yardımcı olmaktır. Bu süreç içinde merkezimiz, üniversitemiz öğrencilerine kişilik tanıma, ilgi alanlarının belirlenmesi, hedeflerin saptanması,
iş hayatı ile ilgili sektör/kurum tanıma, kariyer geliştirme, iş hayatına hazırlama ve karar verme gibi konularda danışmanlık yapmayı
hedeflemektedir.
Toplumsal yaşama, sanattan mühendisliğe, sağlıktan ekonomiye, ticaretten siyasete, spordan iş idaresine kadar uzanan geniş bir yelpazede bilgi ve beceri
donanımına sahip, yüksek yeterlilikte bireyler kazandırmak ve böylelikle belirgin bir fark yaratarak yaşam kalitesinin gelişimine katkı sağlamaktır.

Öğrenci ve mezunlarımız için;
• Amaç ve hedefleri doğrultusunda kariyer danışmanlığını
üstlenmek,
• Kendilerini daha iyi tanımaları için birlikte yetkinlik çalışmaları
yapmak,
• Yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile sektör ihtiyaçları
doğrultusunda kariyer planlaması yapmak,
• Kişisel farkındalığı ve entelektüel bilgi birikimi yüksek adaylar
olması için yol gösterici olmak,
• İş hayatında ve mülakatlarda fark yaratacak adaylar olmasına
özen göstermek,
• Sektör öncüleri ile öğrencileri bir araya getirerek interaktif bir
süreç yaratmak,
• Mülakat aşamalarında karşılaşacağı durumlara yönelik önceden
hazırlanmaları için destek vermek,
• Çalışma yaşamında ve gündelik yaşamda kullanılabilecek pratik bazı
becerileri kazandırmayı hedefleyen eğitimler düzenlemek,

0 212 422 70 00

• İlgili özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşlık
ilişkisi ve iş birliğini geliştirerek ortaklaşa kariyer geliştirme,
iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine
destek vermek,
• Öğrencileri mesleki gelişimleri doğrultusunda ilgi alanlarıyla
ilgili firmalarla irtibat kurarak, staj yerleri organizasyonları,
teknik ve mesleki geziler düzenlemek,
• Hedefleri olan, planlı adımlar atan ve rasyonel davranan,
kurumsal ve toplumsal gelişim sürecinde katma değer yaratan
projelere aktif katılım sağlayan bireyler olmaları yönünde
desteklemek,
• İş yaşamına adım atarken kendilerini hem yazılı hem de sözlü
olarak doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilmeleri, mülakat
ve değerlendirme süreçlerinde başarılı olabilmeleri amacıyla
çalışmalar düzenlemek.
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KÜTÜPHANE VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphanesi, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerin, akademik ve idari personelin
her türlü bilgi ve belge gereksinimini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Kullanıcılarımız üye olarak Kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmekte, tüm
hizmetler ücretsiz olarak sunulmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphanesi, Merkez Kütüphane, Sağlık Bilimleri Kütüphanesi, Sanat
ve Mühendislik Kütüphanesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi ve MYO Kütüphanesi olarak beş farklı yerleşkede, beş farklı kütüphane
ile hizmet vermektedir. 2018 yılından itibaren kütüphanelerimizin toplam alanı 6.700 m2’yi aşmış durumdadır. Kütüphanelerimizin bireysel ve grup
çalışma salonlarında toplamda 1025 kişi aynı anda çalışabilmektedir.
Kütüphanemizin bilgi kaynakları, üniversitemiz bölüm ve programlarına uygun şekilde yapılandırılmıştır ve sürekli çeşitlendirilmektedir. Kütüphanemizde
birçok dilde materyal bulunmaktadır. Kütüphane kataloğumuz (kütüphane kaynaklarının listesi) http://kutuphane.gelisim.edu.tr/ web sayfamızdan
çevrimiçi olarak 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir. Tüm kütüphanelerimizdeki kaynaklar tek bir arayüzden taranabilmektedir. Talep edilen yayın
hangi kütüphanemizde ise oradan temin edilebilmekte veya kütüphanecilerimiz aracılığıyla sizin için bulunduğunuz yerleşkeye getirtilebilmektedir.
Kullanıcılarımız https://kddb.gelisim.edu.tr/Duyuru/vekil-sunucu-proxy-sistemimiz-yenilendi sayfasından proxy ayarlarını yaptıkları zaman
kurum dışından da veri tabanlarımıza 7/24 kesintisiz olarak erişebilmektedir.

İhtiyacınız olan bilgiye
zamandan ve mekandan bağımsız

Kesintisiz Erişim
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KÜTÜPHANEDE GELİŞİM
• Güler yüzlü, çözüm odaklı hizmet anlayışı ve deneyimli kütüphanecilerimiz,
• 5 yerleşkemizde, 5 ulaşılabilir kütüphane ve toplam 6.000 m2’den fazla okuyucu çalışma alanı,
• Toplamda 1025 kişinin aynı anda çalışabileceği okuyucu salonları ve çok sayıda grup çalışma salonu,
• 51.500’den fazla basılı kitap,
• 184.000’den fazla elektronik kitap,
• 25.000 elektronik süreli yayın, 31 basılı dergi aboneliği, toplamda 11.300’den fazla basılı dergi,
• 4.8 milyondan fazla elektronik tez,

• Devletin sağladığı 13 veri tabanına ek olarak abone olduğumuz 5 adet saygın veri tabanına zamandan ve mekândan bağımsız (7/24) ve
kesintisiz erişim,
• iThenticate ve TURNITIN intihal tarama aracı,
• Bütün kütüphanelerimizde kablosuz internet imkânı ve gelişmiş bilgisayar salonları,
• 2018 itibarıyla 9.500 üye kullanıcı sayısı ve ödünç verilen binlerce materyal.

Türkiye’ninKOHA kütüphane
otomasyonu programını kullanan

ilk kütüphanelerinden biri
0 212 422 70 00
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DÜNYADA VE TÜRKiYE’DE LOJiSTiK SEKTÖRÜNÜN GELiŞiMi RORSCHACH TESTi: DiNAMiK-DIAGNOSTiK YAKLAŞIM EOZiNOFiLiK PNÖMONiLER MÜHENDiSLiKTE MEKANiK-STATiK

SINO-TURKEY RELATIONS: CONCEPT, POLICIES AND PROSPECTS
ANTRENMAN BiLGiSi: DERS KiTABI
ELEKTRiK GÜÇ SiSTEMLERi ANALiZi

SERMAYE PiYASALARI iLE SÜRDÜRÜLEBiLiR KALKINMA

PSiKOLOJiDE KULLANILAN ÖLÇEKLER

ENGELLi GENÇLER, SOSYAL DIŞLANMA VE iNTERNET
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Ü
İG

BiLiŞSEL BiLiMLER EL KiTABI
2
6000m den KüTüPHANEDE

5 230 BiNDEN

AESTHETIC THEORY OF BERTOLT BRECHT AND CINEMA BiLiNÇALTI REKLAMCILIK VE iLEiŞiM TEKNiKLERi

YAPAY ZEKÂ: BÜTÜNLEŞiK BiLiŞE DOĞRU
TELEViZYON: ALTERNATiF EVREN GENEL iŞLETME

Fazla Kullanım Alanı ile

DOĞUMUNUN 400. YILINDA ULUSLARARASI EVLiYA ÇELEBi SEMPOZYUMU BiLDiRiLERi

PAZARLAMA iLKELERi: GLOBAL VE YÖNETiMSEL YAKLAŞIM BATiK SANATI
TÜRKiYE’NiN DENiM GiYSi iHRACATININ ÜLKELERE GÖRE TASARIM FARKLILIKLARI

PAZARLAMA YÖNETiMi: GLOBAL VE YÖNETiMSEL YAKLAŞIM

fazla basılı ve e-kitap

iNŞAAT MÜHENDiSLIiĞiNE GiRiŞ

GÜREŞ ANILARI iLE ATATÜRK

EKONOMETRi: MATRIS CEBiRiYLE AYRINTILI TEORi VE UYGULAMALAR DIŞ TiCARET iŞLEMLERi MUHASEBESi: TEORiK VE UYGULAMALI KEMÂL UMMÎ DÎVÂNI : (İNCELEME-METiN)
UYGULAMALI SAP2000: YAPI SiSTEMLERiNiN MODELLENMESi: PROJELENDiRMEDE ÇUBUK (FRAME), KABUK (SHELL) ASOLID, SOLID ELEMANLAR KULLANIMI: STATiK VE DiNAMiK ANALiZ
BiLGiSAYAR UYGULAMALARI İLE RiJiTLiK MATRiSLERi METODU

GRAPHIC DESIGN IN TELEVISION DECOR

114

DIŞ TiCARET VE TüRKiYE’NiN DIŞ TiCARETi KiŞiLER ARASI ETKiLi iLETiŞiM

THE IMPACT OF CREDIT RISK MANAGEMENT ON THE EU BANKS PERFORMANCE

iSTANBUL GELiŞiM üNiVERSiTESi: STRATEJiK PLAN: 2019-2023

KAYIP üLKELER: ŞiZOFRENi-BiPOLAR AFFEKTiF BOZUKLUK (MANi) AKIL HASTALIKLARI VE ŞiDDET: ŞiDDETiN İNSANLIĞIMDAN, DELiLiĞiMDEN DEĞiL!

gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00
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Spor Olanakları
İstanbul Gelişim Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan spor tesisleri; sportif aktivitelerle İGÜ’lü gençlerin ders dışı zamanlarını
değerlendirmeleri ve sportif yeteneklerini ortaya çıkarmaları amacıyla oluşturulmuştur. Basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, kapalı spor
salonu öğrenci ve personelimizin kullanımı için her gün açık durumdadır.
Amacımız, öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandıracak ortamı hazırlamak, kampüs yaşantısını zenginleştirmek ve kaliteli beden
eğitimi, spor ve kondisyon programları düzenleyerek öğrencilere hayat boyu kullanabilecekleri spor becerileri kazandırmaktır. Kazanılan
beceriler sayesinde, öğrenme duyusunun zenginleştiği de bilimsel bir gerçektir.
Üniversitemiz kampüsünde bulunan spor salonu uluslararası ölçülerde basketbol, voleybol ve futbol sahasına sahip olmanın yanında fitness
center alanı ile kullanım açısından öğrencilere kolaylık sunmaktadır. Üniversite takımlarının antrenman ve maçlarının yapıldığı spor salonunda
tüm öğrencilerimiz istedikleri her an öğretim görevlileri ve antrenörler nezaretinde çalışma olanağı bulmaktadırlar.
Akademik yıl boyunca ve her biri kendi branşında uzman eğitmenler nezaretinde düzenlenen, basketbol, voleybol, halk oyunları ve modern
dans branşlarındaki kurslarla öğrencilerimize serbest zamanlarını değerlendirme ve becerilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır.

0 212 422 70 00
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Kafeteryalar/Yemekhane
İstanbul Gelişim Üniversitesi yemekhanesi, kantinleri ve kafeteryaları, kaliteli ürünlerle, günlük kalori ihtiyacını göz önünde bulundurarak
öğrencilerine hizmet vermektedir. Tüm beslenme noktaları üniversite yönetimi tarafından temizlik, hiyen koşullarına uygunluk ve fiyat dengesi
açısından sürekli olarak denetlenmektedir.
Üniversitede ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekmek için açtığı sağlıklı yaşam
kafesi (Fit Cafe) bulunmaktadır. El yapımı organik yiyecek ve içeceklerin yer aldığı kafede, her öğün için ayrı menü bulabilmek mümkündür.
Kampüs hayatında ev yemeğini aratmayan kalitede, günlük ve taze yemekleri, bol çeşitleriyle bulunabilmektedir.

0 212 422 70 00
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Yurtlar ve Barınma
Anlaşmalı olduğumuz öğrenci yurtları deprem yönetmeliğine uygundur. Su deposu, jeneratör ve yangın sistemleri mevcuttur. Modül sistem ve baza
seçenekli odalar hizmetinizdedir.

Odalar
• Yüz Tanıma Ve Kartlı Giriş Sistemi
• 3’Lü Modül Mobilya Sistemi
(Yatak–Çalışma Masası-Gardırop)
• Plazma Tv–Mini Buzdolabı–Wi-Fi
• Antibakteriyel Halı
• Kişiye Özel Kilitli Ayakkabılık

•
•
•
•
•

Saç Kurutma Makinesi
Hijyen Poşet Ve Köpük Sabun
20 Çeşit Açık Büfe Kahvaltı
Ücretsiz Çamaşırhane
Oda Ve Banyolar Periyodik Temizliği

•
•
•
•
•

7/24 Sıcak Su
Merkezi Isıtma Sistemi
Her Katta Sıcak Soğuk Su Sebili
7/24 Güvenlik
Çizim Ve Maket Odası

Ortak alan
Kafeterya - Kış Bahçesi - Oyun Odası – Sauna – Fitness - Etüt Odası – Kütüphane - Teknik Çalışma Odası - Çalışma Odası – Revir - Mescit - Valiz Odası

Ücretsiz aktiviteler
Satranç Turnuvası - Tavla Turnuvası - Langırt Turnuvası - Futbol Turnuvası - Voleybol Turnuvası - Paintball – İstanbul Boğaz Turu - Adalar Turu - Çanakkale
Gezisi - Karaoke- Mezuniyet Kınası - Eskişehir Turu - Abant Gezisi - Anıtkabir
Öğrenci yurtları, üniversitemize yürüme mesafesindedir. İklim şartları nedeniyle I. ve II. öğretim öğrencilerimize ücretsiz servis hizmeti
verilmektedir.

0 212 422 70 00
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İGÜ Meslek
Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Kampüs Planı
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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı
Öğrenci Sayısı

112

198

Laboratuvardan Oluşan

DEV ARAŞTIRMA
KOMPLEKSİ

2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı
Bölüm Sayısı

9

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı
Öğrenci Sayısı

23.700
102

2018-2019 Eğitim
Öğretim Yılı

3 FAKÜLTE
4 YÜKSEKOKUL
2 MESLEK YÜKSEKOKULU
3 ENSTİTÜ

Uluslararası Üniversite
İle İş Birliği

568

Patente Sahip

LİDER ÜNİVERSİTE
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı
Araştırma Merkezi Sayısı
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