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Hakkımızda
Misyon

Vizyon

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, fiziki ve teknik alt yapısı, 
kaliteli ve profesyonel eğitim-öğretim sistemi ile İngilizce ve Rusça dillerinin ortak 
ihtiyaç olduğu ilgili diploma programlarını öğrencilerine sunmaktadır. Misyonu, ön-
celikle Atatürk ilke ve inkılapları ışığında eğitim-öğretim sistemini benimsemiş, milli, 
ahlaki ve etik değerlere bağlı, yabancı dil öğretiminde çağdaş, en güncel literatürlerin, 
yaklaşımların, yöntem ve teknik ekipmanların takip edildiği, öğrencilerin yabancı dil 
öğreniminde daha hızlı ve kolay ilerleyebilmeleri adına interaktif eğitim modelini uy-
gulayan, seçkin akademik kadrosu ile fark yaratan, öğrencilerin mesleki ve sosyal ge-
lişimlerine katkı sağlayacak ortak ortamı sunan, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
sağlayan, küresel anlamda değişimin ve gelişimin bir parçası olan, bilimi, mantığı, aklı 
temel alan, ülkenin bilimine, ekonomisine, kültürüne katkı sağlayan, yetiştirdiği öğ-
rencilerle ülkemizi uluslararası platformlarda temsil ettiren, evrensel barışa katkı sağ-
layan bir okul olup, eğitim düzeyi ile en çok tercih edilen okullar arasında yer almaktır.

Eğitimde uluslararasılaşma politikasını başarıyla yürüten İstanbul Gelişim Üni-
versitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, fiziki ve teknik alt yapısı, kaliteli ve profes-
yonel eğitim-öğretim sistemi ile İngilizce ve Rusça dillerinin ortak ihtiyaç olduğu 
ilgili diploma programlarında öğrencilerini yetiştirmektir. Vizyonu, öğrencilerinin 
İngilizce ve Rusça dillerinde yeterliliğe ulaşmış, hâkim olduğu dilin, tarihi, kültü-
rü hakkında bilgi sahibi, hızla gelişen dünyada farklı dillerinin gerekliliği konu-
sunda farkındalık kazanmış, gerektiğinde akademik çalışmalar yapabilen, dil ha-
kimiyeti ile uluslararası alanlarda çalışabilecek nitelikli bireyler yetiştirmektir.
Yabancı Diller Yüksekokulu, alanında uzman kadrosunun verdiği teo-
rik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitimler sayesinde başarıları ile ülkemi-
zi temsil edebilecek, yaratıcı, orijinal ve yenilikçi yaklaşıma sahip, bilimin ve 
aklın ışığında hareket eden, ahlaki ve etik değerlere bağlı, sorumluluk sahibi, sağ-
duyusu yüksek, değişime ve gelişime açık, öğrendikleri ile çevresindekilere ve ge-
leceğine yön veren, topluma ve çevreye duyarlı mezunlar vermeyi hedeflemektedir.
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Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün Mesajı

Kıymetli Öğrenciler ve Öğrenci Adayları,

İki milyar insandan fazlasının İngilizce konuştuğu günümüz dünyasında artık dil 
bilmek bir zorunluluk haline geldi. Buna paralel olarak hızla gelişen ve globalleşen 
dünyada ikinci bir dil bilenlerin değeri ve önemi de her geçen gün artmaya devam 
etmektedir. Ne yazık ki; dil edinme becerisi ve birden fazla dil konuşma yetisi olan 
insanoğlu, bu alandaki yeteneğini etkin bir biçimde kullanamamaktadır. Karşılaş-
tığımız bu acı tabloyu yakından incelediğimizde görüyoruz ki özellikle ülkemiz 
yetişmiş insanların bu yeteneğini kullanamamış, ikinci bir dil bilme konusunda 
hayli geride kalmıştır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak uygulamış oldu-
ğumuz uluslararasılaşma politikamıza uygun kaliteli ve profesyonel eğitim-öğretim 
sistemi ile dil öğrenmenin önündeki bu engelleri kaldırarak, ülkemizin kültür sevi-
yesini yükseltmeyi arzu ediyoruz. Bu arzuyu gerçekleştirirken ilk günkü azmimiz ve 
istikrarımızla dünya standartlarında öğrenim faaliyetlerimizi en iyi şekilde sürdü-
rüyoruz. Öğrencilerimiz okulumuzda eğitim-öğretim süreçleri boyunca dillerin ya-
pılarını, tarihlerini, geçirdikleri dönemleri ve ortaya konulan edebi ve tarihi eserleri 
uygulamalı olarak inceler, inceleme esnasında pek çok yeteneği de kazanır. Karşılaş-
tırmalı olarak görülen eğitimlerimizde öğrencilerimiz yaratıcılıklarını, analiz yete-
neklerini ortaya koyarken, dil hakimiyetini de zamanla kazanmaya başlayacaktır.

Öğrencilerimiz öğrenim süreçleri boyunca yalnızca dil konuşma yetisi kazanmaya-
cak aynı zamanda farklı kültürleri de tanıyarak muasır ve çağdaş insan seviyelerine 
ulaşacaklardır. Çok kültürlülüğün ve düşünce biçiminin sağladığı yapı ile öğrenci-
lerimiz, sorgulayan, akılcı ve bilimsel hareket edebilen, eleştirel ve yaratıcı, sosyal 
ve kültürel açıdan donanımlı, toplumsal sorunlara ve çevreye son derece duyarlı, 
akılcı bireyler olarak yetişeceklerdir. Mezun olduklarında öğrencilerimizin en az 
bir yabancı dili etkin ve akıcı kullanabilen, hızlı çeviri yapabilen, uygulamalı ve 
karşılaştırmalı çalışabilme yeteneklerine sahip olmaları onları rakiplerine göre daha 
avantajlı kılacak, mesleklerini uygun ortam koşullarında icra edeceklerdir.

Sizleri Gelişim’li olmanın ayrıcalıklarını yaşamanızı, dünya standartlarında bireyler 
olarak yetişmeniz için okulumuza davet eder, hepinize sonsuz başarılar dilerim.
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Organizasyon Şeması

İdari Kadro
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Akademik Takvim
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFLARI
2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

GÜZ YARIYILI

GÜZ YARIYILI

I. KUR

II. KUR

III. KUR

IV. KUR

İGÜYET GÜZ (YETERLİK SINAVI GÜZ)

I. Kur Ders Başlangıcı
I. Kur Ders Bitimi
I. Kur Değerlendirme Sınavları
I. Kur Sınav Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
I. Kur Mazeret Sınavları

2. Kur Ders Başlangıcı
2. Kur Ders Bitimi
2. Kur Değerlendirme Sınavları
2. Kur Sınav Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
2. Kur Mazeret Sınavları
İGÜYET BAHAR (YETERLİK SINAVI BAHAR)

3. Kur Ders Başlangıcı
3. Kur Ders Bitimi
3. Kur Değerlendirme Sınavları
3. Kur Sınav Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
3. Kur Mazeret Sınavları

4. Kur Ders Başlangıcı
4. Kur Ders Bitimi
4. Kur Değerlendirme Sınavları
İGÜGET (Genel Değerlendirme Sınavı)
4. Kur ve İGÜGET Sınav Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
4. Kur ve İGÜGET Sınavları Mazeret Sınavı
İGÜYET YAZ (YETERLİK SINAVI YAZ)

Başvuru Kayıt
Ders Başlangıcı
Ders Bitimi
Yaz Öğretimi Sonu Değerlendirme Sınavı
Yaz Öğretimi Sınav Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
Yaz Öğretimi Mazeret Sınavı

23 Eylül 2019 Pazartesi
15 Kasım 2019 Cuma
18 – 22 Kasım 2019 Pazartesi-Cuma
29 Kasım 2019 Cuma (Saat: 17.00)
02-06 Aralık 2019 Pazartesi-Cuma

25 Kasım 2019 Pazartesi
17 Ocak 2020 Cuma
20-24 Ocak 2020 Pazartesi-Cuma
31 Ocak 2020 Cuma (Saat: 17.00)
03-07 Şubat 2020 Pazartesi-Cuma
3 Şubat 2020 Pazartesi (Saat: 10:00)

10 Şubat 2020 Pazartesi
03 Nisan 2020 Cuma
06-10 Nisan 2020 Pazartesi-Cuma
17 Nisan 2020 Cuma (Saat: 17.00)
20-24 Nisan 2020 Pazartesi-Cuma

13 Nisan 2020 Pazartesi
5 Haziran 2020 Cuma
8-12 Haziran 2020 Pazartesi-Cuma
15-16 Haziran 2020 Pazartesi-Salı
17 Haziran 2020 Çarşamba (Saat: 17.00)
25-26 Haziran 2020 Perşembe-Cuma
29 Haziran 2020 Pazartesi (Saat: 10:00)

01-03 Temmuz 2020Çarşamba-Cuma
06 Temmuz 2020 Pazartesi
14 Ağustos 2020 Cuma
17-19 Ağustos 2020 Pazartesi-Çarşamba
21 Ağustos 2020 Cuma
27 Ağustos 2020 Perşembe

17 Eylül 2019 Salı (Saat: 10.00)
HAZIRLIK SINIFI ORYANTASYON 23 Eylül 2019 Pazartesi
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Yerleşkemiz

Ulaşım
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Yerleşkemiz 

 

Ulaşım 
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beylikdüzü D-100 karayolu istikametinde konumlandırılmıştır. 
İstanbul’un her iki yakası için geliştirilmiş ulaşım kolaylığı ile öğrenciler rahatlıkla kampüs 
alanına gelebilirler. Metrobüs durağına yakın olmasının yanı sıra metrobüs ve fakültelerimiz 
arasında üniversitemizin anlaşmalı olduğu özel bir servis şirketi ile ring hizmetimiz 
bulunmaktadır. Özel araçlarıyla kampüse gelen öğrenciler üniversitenin otoparkını ücretsiz 
olarak kullanabilmektedir. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beylikdüzü D-100 karayolu istikametinde konumlandırılmıştır. İstanbul’un her 
iki yakası için geliştirilmiş ulaşım kolaylığı ile öğrenciler rahatlıkla kampüs alanına gelebilirler. Metrobüs 
durağına yakın olmasının yanı sıra metrobüs ve fakültelerimiz arasında üniversitemizin anlaşmalı olduğu özel 
bir servis şirketi ile ring hizmetimiz bulunmaktadır. Özel araçlarıyla kampüse gelen öğrenciler üniversitenin       
           otoparkını ücretsiz olarak kullanabilmektedir.

7



YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2019 – 2020 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

İETT Otobüs Seferleri

Kampüs Planı

İETT Otobüs Seferleri
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İETT Otobüs Seferleri Üniversitemizin Bloklarının Kroki Planı 

 
 

Kampüs Planı  
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İETT Otobüs Seferleri Üniversitemizin Bloklarının Kroki Planı 

 
 

Kampüs Planı  
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Hazırlık Okulu

Sınavlar

Dersler
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HAZIRLIK OKULU 
Dersler 

DERS ADI  HAFTALIK 
DERS SAATİ 

Main Course 10 
Reading 2 
Writing 2 
Listening 2 
Speaking 2 
Integrated Skills 2 

 

Sınavlar 
Sınavlar; kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ve Genel Değerlendirme Sınavından (GET) oluşup, 
yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir. 

Yeterlilik Sınavı (IGUYET): Yeterlik sınavının uygulamasına ilişkin esaslar Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından belirlenir. Yabancı dille eğitim yapılan programlarda kayıtlı bir  
öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; B2 düzeyindeki yabancı dil seviye tespit sınavından 100 
üzerinden 70 puan alması zorunludur. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Yeterlik 
Sınavı sonucu, öğrencilerin yabancı dil düzeyleri için referans oluşturur. 

Kısa Süreli Sınavlar (QUIZ): Kısa süreli sınavlar her kurda her bir ders için müfredatta 
belirtilen sayıda yapılır. Kısa süreli sınavlar; kur içi okuma ödevleri, sınıf içi okuma konuları 
üzerine yazma ve benzeri şeklinde de yapılabilir. Kısa süreli sınavların telafisi yoktur. 

Ara Sınavlar (PROGRESS TEST): Ara sınav, her bir kur sonunda yapılan Okuma, Yazma, 
Konuşma, Dinleme ve Dil bilgisi becerilerini ölçen beş sınavdan oluşur. Her iki yarıyılda toplam 
4 ara sınav yapılır. 

Genel Değerlendirme Sınavı (GET): Genel Değerlendirme Sınavına, devam 
zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Genel Değerlendirme Sınavı beş sınavdan 
oluşur. 

Mazeret Sınavları: Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle kur sonunda yapılan ara sınav ve 
Genel Değerlendirme Sınavına katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Yabancı Diller 
Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı 
tanınan öğrenciler sınav haklarını Yabancı Diller Yüksekokulunca belirlenen gün, yer ve saatte 
kullanır. Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen beş iş 
günü içerisinde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılır. Bu süre geçtikten sonra 
yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.  

Sınavlar; kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ve Genel Değerlendirme Sınavından (GET) oluşup, yazılı, sözlü 
veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir.

Yeterlilik Sınavı (IGUYET): Yeterlik sınavının uygulamasına ilişkin esaslar Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından belirlenir. Yabancı dille eğitim yapılan programlarda kayıtlı bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; B2 
düzeyindeki yabancı dil seviye tespit sınavından 100 üzerinden 70 puan alması zorunludur. Yeterlik sınavı için mazeret 
sınavı düzenlenmez. Yeterlik Sınavı sonucu, öğrencilerin yabancı dil düzeyleri için referans oluşturur.

Kısa Süreli Sınavlar (QUIZ): Kısa süreli sınavlar her kurda her bir ders için müfredatta belirtilen sayıda 
yapılır. Kısa süreli sınavlar; kur içi okuma ödevleri, sınıf içi okuma konuları üzerine yazma ve benzeri şeklinde de 
yapılabilir. Kısa süreli sınavların telafisi yoktur.

Ara Sınavlar (PROGRESS TEST): Ara sınav, her bir kur sonunda yapılan Okuma, Yazma, Konuşma, Dinle-
me ve Dil bilgisi becerilerini ölçen beş sınavdan oluşur. Her iki yarıyılda toplam 4 ara sınav yapılır.

Genel Değerlendirme Sınavı (GET): Genel Değerlendirme Sınavına, devam zorunluluğunu yerine 
getirmiş öğrenciler girebilir. Genel Değerlendirme Sınavı beş sınavdan oluşur.

Mazeret Sınavları: Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle kur sonunda yapılan ara sınav ve Genel Değerlendirme 
Sınavına katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir. 
Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Yabancı Diller Yüksekokulunca belirlenen 
gün, yer ve saatte kullanır. Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen beş iş günü 
içerisinde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları  
hakkında işlem yapılmaz.
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Sınav Sonuçlarına İtiraz
Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak başvurarak, sınavlarının 
değerlendirilmesinde hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, yapılacak inceleme sonu-
cunda hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden 
sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz.

Başarı Durumu
Zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen öğrencilerden yeterlik sınavında ya da hazırlık sınıfı sonunda başarılı olan 
öğrencilerin ilgili programların birinci sınıflarına kaydı yapılır. Eğitim dili İngilizce olan lisans ve önlisans 
programlarına kayıtlı öğrenciler ise başarısızlıkları durumunda hazırlık sınıfını tekrar ederler. Ancak hazırlık 
sınıfında başarısız olan öğrencilere derslere devam etmeden her akademik yılda üç kez yapılan Yeterlik Sına-
vına girme hakkı verilir. İlgili öğrencilerin bu sınava girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokuluna, sınavdan 
en az beş (5) iş günü önce yazılı başvuruda bulunmaları zorunludur.

Eğitim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı başarısız öğrenciler için Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimi 
dört yarıyılı aşamaz.

Hazırlık sınıfında başarısızlıkları durumunda öğrenciler, istedikleri takdirde, Üniversiteye giriş puanlarına 
göre, talep ettikleri Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının taban puanından düşük olmamak 
şartıyla ÖSYM tarafından istenilen bölümlere/programlara yerleştirilirler. Süreci öğrenci kendi sorumluluğu 
çerçevesinde takip eder.

Muafiyet
Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda 
sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Üniversitenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 70 veya üstü 
puan almış olmak
b) Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, ilgili ülke-
nin anadilinde eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında eğitimini tamamlamak.
c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya ulusal/uluslararası bir sınavdan bu 
puan muadili bir puan almak.
d) Son iki yıl içinde ilgili yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak veya ilgili yabancı dil 
hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olmak. Bu süre yatay ve dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler için 
üç yıldır. Bu durum kapsamında muafiyet kararı Yönetim Kurulunca verilir.
e) Muafiyete başvuran öğrenciler için ilgili belgelerini, yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavından en geç bir 
hafta önce Yüksekokul sekreterliğine teslim etmek
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Öğrenciye Sunulan Olanaklar

Weekend School

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik “Weekend School” 
uygulaması başlatmıştır. Programın amacı, hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce konuşma ve iletişim becerilerini ge-
liştirmektir. Programın Cumartesi olmasının amacı öğrencileri sınıf ortamının yarattığı stresten uzaklaştırarak bilişsel 
bariyerleri azaltmak ve daha rahat, özgüven artırıcı ortamlarda akıcı bir konuşma alışkanlığı kazandırmaktır.

Weekend School’un bir başka hedefi de öğretmen-öğrenci arasındaki formel ilişkiyi daha sıcak ve samimi bir akran 
ilişkisine dönüştürerek yabancı dilde konuşma çekingenliğini azaltmak ve öğrencilerin doğal ve rahat ortamda daha 
akıcı bir şekilde konuşmasını sağlamaktır.

Ders öncesi ve aralarda verilen ikramlar yabancı dilde iletişimin sınıf dışında da devam etmesini motive etmektedir. 
Sadece Türkçe bilmeyen yabancı hocalarla küçük guruplar halinde yapılan kısa sohbetler ders öncesi, ders arası ve 
sonrasına da zenginlik kazandırmaktadır.

Mesleki İngilizce İGU-Weekend School’un öğleden sonraki etkinliğidir. Öğrencilerin bölümlerinde alacakları mesleki 
derslerde karşılaşacakları konu ve kelimelere aşina olmaları hedeflenmektedir. Öğrenciler Mimarlık, Mühendislik, 
Sağlık, Psikoloji, Yönetim, Ticaret ve Siyaset Bilimi alanlarında alanında uzman yabancı hocalarla mesleğe ilk hazırlığını 
yapmaktadır. Böylece Weekend School’da kazandığı özgüven ile bölüm derslerine iyi bir başlangıç yapabilecektir.

Program eğitim öğretim dönemi boyunca devam etmektedir. Programa aksatmadan devam eden öğrencilere “katılım 
belgesi” verilecektir.

Müfredat Dışı Etkinlikler

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Müfredat Dışı Etkinlikler Birimi (Extracurricular Acitivites Unit), yıl boyunca 
öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli grup etkinlikleri düzenlemektedir.

Pearson Assured Akreditasyonu

Pearson Assured ile başlatmış olduğumuz Pearson Assured Akreditasyon Sertifika’sını İGÜ-YDYO olarak 08 Mart 2018 
tarihinde almış bulunmaktayız. Yüksekokulumuz öğretim elemanları ve öğrencileri açısından önem atfettiğinden süreçle 
ilgili hususları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
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Pearson Assured nedir?
Dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güven-
cesi ve akreditasyon sistemidir. Bu akreditasyona sahip eğitim kurumlarının öğrencileri, uluslararası düzeyde tanınırlığa 
sahip “Pearson Assured Sertifikası” almaya hak kazanırlar. Sunduğu kalite güvencesi hizmeti ile rakipsiz olan Pearson 
Assured, eğitim ve öğretim çalışmalarının geliştirilmesine yönelik ciddi bir destek sunmakta ve bunu kalite temelinde 
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Pearson Assured tarafından geliştirilen ölçütler ve uygulamalar, büyük saygınlığa 
ve geçerliliğe sahiptir. Pearson Assured, Birleşik Krallık’ta yeterlilikler, sınavlar ve ölçme-değerlendirme hizmetlerinden 
sorumlu kuruluş Ofqual tarafından denetlenmektedir. Bu çerçeve içerisinde, kurum; sunduğu hizmet ve ürünler dünya
çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından akredite edilecektir. Yürüttüğü 
çalışmaların uluslararası standartlarda olduğu kanıtlanacak ve hem kurum için hem de öğrenciler için bir referans 
oluşturacaktır.

Pearson Assured Sertifikası nasıl alınır?

Pearson Assured tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon sürecini tamamlamış üniversitelerin akredite edilen 
programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler uluslararası tanınırlığı olan ‘Pearson Assured Akreditasyon Sertifikası’ 
alabilme hakkına sahiptirler. Sertifika süreci başvuru, onay, İngiltere’de basım ve teslimat aşamalarından oluşan 4 
haftalık bir süreyi kapsar.

Pearson Assured neden önemlidir?

• Öğrenciler, başarıyla bitirdikleri programın “Pearson Assured” tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla da kalite 
güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir sertifika almaya hak kazanacaklardır.
• Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak daha büyük bir geçerliliğe 
sahip olmasına yardımcı olacaktır.
• Pearson, dünya çapında 1000’den fazla kurum ile birlikte çalışmaktadır. Özellikle İngiltere’de, ABD’de, Avrupa’da ve 
Orta Doğu’da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütmektedir.
• Sertifika alan öğrenciler bu belgeyle bahsedilen bölgelerdeki okul kabulleri, iş başvuruları ve kariyerlerine devam 
etmelerinde önemli bir destek elde edecektir.

Pearson Assured Sertifikasına nasıl başvurabilirim?

Pearson Assured Sertifikasına, https://www.pearsonyayinlari.com/sertifika/okul/istanbul-gelisim-universitesi-yaban-
ci-diller-yuksekokulu sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Sertifika başvuru ücreti KDV dâhil 50 İngiliz sterlinidir. 

Sertifika süreci; başvuru, onay, İngiltere’de basım ve teslimat aşamalarından oluşan 4-6 haftalık bir süreyi kapsamak-
tadır. Sertifikaların teslimat noktası İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuludur.
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YABANCI DİL DERSLERİ
Uzun soluklu bir süreç olan dil öğreniminde, dil öğrenimini bir yılla sınırlamamak ve dille olan bağlantının kopmama-
sını sağlamak amacıyla verilen İleri İngilizce ve Yabancı Dil derslerini Yabancı Dil Dersleri komisyonu yürütmektedir. 
Bölümlere göre düzenlenmiş olan İleri İngilizce Dersleri aracılığıyla Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre C1 düzeyine kadar 
ilerleme olanağı sağlanmaktadır.

Bu dersler öğrencilerin dil öğrenmelerine katı sağlamakta ve Erasmus+ gibi öğrenci değişim programlarından faydalan-
mak istediklerinde gidecekleri ülkeler için dil alt yapısı oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

A. Genel İngilizce

Yabancı Dil I – İngilizce (YDL101)

Zorunlu hazırlık eğitimi olmayan lisans ve önlisans programlarında 1. sınıf öğrencilerine güz yarıyılında okutulan 
yabancı dil dersidir. Ders uzaktan eğitim yoluyla Yabancı Dil Dersleri komisyonu öğretim elemanlarınca yürütülmekte-
dir. Ders A1 düzeyinde olup dersi alan öğrencilerin dönem sonunda A1 düzeyinde İngilizce becerilerine sahip olmaları 
hedeflenmektedir.

Yabancı Dil II - İngilizce (YDL102)

Zorunlu hazırlık eğitimi olmayan lisans ve önlisans programlarında 1. sınıf öğrencilerine bahar yarıyılında okutulan 
yabancı dil dersidir. Ders uzaktan eğitim yoluyla Yabancı Dil Dersleri komisyonu öğretim elemanlarınca yürütülmekte-
dir. Ders A2 düzeyinde olup dersi alan öğrencilerin dönem sonunda A2 düzeyinde İngilizce becerilerine sahip olmaları 
hedeflenmektedir.

Muafiyet

Muafiyet sınavları eğitim öğretim döneminin (Güz Yarıyılı) başında yılda bir kere akademik takvimde belirtilen tarihte 
yapılır. Öğrenciler bir dersten ancak bir defa muafiyet sınavına girebilir. Muafiyet sınavında başarılı olabilmek için CC 
ve üzerinde not alınması gerekir. Muafiyet sınavından başarılı olanlar, sınav sonucunun iptalini isteyerek derse devam 
edemezler veya dersten başarılı olanlar (DD ve DC dâhil) not yükseltmek amacıyla tekrar muafiyet sınavına giremezler. 
Yatay geçiş yoluyla bahar yarıyılında kayıt yaptıran öğrenciler için muafiyet sınavı bahar yarıyılı başında akademik 
takvimde belirtilen tarihte yapılır.
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B. İleri İngilizce

Advanced English Skills I (YDL103)

Zorunlu hazırlık eğitimi olan lisans programlarında 1. sınıf öğrencilerine güz yarıyılında okutulan yabancı dil dersidir. 
Ders yüz yüze eğitim yoluyla Yabancı Dil Dersleri komisyonu öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Ders B2-C1 
düzeyindedir.

Advanced English Skills II (YDL104)

Zorunlu hazırlık eğitimi olan lisans programlarında 1. sınıf öğrencilerine güz yarıyılında okutulan yabancı dil dersidir. 
Ders yüz yüze eğitim yoluyla Yabancı Dil Dersleri komisyonu öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Ders C1 düzeyinde-
dir.

C. Mesleki İngilizce

Üniversitemiz bünyesindeki farklı fakülte ve yüksekokullardaki lisans ve önlisans programlarında, öğrencilerin dil 
yetkinliklerini mesleki bilgileri ile harmanlamalarını hedefleyen çeşitli Mesleki İngilizce Dersleri verilmektedir.

Derslerle ilgili ayrıntılı bilgileri http://gbs.gelisim.edu.tr adresindeki İGÜ Bilgi Sistemi’nden öğrenebilirsiniz.

D. Sınavlar ve Başarı Durumu

Yabancı Dil Dersleri bünyesindeki tüm dersler İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’ne tabidir.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
Kablosuz ağa nasıl bağlanılır?
ANROID İÇİN 
1. Android cihazınızın Wi-Fi ağları kısmında STUDENT 
bağlantısını seçiniz.
2. Açılan pencerede EAP yönetimi seçeneğini PEAP Faz 2 
yetkilendirmesi seçeneğini MSCHAPV2 olarak seçiniz.
3. Kimlik kısmına öğrenci numaranızı yazınız.
4. Şifre olarak OBİS şifrenizi giriniz. (“Parola hatalı” 
uyarısı alırsanız OBİS’te “bilgilerim” menüsünden şifrenizi 
sıfırlayınız.)
5. Daha sonra Bağlan dediğinizde STUDENT ağına bağlantı 
sağlamış olursunuz.

OBİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) nedir?

Üniversitemizde öğrencilerimizin kullanımına sunulan bilgi edinme servisidir. Kendi web sistemleriyle, bilgi-
sayarlarından, telefonlarından ve tabletlerinden giriş sağlanabilmektedir.

OBİS Otomasyon Programına nasıl giriş yapılır?

Web tarayıcınızdan, http://obis.gelisim.edu.tr/login.aspx adresine giriş yaparak öğrenci numarası ve sizlere 
öğrenci işlerinden verilen şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Sisteme ilk kez giriş yapıyorsanız şifrenizi değiştiriniz.

E-Öğrenme Sistemine (YourLearningPlace) nasıl giriş yapılır?

https://www.yourlearningplace.com adresinden giriş yapılır. Kullanıcı adı ve şifreleri e-öğrenme koordinatör-
lüğünce sağlanır.

1- Öğrenci hesabına giriş yaptıktan sonra atanan quizleri görebilmek için öncellikle ASSIGMENTS bölümüne geçmesi 
gerekiyor.

APPLE - IOS İÇİN
1. Cihazınızın Wi-Fi ağları kısmında STUDENT bağlantısını 
seçiniz.
2. Kullanıcı Adı kısmına öğrenci numaranızı
giriniz.
3. Şifre olarak OBİS şifrenizi giriniz. (“Parola hatalı” 
uyarısı alırsanız OBİS’te “bilgilerim” menüsünden şifrenizi 
sıfırlayınız.)
4. Sertifika güvenirliği için “Güven” seçeneğini seçiniz.
5. Daha sonra STUDENT ağına bağlantı sağlamış olursu-
nuz.

16 
 

Sıkça Sorulan Sorular 
Kablosuz ağa nasıl bağlanılır? 

ANROID İÇİN APPLE - IOS İÇİN 
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seçiniz. 

5. Daha sonra STUDENT ağına bağlantı sağlamış 
olursunuz. 

OBİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) nedir? 
Üniversitemizde öğrencilerimizin kullanımına sunulan bilgi edinme servisidir. Kendi web 
sistemleriyle, bilgisayarlarından, telefonlarından ve tabletlerinden giriş sağlanabilmektedir. 

OBİS Otomasyon Programına nasıl giriş yapılır?  
Web tarayıcınızdan, http://obis.gelisim.edu.tr/login.aspx adresine giriş yaparak öğrenci 
numarası ve sizlere öğrenci işlerinden verilen şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Sisteme ilk kez giriş 
yapıyorsanız şifrenizi değiştiriniz. 

E-Öğrenme Sistemine (YourLearningPlace) nasıl giriş yapılır? 
https://www.yourlearningplace.com adresinden giriş yapılır. Kullanıcı adı ve şifreleri e-
öğrenme koordinatörlüğünce sağlanır. 
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2- Atanan quizin üzerine basıp detayına giriyoruz.

3- Quizin detayına giriş yaptıktan sonra GO TO LESSON tuşuna basıp quizin içine giriş yapmış oluyoruz.

4- Bütün sayfaları cevaplandırdıktan sonra SAVE AND EXIT tuşuna basıp quizi kaydetmiş oluyoruz.
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Öğrenci kimlik kartı nasıl alınır, nerelerde kullanılır, kaybedilirse ne yapılır?
Üniversitemize başvuran öğrencilerimiz kayıt işlemleri başvuru işlemlerinden sonra Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanlığı tarafından öğrenci kimlik kartı düzenlenmektedir. İlgili öğrenci kimlik kartı Üniversiteye kesin 
kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemize 
girişlerde ve Üniversitemiz öğrencilerine sağlanan bütün kolaylıklardan faydalanmak üzere 1 yıl geçerli olan 
fotoğraflı öğrenci kartı verilir. Kaybedilmesi halinde en kısa sürede Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi 
verilmesi gerekmektedir.

Seyahat Kartı nedir, nerede kullanılır?

İstanbul sınırları içinde Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılan indirimli ulaşım 
kartıdır. Ücretlendirme öğrenci karta dolum yaptıktan sonra kart otomatik düşülecektir.

Öğrenci Belgesi nedir, nerede kullanılır, nasıl alınır?

Öğrenci belgesi Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin, öğrenci olduklarını gösteren belgedir. Öğrencilerimizin 
talepleri doğrultusunda herhangi bir kuruma verilmek üzere düzenlenebilmektedir. Üniversitemizde Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığından ya da Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğinden temin edebilirler.

Hazırlık başarı durumunu gösterir belge nasıl alınır?

Hazırlık başarı durumunu gösterir belge, Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosu’ndan form doldurularak teslim 
alınır.

Devamsızlık nasıl hesaplanır?

Devamsızlık, yıllık toplam ders saati sayısının %20’si kadardır. Devamsızlık sayısı hesaplanırken, her bir ders 
ayrı sayılmaksızın,32 haftalık ders saati toplam sayısı baz alınır. Örneğin; yıllık toplam ders saati sayısı 640 
ise, öğrenci yıl içinde en fazla 128 saat devamsızlık yapabilir.

Sağlık raporu, devamsızlık süresinin hesaplanmasında dikkate alınır mı?

Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz ve rapor süresi 
devamsızlıktan sayılır.
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Sağlık raporu hangi durumlarda geçerlidir?
Sağlık raporu, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmalıdır ve üzerinde barkod ile tarih-saat bilgileri 
yer almalıdır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, bu raporu Yüksekokul Sekreterliği’ne 
sunmalıdır.
Askerlik İşlemleri nasıl ve hangi durumlarda yapılır?
Üniversitemize kaydolan öğrencilerin askerlik tecil işlemleri, Yüksek öğrenim bilgi sistemine günlük olarak 
aktarılan öğrenci bilgileri Askerlik şubeleri ile paylaşılmaktadır. Şubeler okul durumunuzu buradan takip 
etmektedirler.
Öğrenci bilgilerinin güncellenmesi nasıl yapılır?
Öğrencilerimiz iletişim bilgilerinde değişiklik olmuşsa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat dilekçe vere-
rek ya da öğrenci bilgi sistemine (OBİS) giriş yaparak bilgilerini güncellerler.
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Sosyal Yaşam

Sağlık İmkanları

Geleceğin için hayallerini gerçekleştirirken sağlıklı olmanın önemini de unutmamak gerekir. Senin sağlığın 
bizim için önemli. İGÜ kampüsünde öğrencilere ve üniversite personeline hizmet veren sağlık merkezleri 
bulunmaktadır. Sağlık Merkezi’nde çalışan tüm tıbbi kadro kampüsteki nüfusun sağlık ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip, alanında uzman ve deneyimli kişilerdir. Sağlık merkezimizin temel 
amacı, öğrencilere günlük poliklinik hizmetleriyle acil sağlık sorunlarında tıbbi müdahale ve bakım yapmak, 
gerekli durumlarda daha ileri tetkik ve tedaviler için tam teşekküllü hastanelere yönlendirmektir.

Barınma

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerine şehrin merkezinde bir kampüs yaşamı sunmasıyla, ulaşım ve 
barınma açısından öğrencilerini avantajlı kılmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin hijyenik, 
konforlu ve güvenli koşullarda barınabilmelerini sağlamak adına, en iyi koşulları öğrencilerine sunabilecek 
yurtlarla anlaşmalar imzalamaktadır.

Yiyecek – İçecek

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrencilerin beslenme ve dinlenme ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere sosyalleşmenin sağlandığı kantin ve kafeterya bulunmaktadır.

Spor Olanakları

İstanbul Gelişim Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan spor kompleksi; 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 ile her gün kullanılabilmek-
tedir. Amaç, öğrencilerine 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.
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İGÜ Kariyer Merkezi

Gelişimlilerin; Kendilerini tanımaları, güncel ve yakın gelecekteki çalışma alanlarını ve bu alanların evren-
sel geleceğini fark etmeleri, yetkinlik, donanım ve kişilik özelliklerinin hangi alanlar için uygun olduğunu 
sorgulamaları, Atölye çalışmaları ile yetkinliklerini geliştirmeleri, Profesyonel yaşam yetkilileri ile bir araya 
gelmeleri, onların kimlerin peşinde olduğunu keşfetmeleri, İş ve staj başvuru aşamalarını yetkililerden, ilk 
kaynaktan duymaları ve bu doğrultuda eyleme geçmeleri, Profesyonel yaşamın işe alım uzmanları ile bir araya 
gelmeleri; onlara kendilerini tanıtmaları, Olabilecek en geniş açıda profesyonel iletişim ağlarını oluşturmala-
rı, Başvuracakları pozisyonlar için üniversiteliyken hazırlık yapabilmeleri için faaliyet göstermektedir. Kariyer 
yolculuğunuzu nasıl şekillendireceğinizi ya da hayatınızın en büyük tutkusunun ne olduğunu henüz bilemiyor 
olabilirsiniz; üniversiteye henüz başlamış ya da bitirmek üzere hatta belki de mezun olabilirsiniz; her ne aşa-
mada olursanız olun, kariyer danışmanlarımızla görüşerek geleceğinizi şekillendirme yolunda birçok konuda 
bilgi alabilirsiniz.

20



YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2019 – 2020 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

Yönetmelikler

İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ulaşmak için 
kullanacağınız link;
https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2018/dokumanlar/genel_sekreterlik/%C3%96NL%C4%B0SANS%20VE%
20L%C4%B0SANS%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-
%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20VE%20SINAV%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_b0b
7887234cd4d028a6407bb4613b5aa.pdf

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ulaşmak için kullanacağınız 
link;
https://hukuk.gelisim.edu.tr/sayfa/yuksekogretim-kurumlari-ogrenci-disiplin-yonetmeligi

Kütüphane Yönergesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphane Yönergesine ulaşmak için kullanacağınız link;
https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2018/dokumanlar/genel_sekreterlik/YN.19%20ig%C3%BC%20k%C3%B-
Ct%C3
%BCphane%20y%C3%B6nergesi_cc24d357eaa948148b57cef66f122e57.pdf

Yabancı Diller Yüksekokulu ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği
İstanbul Gelişim Üniversitesi Staj Yönergesine ulaşmak için kullanacağınız link;
https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2018/dokumanlar/iguwebsite/Yabanci_Diller_Yuksekokulu_Ve_Hazir-
lik_Sinifi_E
gitim-ogretim_Yonetmeligi_25d9f8a4cd7b4e42ba8cd74836641d71.pdf
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Çift Anadal Yönergesine ulaşmak için kullanacağınız link;
https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2018/dokumanlar/genel_sekreterlik/YN.09%20ig%C3%BC%20%C3%A-
7ap%20
y%C3%B6nergesi_a026e4699d13484096a8aeed5966e709.pdf

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesine ulaşmak için kullanacağınız link;
https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2018/dokumanlar/genel_sekreterlik/YN.21%20ig%C3%BC%20%C3%B6
%C4%9Frenci%20konseyi%20y%C3%B6nergesi_71446d2733b344cd83704aa10ad9d922.pdf
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