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Başarıya, yenilikçiliğe ve girişimciliğe inanan; 
eğitimde fırsat eşitliğine önem veren 
üniversitemin, öğrencilere sunduğu 

birçok burs programı var.
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Eğitim-öğretim sürem boyunca, bursum kesilecek 
kaygısı yaşamadan, dersten kalsam da 

ortalamam düşse de, stressiz bir öğrencilik 
yaşamam başarıya odaklanmam için üniversitem 

yanımda ve bana kesintisiz burs olanakları sunuyor.
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Üniversitemin 
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İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu



Benim üniversitemde, İngilizceyi daha iyi öğrenmem ve akademisyenlerimle
aramdaki ilişkiyi daha sıcak ve samimi hale getirmek için 

“Weekend School” var. Böylece rahat bir ortamda yabancı 
akademisyenlerimle konuşma pratiği sağlayıp, akıcı bir şekilde İngilizce 

konuşabiliyorum. Üstelik bunu bana ücretsiz sağlıyorlar. Tabii ki Türkçe bölüm 
kazanan arkadaşlarım da benim üniversitemde her zaman şanslı. 

Eğer isterlerse, üniversitemde kazandıkları burs oranı geçerli olarak bir yıl 
İngilizce Hazırlık Programına katılıp İngilizce öğrenebiliyor.



Bana değer verdiğini bildiğim bir üniversitede öğrenci olmak rüya gibi bir şey!









Sağlıklı gülüşlerin mimarı olmak istersen, seni de Gelişim’e bekliyoruz!







Benim üniversitemde sadece benim için değil ülkemize de
fayda sağlayacak araştırma projelerinin yaygınlaştırılmasını 

sağlamak ve disiplinler arası işbirliğini teşvik etmek için 
lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin projeleri 

destekleniyor. Projelerim, hayal gücüm ve isteklerim 
önemseniyor. Proje yazımı ve yönetimini öğrenmek, ekip 

çalışması yapmak ve akademik deneyim kazanmak 
istersen tercihin Gelişim’den yana olsun!



Erasmus+ ve yurtdışı anlaşmalı üniversite seçenekleri sayesinde 
Gelişim’de farklı kültürlerle tanışma ve dünya görüşümü 
genişletme fırsatı yakaladım. Üniversitemin farklı ülkelerden 102 
üniversiteyle sürdürdüğü değişim programları sayesinde 
hayalimdeki ülkede öğrenci oldum.

Hem de yabancı dil öğrenmek için yurtdışına gittiğimde uçak 
bileti masraflarım da Gelişim’den hediye!

Üniversitemin Erasmus+ dışında ise 22 üniversite ile akademik 
işbirliği var. Benim Üniversitem sınırları ortadan kaldırıyor. 
Anlaşmalı olduğu üniversitelerin akademisyenleri Türkiye’ye gelip 
derslerime giriyor ayrıca ünlü profesörlerin ders videolarını 
izleyip uluslararası bakış açısına sahip olabiliyorum. 



Benim üniversitemde ihtiyacım olan
eğitimi alabileceğim programlar var. 

Düzenlenen eğitimlere katılıp hem bilgi sahibi 
oluyorum hem de eğitim sonunda iş hayatında

kullanabileceğim sertifikayı alabiliyorum.
Gelişim’de eğitim daima benimle.



Benim üniversitem uluslararasılaşma yolunda akredisyonlarına bir 
yenisini daha eklemeyi ihmal etmiyor.

ş benim daha kaliteli 

 bölümlerin hepsi AHPGS 



Öğrencilerinin uygulayarak öğrenmesini ilke edinmiş üniversitemin
akredite olmuş ve süreci devam eden diğer bölümleri:



Bu sertifika ile beş yıl çalışma deneyimi üç yıla indiriliyor, Bu 
bölümlerde okuyan arkadaşlarım öğrenimleri boyunca "Temel Pratik 
Eğitim Kayıt Defteri" içindeki işlemleri yapıyor ve defterlerine işliyor,
"Modül Muafiyet Sınavları" içinde başarılı olan arkadaşlarım ise 
"Modül Muafiyeti" imtiyazına sahip oluyor.















“Eczamatik Projesi” “Uçan Araba Projesi”

“Elektrikli Araç ve 
Çarpışma Sistemi Projesi”

 “Görme Engelliler 
İçin Baston” 



Adalet*



Staj

İş hayatı öncesinde güçlü bir eğitim 
alabiliyorum ve üniversitemin

 anlaşmalı olduğu kurumlar arasından 
seçim yapıp, stajımı tamamlayabiliyorum.
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Sakin, huzurlu ve insanı çalışmaya teşvik 
eden bir kütüphanem var. Zengin ve güncel 

kaynak desteğiyle istediğim bilgiye istediğim 
zaman ulaşabiliyorum.





  

İşte Benim Üniversitem, İşte Benim Gelişimim.





Benim üniversitem evim kadar rahattır. 
Ders dışında spor becerilerimi geliştirmem 

için spor kompleksimiz var. 
Arkadaşlarımla sohbet etmek aynı 
zamanda sağlıklı beslenmem için 

restoran ve kafeteryalardan yararlanabiliyorum.
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Benim üniversitem benim için ev konforunda aile sıcaklığında yurtlar hazırladı.

Benim üniversitem öğrencilerine şehrin merkezinde bir kampüs yaşamı 

sunmasıyla barınma açısından bizleri avantajlı kılıyor.

Benim üniversitem öğrencilerinin hijyenik, konforlu ve güvenli 

koşullarda barınabilmelerini sağlamak adına, en iyi koşulları 

öğrencilerine sunabilecek yurtlarla anlaşmalar imzalamaktadır.



Üniversiteme gelmek için alternatif çok…
İstanbul’un her iki yakası için geliştirilmiş ulaşım kolaylığı ile rahatlıkla kampüsüme gelebiliyorum. 

Metrobüs durağına yakın olmasının yanı sıra metrobüs ve fakültelerimiz arasında shuttlelarımızdan yararlanıyorum. 

Özel aracımla geldiğimde üniversitemin otoparkını ücretsiz olarak kullanabiliyorum.

   let s go














