
İstanbul Gelişim Üniversitesi



Tarihçe

Kurucu vakfımız “Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı” tarafından 2008 yılında, “İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu” adında meslek 

yüksekokulu kurmak üzere girişimde bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının 08/07/2008 tarih ve 17261 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 

14/07/2008 tarihinde 2547 sayılı Kanunun  Ek 2’nci maddesine göre meslek yüksekokulumuz kurulmuş ve eğitim-öğretime başlamıştır. 17/02/2011 

tarih ve 6114 sayılı Kanunla “İstanbul Gelişim Üniversitesi” kurularak, 2020-2021 eğitim – öğretim yılında 5 fakülte, 1 enstitü, 3 yüksekokul ve 2 

meslek yüksekokulu ile eğitim – öğretim faaliyetini sürdürmektedir.



Gelişimli Olmak
• Kesintisiz ve karşılıksız burs imkânı

• İlk 5 tercihte %30 burs (%100 ücretli kontenjanlar için geçerlidir.)

• Kültürlerarası eğitim-öğretim disiplini açısından, 30 bin 846 ulusal ve uluslararası öğrencilerimize yetkin, donanımlı eğitim 
avantajını sağlamak

• Türkiye’nin en fazla uluslararası akredite edilmiş bölümüne sahip olma özelliğini bulundurarak öğrencilere uluslararası eğitim-

öğretim fırsatını sunmak

• Aileden uzakta ama 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 kurs bitiminde YÖKDİL sınavına girerek en az 70 puan aldıklarında gitmiş oldukları kursa ödemiş 
olduğu ücreti üniversitemiz tarafından karşılanmak

• İngiltere’de dünyaca ünlü üniversitelerin, alanında uzman akademisyenleri tarafından bölüm ve program müfredatına paralel 
olarak Skype desteği ile online dersler almak

• Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücretsiz çift ana dal yaparak iki diploma ile mezun olmak

• 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 yan dal imkânı ile sertifika almak

• Şehirle iç içe ve şehrin ismiyle bütünleşmiş bir üniversitede okumak



zÜniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin
kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Üniversiteler,
hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlara başvurarak
eğitimlerini “kalite” açısından onaylatıyor.

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.

AKREDİTASYON

Akreditasyon nedir?

Akreditasyonun önemi nedir?





AQAS

AHPGS

PEARSON

ABET

Akreditasyon Hamlesi“Lider Dünya Üniversitelerinden” biri olma yolunda fiziki kapasitesine, insan kaynaklarına ve
akreditasyon hamlesi öğrencilerine sağladığı imkânlara önemli yatırımlar yapan İGÜ, 2017 yılında çok
iddialı bir atılım süreci başlatmıştır. Kalite güvence denetimleri sonucunda 2020-2021 eğitim öğretim
dönemi itibarıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin toplam 63 programı AQAS, AHPGS, PEARSON,
ABET gibi kuruluşların görevlendirdiği uluslararası uzman heyetleri tarafından ayrıntılı olarak
incelenmiş ve akredite edilmeye uygun bulunmuştur. İGÜ, 63 programı ile Alman, İngiliz ve ABD
akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen, Türkiye’nin en çok uluslararası akredite
programına sahip ilk ve tek ü̈niversitesi olma rekorunu elinde bulundurmaktadır. Eğitimde
uluslararasılaşmaya büyük önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararası akreditasyon ve
yabancı üniversitelerle imzaladığı protokoller ile öğrencilerine ve mezunlarına dünyanın her yerinde
eğitime devam etme ve işe yerleşme imkânları sunmaktadır.

*AQAS: Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, dünya
genelinde 5.000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman
üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir.

*AHPGS: Almanya merkezli "Accreditation Agency in Health and Social Sciences" (AHPGS)

sağlık, sosyal bilimler vb. dallarda verilen eğitimlerin akreditasyonunu yapmaktadır. Avrupa

Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AHPGS, 120’den fazla ülkede 1.200’den fazla programın

akreditasyonunu tamamlamıştır.

*PEARSON: Özellikle yabancı öğrenciler için İngilizce eğitim alanında eğitim programlarının
uluslararası akreditasyonunu yapan bir İngiliz kuruluştur.

*ABET: ABD merkezli olan "Accreditation Board for Engineering and Technology" (ABET)
üniversitelerin mühendislik fakültelerini denetlemektedir.



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.

Dünyanın en iyileri arasına Türkiye’den tek aday 

İstanbul Gelişim Üniversitesi



Eğitim kalitesi ile dünyada ilk 100’e girdi, Türkiye’de 
1’inci oldu

‘Yükseköğretimin Oscarı’ olarak bilinen, saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher
Education (THE), üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği 
‘Üniversite Etki Sıralamasını’ (Impact Ranking 2020) açıkladı. Yapılan sıralamada, dünyanın en kaliteli eğitim veren ilk 
100 üniversitesi arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 96’ncı olarak yer alarak Türkiye’den 1’inci sıraya adını 
yazdırdı. İGÜ, yapılan genel sıralamada ise dünyada 600 üniversite arasına girerek, 19 Türk üniversitesini geride bıraktı.



CIRIEC-Türkiye, 2017 yılında CIRIEC International'ın aktif bir üyesi olarak kurulan ve merkez ofisi 

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde bulunan kâr amacı gütmeyen bir kurumdur.

Türkiye’de son on beş yılda ivme kazanmaya başladığı üçüncü sektörde farkındalık yaratmayı 

hedefliyor. CIRIEC-Türkiye, kamu, sosyal ve kooperatif ekonomi alanlarında bilimsel araştırma, 

rapor ve faaliyetleri teşvik etmekte ve desteklemektedir.

CIRIEC-Türkiye araştırma ve faaliyetlerinin ana odağı, sektör temsilcileri, araştırmacılar ve 

uygulayıcılarla fikir alışverişinde bulunarak üçüncü sektörün ihtiyaç ve dinamiklerini vurgulamaktır.

CIRIEC-Türkiye'nin faaliyetleri, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir, adil ve verimli bir 

ekonomiye katkıda bulunmak için akademisyenleri, uygulayıcıları ve politika yapıcıları bir araya 

getirmeyi amaçlamaktadır. CIRIEC-Türkiye, uluslararası topluluğun Türkiye'deki üçüncü sektörle 

ilgili bilgi edinmesi ve onlarla iş birliği yapmasını sağlamak için etkinlikler düzenlemeyi 

amaçlamaktadır.

CIRIEC-Türkiye 

- Üçüncü sektörün ekonomideki önemini vurgulanması,

- Kamu sektörü, özel sektör ve sivil sektör arasındaki iş birliğini teşvik edilmesi,

- Akademisyenler ile kooperatif, dernekler, kamu şirketleri arasındaki kamu, sosyal ve 

kooperatif ekonomisi arasındaki ilişkiyi teşvik edilmesi,

- Kamu, sosyal ve kooperatif ekonomi üzerine akademik araştırmalar yapılması,

- Üçüncü sektörlerin uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi

gibi çeşitli alanlarda aktiftir.



YKS-ÖYS-DGS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Öğrenci Kabulü (YKS):
Öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı’ndan alacakları puanlarla İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne ÖSYM 
tarafından yerleştirilirler.

Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabulü (ÖYS):
Yetenek sınavı gerektiren programlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 
Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden en az 150 ham puan almış olmaları ve 
İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan özel yetenek sınavı 
sonucunda başarılı olmaları gerekmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Öğrenci Kabulü:
Dikey Geçiş Sınavı’na giren öğrenciler yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM 
tarafından yerleştirilir. İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencisi DGS ile 
ücretli kontenjanı kazandığı takdirde %50 burslu okuma imkânına sahiptir..

YKS

ÖYS

DGS



İmkânlar

Ücretsiz Yabancı Dil Kursu Eğitime ve Projelere Tam Destek

Yurt Dışında Eğitim İmkânı

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.

Burs Olanakları



İmkânlar

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.

Ücretsiz yabancı dil kursu

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 biletleri 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

Yurt dışında eğitim imkânı



İmkânlar

ÜCRETSİZ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL İMKÂNI

ÇİFT ANA DAL

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 (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programını 

ifade eder. Öğrenci, yan dal programına, ana dal lisans 

programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında 

başvurabilir. Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar 

aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla 

tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. 

Çift ana dal programının amacı, ana dal programlarını üstün başarıyla yürüten

öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda ücretsiz olarak diploma alarak

öğrenim görmelerini sağlamaktır. Ana dal programındaki genel not

ortalamaları 4.00 üzerinden 2.72 olan ve bulunmuş olduğu lisans/ön lisans

programında %20’lik başarı dilimine giren öğrenciler ücretsiz olarak ikinci ana

dal diploma programına başlayabilir.

YAN DAL



İmkânlar

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 taşımasını hedeflemektedir.

• Ücretsiz çift ana dal 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

• Mezuniyet sonrasında 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

Eğitime ve projelere tam destek



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.

%100 ücretli kontenjanlar için geçerlidir.

İLK 5 
TERCİHİNE 
%30 BURS  

İMKÂNI



Nullau tempor purus. Nunc a leo magna, sit amet consequat risus. Etiam faucibus tortor a ipsum vehicula sed suscipit. 

Portfolio
Burs İmkânları

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. 

Burslu
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.

%50 indirimli %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.

Başarı 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 hâlinde 

her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim 

ücreti üzerinden %5 oranında indirim 

uygulanır. Bu indirim öğrenim 

gördüğü sürece geçerlidir.

Mütevelli Heyeti bursu

YKS’deki sıralamada üniversitemizin burslu 

programlarını kazanarak kayıt yaptıran 

öğrencilere;

Derece bursu:

* İlk 10’a girenlere 2.500 TL 

* İlk 100’e girenlere 2.000 TL 

* İlk 500’e girenlere 1.500 TL 

* İlk 1000’e girenlere 1.000 TL aylık 

verilir. 

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.

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.

Ar-Ge teşvik bursu
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 

dünya çapında, yenilikçi ve girişimci 

yaklaşıma uygun projeler 

gerçekleştiren öğrencilerimize, Ar-Ge 

teşvik bursu verilmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) destek 

bursu

Uluslararası Bakalorya (IB) 

diploması olup, diploma skoru 

35-45 arası olan öğrenciler 

burslu okumaktadır.



Come to Gelisim Bursu

İstanbul Gelişim Üniversitesi, üniversite hayâli kuran aday öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla; öğrencilerin

yeteneklerini, kişisel başarılarını, geliştirilmeye açık olduğu alanları değerlendirip öğrencilere “özel burs” tanımlamaktadır. 

www.cometogelisim.com adresinden başvuru yapabilirler.

Başvuracak öğrencilerin, değerlendirilmesini istediği özelliği ve yeteneğini bir motivasyon mektubu ile imlâ kurallarına dikkat ederek 

etkili ve düzgün bir şekilde yazmaları gerekmektedir. Kanıt oluşturacak belgelerini, başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

Come to Gelisim ile burs kazanan öğrenciler, ilgili yıl YKS'ye girmiş ve burs aldıkları bölüme yerleşmiş olmaları gerekmektedir.

Kazanılan burslar, ÖSYM ile kazanılan burslara ek olarak verilmektedir.



Başvuran adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na 

girip ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde istedikleri 

bölüme ÖSYM tarafından yerleştirildikleri takdirde; 

kazandıkları burs oranına ek olarak “Come to Gelisim” 

ile kazandıkları bursları eklenir.

“Come to Gelisim” tüm bölümler için geçerlidir, bölüm 

ayrımı yapılmaz. Başvuru yapan adayların, burs almak 

istediği bölümleri başvuru formunda belirtmeleri 

gerekmektedir.

Adayların, “Come to Gelisim” bursundan 

yararlanabilmeleri için yerleşmeyi istedikleri bölümlerin 

ÖSYM’ye iletilen tercih listesinde ilk beş tercihi içerisinde 

yer vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kazanılan burs 

geçersiz sayılır.



AKADEMİK

Fakülteler
Yüksekokullar

Meslek Yüksekokullar
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü



İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
«Dinamik liderler, çağdaş yöneticiler ve yenilikçi girişimciler yetiştiren 
fakülte»



İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Globalleşen dünyayla birlikte bilginin evrenselleşmesi olgusu ortaya
çıkmıştır. Güncel, kaliteli bilgi ve teknolojik imkânlara ulaşmak bu
hususta önem kazanmıştır. Bilgi çağında, teknolojinin sunduğu
imkânlarla birlikte inovasyon değerli bir olgu konumuna yükselirken;
inovasyonu gerçekleştirebilen, destekleyebilen kurumlar öne çıkmıştır.
Fakültemiz, güncel bilgiyi yakalayarak Türkiye standartlarında tanınır
bir fakülte olma hedefiyle sosyal bilimlerde yeni teorilerin ortaya
çıkması adına teşvik edici bir yapı kurmuştur.

• Ekonomi ve Finans (İngilizce-Türkçe) *

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım *

• Havacılık Yönetimi (İngilizce-Türkçe) *

• İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) *

• İşletme (İngilizce-Türkçe) *

• Psikoloji (İngilizce-Türkçe) *

• Radyo, Televizyon ve Sinema *

• Reklamcılık

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi *

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
(İngilizce-Türkçe) *

• Sosyoloji *

• Turizm Rehberliği *

• Türk Dili ve Edebiyatı *

• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik *

• Lojistik Yönetimi (İngilizce-Türkçe) *

• Uluslararası Ticaret ve Finansman  
(İngilizce-Türkçe) *

• Yeni Medya ve İletişim *

• Yönetim Bilişim Sistemleri *

Bölümler

* (AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.)



Diş Hekimliği Fakültesi

«Çağdaş bilimin ışığında, etik değerlere sahip diş hekimleri Gelişim’de yetişir»



2019 yılında kurulan İstanbul 
Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi; son teknolojik gelişmeler 
takip edilerek oluşturulan, 60 

öğrenciye aynı anda eğitim 
verebilen simülasyon laboratuvarları 

ve klinik ortamı ile; öğrencileri 
güncel bilgiler ışığında eğitim 

vermeyi hedeflemektedir.

Misyonumuz 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin misyonu; topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip, mesleki 
bilgi, beceri ve diş hekimliği teknolojisindeki yenilikleri takip ederek üst düzeyde hizmet veren, kanıta dayalı diş 
hekimliği uygulamalarını meslek pratiğinde kullanabilen etik değerlere bağlı nitelikli diş hekimleri yetiştirmeyi 
üstlenmektir.



Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
«Üretken ve öncü mühendisler 
Gelişim’de yetişiyor!»



Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bölümler

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, her alanda kendine güvenen, 
Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel, çağdaş ve evrensel düşünebilen, 
takım bilincine ve etik değerlere sahip; eleştirel düşünme yeteneği 
kazanmış, toplumsal sorumluluk bilinci ile donatılmış, geleceğe ümit, 
azim ve inançla bakan özgün bireyler yetiştirmektir.

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

*(ABET tarafından uluslararası akredite edilmiştir.)



Güzel Sanatlar Fakültesi
«Geleceğe Gelişim’le hazırlan»



Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölümlerİstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak temel
misyonumuz; bilimin ve teknolojinin en büyük destekçisi olacak,
ülkemizin kültür ve sanatına katkıda bulunacak üretken, tasarımcı,
sanatçı bireyler yetiştirmektir.

Bu misyon doğrultusunda öğrenci odaklı eğitimiyle, özgür
düşünceli, toplumuna ve değerlerine bağlı, sanat ve estetik
beğeninin toplumun tüm katmanlarına yayılmasının önemini
kavramış; dünyayı yakından takip eden, tüm gelişimlere ve
yeniliklere açık, iç ve dış rekabetin bilincinde olan girişimci
mezunlar verilmesine çalışılmaktadır.

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı * 
• İç Mimarlık*
• Grafik Tasarımı*
• Gastronomi ve Mutfak Sanatları* 
• Radyo, Televizyon ve Sinema*
• İletişim ve Tasarımı*

*(AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.)



Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’muz spor bilimleri alanında, saygın yerel ve dünya üniversiteleriyle bilgi alışverişinde bulunan, spor 
araştırmalarına öncülük eden lider bir kurum olmayı hedefleyerek; çağdaş spor eğitimi ve öğretimi programlarını lisans ve lisansüstü 
düzeyde yürütmek ve beden eğitimi ve spor alanında topluma hizmet etmektir.

Bölümler

Antrenörlük Eğitimi *
Egzersiz ve Spor Bilimleri *
Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri
Rekreasyon *
Spor Yöneticiliği *

* (AQAS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.)



Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Akademik bilgiyi uygulamaya aktarabilen, yeniliğe ve gelişime açık, evrensel değerleri düstur edinmiş, yaratıcı bireyler 
yetiştirmektir.

Bölümler

Bankacılık ve Sigortacılık *
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
(İngilizce-Türkçe) *
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık *
Yönetim Bilişim Sistemleri*
Lojistik Yönetimi*
Yeni Medya ve İletişim *
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 
Televizyon Haberciliği ve 
Programcılığı*
Uçak Bakım ve Onarım**/*

* (AQAS tarafından uluslararası akredite 
edilmiştir.)

** (Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından Tanınan 
Okul Onay sertifikası verilmiştir.)



Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde üniversitemizin temel değerleri doğrultusunda, güncel yenilikler ışığında, 
çağdaş düzeyde sağlık çalışanı yetiştirmektir.

Bölümler

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce-Türkçe) *
Çocuk Gelişim (İngilizce-Türkçe) *
Dil ve Konuşma Terapisi
Ergoterapi *
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce-Türkçe) *
Hemşirelik (İngilizce-Türkçe) *
Odyoloji *
Perfüzyon *
Sağlık Yönetimi *
Sosyal Hizmet *

* (AHPGS tarafından uluslararası akredite edilmiştir.)



Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Çocuk Gelişimi
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Elektronörofizyoloji
Fizyoterapi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
İlk ve Acil Yardım
Laboratuvar Teknolojisi
Odyometri
Optisyenlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon Teknikleri
Podoloji
Radyoterapi
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Bölümler

Sağlık alanında, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve hasta bakımında nitelikli destek verebilecek, katılımcı ve paylaşımcı
bir yönetime sahip; ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, evrensel ve toplumsal değerler ışığında
eğitim-öğretimi ve toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sağlık personeli yetiştirmektir.



Yabancı Diller Yüksekokulu

Pearson Başarı Sertifikası

Ayrıca, program dünyanın hemen her yerinde
faaliyet gösteren Pearson Assured akreditasyon
şirketi tarafından akredite edilmiştir.
Öğrencilerimiz, tüm süreçleri Kalite Kontrol
Güvencesi’nde olan bir programda İngilizce eğitimi
almakta ve başarılarını yurt dışı geçerliliği olan
“Pearson Başarı Sertifikası” ile belgelendirmekte,
dilerlerse eğitimlerine yurt dışında da devam
edebilmektedir.

İngilizce Hazırlık Programı

Avrupa Diller Ortak Çerçeve Programı
doğrultusunda faaliyet gösteren İngilizce Hazırlık
Programı’mız, 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 .

Weekend School

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

Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) kendisine bağlı hazırlık programı kapsamında, her türlü koordinasyonu sağlayarak hazırlık programında sürdürülen eğitim öğretim faaliyetlerini
denetleyerek; öğrenim dillerinden olan İngilizce ve Rusça’nın, öğrencilerin bölümlerinde verilen dersleri bu dillerde takip edebilecek seviyede, öğretilmesini hedefler. Ayrıca,
öğrencilerin kendi akademik alanlarında yabancı dilde yazılmış kaynaklara ulaşıp bunları verimli bir biçimde kullanabilmeleri, bu dillerde bilgi alışverişi yapabilmeleri ve bu dili
gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı iletişim bilgi ve becerilerini kazandırıp geliştirmelerine katkıda bulunur. Bu amaçları
gerçekleştirirken öğrencilerin yapıcı, yaratıcı, özgün ve yeniliklere açık bir biçimde yetişmelerini sağlayarak dünya standartlarında eğitim ve öğretim verilmesini amaçlar.



İstanbul Gelişim
Meslek Yüksekokulu

Öğrencilere, eğitimde mükemmellik sağlamayı amaçlayan
kapsamlı bir meslek yüksekokuludur. Meslek yüksekokulumuz,
bölgenin önde gelen kamu ve özel kaynaklarından biridir. Dünya
standartlarında araştırmalara dayalı programlar sunar; paylaşılan
bilgiyi geliştirir ve bölgenin sanayi, kültür ve ekonomisine katkıda
bulunur.

Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hava Lojistiği
İç Mekân Tasarımı
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği

Bölümler
Lojistik
Makine 
Mekatronik
Moda Tasarımı
Otomotiv Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce-
Türkçe)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce-
Türkçe)
Spor Yönetimi
Turist Rehberliği
Uçak Teknolojisi *
Uçak Harekât Yöneticiliği *
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

* (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Uçuş Harekât 
Uzmanı Eğitimi yetki belgesi verilmiştir.)



LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

· Bağımlılık Psikolojisi (Tezli)
· Beslenme ve Diyetetik ( Tezsiz)
· Ekonomi ve Finans (İngilizce/Tezli-Tezsiz)
· Ekonomi ve Finans (Türkçe/Tezli-Tezsiz)
· Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce/Tezli)
· Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe/Tezli-Tezsiz)
· Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli-Tezsiz)
· Gastronomi (Tezli- Tezsiz)
· Görsel İletişim ve Tasarım( Tezli-Tezsiz)
· Güvenlik Çalışmaları (Tezli)
· Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Tezsiz)
· Hareket ve Antrenman Bilimleri ( Tezli-Tezsiz)
· Havacılık Yönetimi (Tezli-Tezsiz)
· İnşaat Mühendisliği (Türkçe/Tezli-Tezsiz)
· İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli-Tezsiz)
· İşletme (İngilizce/Tezli-Tezsiz)
· İşletme (İngilizce-Uzaktan Eğitim-Tezsiz)
· İşletme (Türkçe/Tezli-Tezsiz)
· İşletme (Türkçe-Uzaktan Eğitim-Tezsiz)
· Klinik Psikoloji(Tezli-Tezsiz)
· Mekatronik Mühendisliği (Türkçe/Tezli)
· Mimarlık (Tezli/Tezsiz)

· Mühendislik Yönetimi (Tezli-Tezsiz)
· Odyoloji (Tezli)
· Psikoloji(Tezli-Tezsiz)
· Sağlık Yönetimi(Tezli-Tezsiz)
· Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce/Tezli)
· Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe/Tezli)
· Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Tezli-Tezsiz)
· Sosyoloji(Tezli-Tezsiz)
· Spor Yönetimi ( Tezli-Tezsiz)
· Sporda Psikososyal Alanlar (Tezli/Tezsiz)
· Uçak Mühendisliği (Tezli / Tezsiz)
· Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Tezsiz)
· Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Tezli-Tezsiz)
· Yeni Medya Habercilik ve İletişim(Tezli)
• Çocuk Gelişimi (Tezli-Tezsiz)
• Turizm Rehberliği (Tezsiz)

· Ekonomi ve Finans
· Gastronomi
· Hareket ve Antrenman Bilimleri
· İnşaat Mühendisliği
· İşletme
· Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI



İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 
öğrenmenin farklı ve heyecan verici yollarını 
keşfetme olanağı sağlar. Tüm bölümlere dair 
teorik bilgileri uygulamaya çevirmek adına 

yüksek teknolojili laboratuvarları mevcuttur. 
Toplam 125 laboratuvar bulunmaktadır.

LABORATUVARLAR

• AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI LABORATUVARI

• AMELİYATHANE H. ANESTEZİ – PERFÜZYON T. 

LABORATUVARI 

• ANDROPOMETRİ LABORATUVARI

• ANATOMİ LABORATUVARI

• BASKI ATÖLYESİ

• BESLENME VE DİYETETİK LABORATUVARI

• BİLGİSAYAR VE YÖNTEK LABORATUVARI

• BİLGİSAYAR LABORATUVARI

• BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI

• ÇOCUK GELİŞİMİ ÇİZİM ATÖLYESİ

• ÇOCUK GELİŞİMİ DRAMA ATÖLYESİ

• ÇİZİM ATÖLYESİ

• DANS SALONU

• DİKİŞ ATÖLYESİ

• DİŞ PROTEZ VE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI

• DOKUMA ATÖLYESİ

• DİYALİZ LABORATUVARI

• EGZERSİZ (FİZYOTERAPİ) LABORATUVARI

• ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ LABORATUVARI

• ERGOTERAPİ YETİŞKİN LABORATUVARI

• ELEKTROTERAPİ LABORATUVARI

• ELEKTRİK LABORATUVARI

• ELEKTRİK MAKİNE-GÜÇ ELEK. TESİSAT LABORATUVARI

• FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON LABORATUVARI

• FİZİK I - FİZİK II LABORATUVARI

• FİTNESS SALONU

• FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK STÜDYOSU

• GASTRONOMİ LABORATUVARI

• HABERLEŞME-KONTROL MİKROİŞLEMCİ DENETLEYİCİ 

LABORATUVARI

• HEMŞİRELİK LABORATUVARI

• İLK VE ACİL YARDIM LABORATUVARI

• YAPI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI

• İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI

• JİMNASTİK SALONU

• KABİN HİZMETLERİ LABORATUVARI

• HİDROKLORİK ZEMİN LABORATUVARI

• MAC LABORATUVARI

• MODA TASARIM ATÖLYESİ

• MUTFAK LABORATUVARI

• MÜCADELE SPORLARI SALONU

• PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

• PC LABORATUVARI
• POST PRODÜKSİYON LABORATUVARI
• ODYOLOJİ- ODYOMETRİ LABORATUVARI

• OPTİSYENLİK LABORATUVARI
• ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ PROTEZ 

LABORATUVARI
• OTOMOTİV ATÖLYESİ
• RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA STÜDYOSU

• PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
LABORATUVARI

• REKLAM ATÖLYESİ
• RESTORASYON KONSERVASYON ATÖLYESİ
• SAÇ BAKIM VE GÜZELLİK HİZMETLERİ 

LABORATUVARI
• SERAMİK ATÖLYESİ
• SERİGNAFİ ATÖLYESİ
• SERBEST AKTİVİTE ALANI
• SPOR SALONU  
• TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ LABORATUVARI
• TTO TEKNOLOJİSİ TRANSFER OFİSİ
• UÇAK ELEKTRONİK/AVİYONİK LABORATUVARI
• UÇAK KOMPOZİT LABORATUVARI
• UÇAK MOTOR LABORATUVARI
• UÇAK SİSTEMLERİ LABORATUVARI
• UÇAK YAPISAL/MEKANİK LABORATUVARI
• GASTRONOMİ –MUTFAK LABORATUVARI

• ÇOCUK ERGOTERAPİ LABORATUVARI
• YENİLEBİLİR ENERJİ LABORATUVARI

• ELEKTRONİK DEVRE ANALİZİ-MANTIK TASARIM 
LABORATUVARI

• TALAŞLI-TALAŞSIZ İMAL USULLERİ LABORATUVARI

• İŞ ETÜDÜ VE ERGONOMİ LABORATUVARI
• OTOMASYON VE PLC LABORATUVARI

• TENİS KORTU VE ATLETİZM
• FANTOM LABORATUVARI
• PREKLİNİK LABORATUVARI
• PLATO- RTV STÜDYOSU
• PODOLOJİ LABORATUVARI
• JİMNASTİK SALONU



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 hizmet vermektedir.

2018 yılından itibaren İGÜ Kütüphane’de toplam kütüphane alanı 6.800 m2’yi aşmış durumdadır. Kütüphanelerimizin bireysel ve grup çalışma salonlarında toplamda 1.100’den fazla kişi aynı
anda çalışabilmektedir.

Kütüphaneler

Merkez Kütüphane (MRK)
Sağlık Bilimleri Kütüphane (SBK)
Sanat ve Mühendislik Kütüphanesi (SMK)
Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi (YDYO)
Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi (MYO)

• Güler yüzlü, çözüm odaklı hizmet anlayışı, alanlarında uzman ve deneyimli kütüphanecilerimiz,
• 5 Yerleşkemizde, 5 Kütüphane ve toplam 6.800 m2’den fazla okuyucu çalışma alanı,
• Toplamda 1100 kişiyi aşan okuyucu salon kapasitesi ve çok sayıda grup çalışma salonu,
• 80.000’den fazla basılı kitap, 
• 235.000’den fazla elektronik kitap,
• 25.000’den fazla elektronik süreli yayın, 
• 30 basılı dergi aboneliği ve toplamda 11.000'den fazla basılı süreli yayın, 
• 5 milyondan fazla elektronik tez,
• Devletin sağladığı 15 veri tabanına ek olarak abone olduğumuz 7 adet saygın veri tabanına zamandan ve mekândan bağımsız (7/24) ve 

kesintisiz erişim,
• iThenticate ve TURNITIN intihal tarama araçları,
• Bütün kütüphanelerimizde kablosuz internet imkânı ve gelişmiş bilgisayar salonları,
• Türkiye'de KOHA kütüphane otomasyon programını kullanan ilk kütüphanelerden biri,
• 2020 itibarıyla 11.300'e ulaşan üye sayısı ve ödünç verilen binlerce materyal.

Sunduğu OlanaklarKütüphanelerimiz



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 28.939 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, 125 laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunmaktadır. İGÜ’de 18

araştırma merkezi ile öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan 81 öğrenci kulübü

de mevcuttur.

SAYILARLA İGÜ



Our Services
What we do

YÖK ve SHGM’nin 2017 Kasım ayı içinde iş birliği çerçevesinde ”Hava Aracı Bakım Teknisyeni” yetiştiren yükseköğretim kurumlarından “Tanınan Okul” şartı

aranmasına karar verilmiştir. 2018 yaz dönemi itibarıyla Türkiye’de son derece sınırlı yükseköğrenim kurumu “Tanınan Okul” sertifikasına sahip olmuştur.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, lisans programları düzeyinde “Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü” ve ön lisans düzeyinde de “Uçak Teknolojisi Programı”

kapsamında “Tanınan Okul” olarak sertifikasyon almıştır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden Tanınan Okul Sertifikasyonu



ÖDÜLLER

İletişim Tasarımı Bölümü
• 25. Turgut Pura Vakfı Resim ve Heykel Yarışması -
mansiyon ödülü 
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
• Kardelen Çetin: “Moda Sen Misin? Kombin Yarışması” 

Aralık ayı birincisi 
İlk ve Acil Yardım Programı
• 2014 yılı, “Ambulans Rallisi” adlı yarışmada 4 etapta 3 
etap birinciliği 
İşletme Bölümü
• 2014 yılı, 18. Finans Sempozyumu Bildiri üçüncülük ödülü, 
Finans Bilim Platformu
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
• 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 lâyık görülerek, 2 hafta süren Borsa İstanbul 
Öğrenci Eğitim Programı’na katılma hakkı kazandı.

Gastronomi Bölümü
• 2017 yılı, Chefs of the Future-Geleceğin Şefleri, genel klasman ikinciliği, tatlı 
kategorisinde birincilik 
• 2017 yılı, 6. Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması ödülleri: 1 altın, 3 gümüş, 2 
bronz 
• 2018 yılı, 16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri ödülleri: 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
• 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 Genel Müdürlüğü) “Dünya Su Günü” reklam 
yarışmasında ikincilik ödülü



• 2018 yılı, spor eğitim danışmanımız Namık Ekin, 24 saat su 
altında toplamda 301 ton 115 kg ağırlık ile Guinness Dünya 
rekorluğu
• 2019 yılı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Futsal Takımı İstanbul 
Şampiyonluğu 
• 2018 yılı, İBB Lale Festivali Üniversiteler Arası Plaj Futbol 
Turnuvası Şampiyonluğu 
• 2018 yılı, 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 Dünya 3.’sü
• 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

Antrenörlük Eğitimi Bölümü - Rekreasyon Bölümü



• 2016 yılı, “Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks 
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 
Kadın 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 yılları, KOÇFEST üniversite oyunlarında 
futbol takımımız Türkiye 3.‘sü

• 2015 yılı, Yıldız Teknik Üniversitesi “Robot Savaşları 
Kategorisi” Türkiye 2.’si 
• 3.800 katılımcı arasından TÜSİAD “Bu Gençlikte İş Var! 
Türkiye Girişimcilik Yarışması” çeyrek finalisti 
• 2016 yılı, Yıldız Teknik Üniversitesi “Robot Savaşları 
Kategorisi” Türkiye 2.’si 
• 2016 yılı, “Çizgi İzleyen Kategorisi” Türkiye 2.’si 
• 2017 yılı, Yıldız Teknik Üniversitesi “Robot Savaşları 
Kategorisi” Türkiye 1.’si 
• 2017 yılı, Yıldız Teknik Üniversitesi “Çizgi İzleyen 
Kategorisi” Türkiye 2.’si 
• 2017 yılı, İstanbul Teknik Üniversitesi “Çizgi İzleyen 
Kategorisi” Türkiye 1. 2. 3.’sü
• 2017 yılı, “İnsansız Hava Aracı (Drone) Kategorisi” Türkiye 
3.’sü 
• 2017 yılı, “Çizgi İzleyen Kategorisi” Türkiye 1.2.3.’sü 
• 2017 yılı, “Robot Savaşları Kategorisi” Türkiye 1.’si 
• 2017 yılı, Trakya Üniversitesi “Çizgi İzleyen Kategorisi” 
Türkiye 1.2.3.’sü 
• 2017 yılı, Trakya Üniversitesi “Hızlı Çizgi İzleyen Kategorisi” 
Türkiye 1.2.3.’sü 
• 2017 yılı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi “Çizgi İzleyen 
Kategorisi” Türkiye 1.2.3.’sü 
• 2017 yılı, Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı “İnsansız Hava 
Aracı Kategorisi” 1.’si

Egzersiz ve Spor Bilimi Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü -
Teknoloji ve Transfer Ofisi
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Kariyer Geliştirme Merkezi

Gelişim’de FARK Yaratan

Kariyer

Hayalet, PlanlaveYönet

Kariyer Geliştirme Merkezi’nin 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 hedeflenmektedir. 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 mülâkatlarda fark yaratacak adaylar olmasına özen göstermek
• Sektör öncüleri ile öğrencileri bir araya getirerek interaktif bir süreç yaratmak
• Mülâkat aşamalarında karşılaşacağı durumlar için önceden hazırlanmaları için destek vermek
• Çalışma yaşamında ve gündelik yaşamda kullanılabilecek pratik bazı becerileri kazandırmayı

hedefleyen eğitimler düzenlemek
• 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, mülâkat ve değerlendirme süreçlerinde başarılı olabilmeleri için hazırlamak amacıyla
çalışmalar düzenlemek



kariyer.gelisim.edu.tr

Kariyer
Geliştirme
Merkezi

Gelişim’de FARK Yaratan

Kariyer

Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Planlama
Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlamalarının ve gelişimlerinin tüm aşamalarında kariyer 

danışmanlarıyla görüşebilecekleri konular aşağıdaki çerçevede şekillendirilmiştir. 

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

Hayalet, PlanlaveYönet

Kariyer Gelişimiyle İlgili Düzenlediğimiz 
Etkinlikler & Seminerler

Farklı sektörleri, iş kollarını ve bireysel becerilerini 
geliştirebilmek için, yıl boyunca belirlenen dönemlerde 
düzenlenen etkinliklerdir.

• Şirket/Kurum Tanıtım Söyleşileri
• Saha Ziyaretleri
• İnsan Kaynakları/İşe Alım Süreçleri
• Cv Yazım Teknikleri
• Mülakat Provaları
• Liderlik Eğitimleri
• Takım Çalışması
• Zaman ve Stres Yönetimi
• Mentorluk Programları

Kariyer Planlama;
• Bireysel özelliklerin değerlendirmesi
• Kariyer imkânlarının değerlendirilmesi
• Bireysel özellikler ile kariyer imkânlarının belirlenmesi
• Bireysel ihtiyaçların ve hedeflerin belirlenmesi
• Uygulama

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 duyurulması noktasında da kolaylık sağlanmaktadır.

Mentorluk Programı
Öğrencilerimize eğitim hayatları içerisinde yönetim süreçlerine dahil olma 

ve kendilerini geliştirme fırsatı verdiğimiz mentorluk programı ile birlikte 
öğrencilerimiz ile üniversitemiz akademik ve idari tüm çalışanlarımızı daha 
yakın iletişim süreçleri içerisine dahil ediyoruz. Düzenlemiş olduğumuz 
eğitim faaliyetleri liderlik özellikleri gelişmiş, takım ruhuna uygun hareket 
eden özgüveni yüksek ve ayakları yere sağlam basan bireyler yetiştiriyoruz. 
Mentorluk Programı ile öğrencilerimizin iş hayatına geçişlerini 
kolaylaştırdığımız gibi üniversite yönetimi ile öğrencilerimizin iletişimini 
artırarak katılımcı bir yönetim modeli ve karar alma mekanizması ortaya 
koyuyoruz.



İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının faaliyet amacı öğrencilerin üniversite içerisinde geçirecekleri zamanı değerli ve farklı kılmak; 
sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak ve 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.

sksdb.gelisim.edu.tr

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEFLER
• Çalışma, dinlenme ve ilgili 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.



Bu bağlamda SKS Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olarak Mediko Sosyal Müdürlüğü bünyesinde yer alan sağlık hizmetlerimiz; Üniversitemiz bünyesinde 1 doktor, 5 hemşire, 
1 psikolog bulunmaktadır.SAĞLIK

SPOR

KÜLTÜR

2019 & 2020 akademik döneminde; 81 öğrenci kulübümüz ile faaliyet gösterilmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak kültürel hedefimiz; öğrencilerimizi ve personelimizi kültürel faaliyetlere teşvik etmek, kültürel faaliyetlere ilgi duyan kişileri kültürel etkinliklere yöneltmek ve ilgi
duydukları faaliyetlere katılımlarını sağlamaktır. Öğrencilerin istedikleri imkân, eğitmen, mekân ve zaman ayarlamalarının üniversite tarafından sağlamakta ve desteklemekteyiz. Bu bağlamda
sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi değil; kurum dışı gerçekleşen etkinliklere ev sahipliği yapmak, etkinliklere öğrencilerin katılımlarını sağlamak ve kurum içerisinde gerçekleşen etkinliklerin
duyurularını planlamaktır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak spor alanında amacımız başarılı sporcular yetiştirmek, yapılacak turnuvalarda şampiyonluk kazanmak, alanındaki başarılarla üniversitemizi Avrupa ve Dünya
üniversiteleri arasında yer almasını sağlamaktır. Üniversitemiz, spor yaparak öğrenci ve personelinin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini, beden ve ruh sağlığını korumalarını,
mutlu bir yaşam sürdürebilmek için spor yapmalarını sağlayarak ileriye dönük dostluklar geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Öğrencilerimizin ders dışı toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan, tamamı öğrencilerimizin kendi girişimleriyle kurulan kulüplerimiz, üniversite tarafından sağlanan bütün imkânlardan eşit bir şekilde
yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmaktadır. Öğrencilerimiz kulüpler bünyesinde düzenledikleri etkinliklerle organizasyon becerilerini, iletişim ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirmekte, proje yönetiminin her aşamasını
deneyerek öğrenmekte ve iletişim ağlarını geliştirmektedirler. Öğrenim süresi boyunca gerçekleştirmiş oldukları etkinlikler sayesinde çeşitli firmalarla ortak çalışmalarda bulunup gelecekleri için ilk adımları atmaktadırlar.



Sürekli Eğitim Merkezi

sem.gelisim.edu.tr

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. Eğitimlerin tümü alanında uzman akademik kadromuz tarafından verilmekte, teorik ve pratik
uygulamalar ile desteklenerek yüksek katma değerli hizmet sunulmaktadır.

Eğitimler

Dijital ve Bilişim Eğitimleri
Dil Eğitimleri
Havacılık Akademisi
Hukuk Akademisi
İletişim ve Tasarım Eğitimleri
İnsan Kaynakları Eğitimleri
İşletme & Yönetim Eğitimleri
Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri
Kültür-Sanat Eğitimleri
Mutfak Bilimleri Akademisi
Öğretmenlere Yönelik Eğitimler
Psikoloji Eğitimleri
Sağlık Eğitimleri
Sınavlara Hazırlık Eğitimleri
Spor Akademisi Eğitimleri
Turizm Otelcilik Eğitimleri
Yabancı Diller Eğitimi



Erasmus+
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.

• 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,
• 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.

Değişim Programları

• Kent State University:  ABD
• Technical University of Sofia: Bulgaristan
• Yahia Fares University of Medea: Cezayir
• Ziane Achour University of Djelfa: Cezayir
• University of West of England-Bristol: İngiltere
• University of Sevilla: İspanya

• Palermo University: İtalya
• Nagasaki Institute of Applied Science: Japonya
• Universite Du Quebec A Trois-Rivieres: Kanada
• Chungbuk National University, Republic of Korea: Kore
• Woosong University: Kore
• European University (Makedonian): Makedonya

• Zwail City of Science and Technology: Mısır
• Stefan Cel Mare University: Romanya
• University of Novi Sad: Sırbistan
• Jadara University in Irbid: Ürdün
• University of Havai'i at Manoa: ABD
• Capitol University: Flippinler

İkili Anlaşmalar



Erasmus+
Avrupa Birliği projeleri kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin listesi

• Haute Ecole Libre de Bruxelles-Ilya Prigogine - Belçika/Belgium
• Haute Ecole Francisko Ferrer - Belçika/Belgium
• Haute Ecole Leonard de Vinci - Belçika/Belgium
• Angel Kanchev University of Ruse - Bulgaristan/Bulgaria
• Veliko Tarnovo University - Bulgaristan/Bulgaria
• Technical University of Sofia - Bulgaristan/Bulgaria
• Konstantin  Preslavsky University of Shumen - Bulgaristan/Bulgaria
• Trakia University - Bulgaristan/Bulgaria
• National Sports Academi ''Vasil Levski'' - Bulgaristan/Bulgaria
• Varna University of Management - Bulgaristan/Bulgaria
• University of Structural Engineering and Architecture ''Lyuben Karavelov'' Sofia - Bulgaristan/Bulgaria
• Todor Kableshkov University of Transport - Bulgaristan/Bulgaria
• Josip Juraj Strossmayer University of Osijek-UNIOS - Hırvatıstan/Croatia
• University of Rijeka - Hırvatıstan/Croatia
• University of Zadar - Hırvatıstan/Croatia
• Masaryk University - Çekya/Czech Republic
• Moravian University College Olomouc - Çekya/Czech Republic
• Private College of Economics Studies Znojmo Ltd. - Çekya/Czech Republic
• Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (EUAS) - Estonya/Estonia
• Tallinn University of Natural Sciences and Health - Estonya/Estonia
• National Engineering School of Tarbes - France / Fransa
• Aalen University - Almanya/Germany
• Nuertingen-Geislingen University - Almanya/Germany
• University of Vechta - Almanya/Germany
• University of Applied Sciences Wedel - Almanya/Germany
• University of the Peloponnese - Yunanistan/Greece
• College of Dunaujvaros - Macaristan/Hungary
• Edutus College - Macaristan/Hungary
• Eötvös Jozsef College - Macaristan/Hungary
• University of West Hungary - Macaristan/Hungary
• Kodolanyi Janos University- Macaristan/Hungary
• Universita di Foggia - İtalya/Italy
• Brera University-Milano - İtalya/Italy
• University of Pisa - İtalya/Italy
• University of Trento - İtalya/Italy
• Universita Degli Studi Di Roma LA Sapienza - İtalya/Italy
• The University of Economics and Culture - Letonya/Latvia
• Riga Building College - Letonya/Latvia
• Kauna Kolegija/University of Applied Sciences - Litvanya/Lithuania
• Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK) - Litvanya/Lithuania
• Klaipeda University - Litvanya/Lithuania
• Šiauliai State College - Litvanya/Lithuania
•

• University of Life Sciences in Lublin - Polonya/Poland
• Vincent Pol University in Lublin - Polonya/Poland
• The University of Commerce and Services in Poznan (WSHIU) - Polonya/Poland
• The Karkonosze State University of Applied Sciences in Jelenia Gora - Polonya/Poland
• Nicolaus Copernicus University in Torun - Polonya/Poland
• Cracow University of Technology - Polonya/Poland
• Jerzy Korczak University of Pedagogy in Warsaw - Polonya/Poland
• Jozef Rusiecki Olsztyn University College - Polonya/Poland
• Koszalin University of Technology - Polonya/Poland
• Lublin University of Technology - Polonya/Poland
• Powislanski College in Kwidzyn - Polonya/Poland
• The East European State University - Polonya/Poland
• Tischner European State University - Polonya/Poland
• University of Gdansk - Polonya/Poland
• University of Opole - Polonya/Poland
•

• University of Information Technology and Management - Polonya/Poland
• Bronislaw Markiewicz State Higher School of 
Technology and Economics in Jaroslaw (PWSTE in Jaroslaw) - Polonya/Poland
• University of Euroregional Economy of Josefow- Warsaw - Polonya/Poland
• The John Paul ll Catholic University of Lublin - Polonya/Poland
• State University of Applied Sciences in Konin - Polonya/Poland
• Boleslaw Markowski Higher School of Commerce in Kielce - Polonya/Poland
• University of Physcical education in Poznan - Polonya/Poland
• Gdansk University of Physical Education and Sport - Polonya/Poland
• Radom Academy of Economics - Polonya/Poland
• ESAD College of Art and Design - Portekiz/Portugal
• Polytechnic Institute of Braganca - Portekiz/Portugal
• Polytechnic Institute of Coimbra - Portekiz/Portugal
• Polytechnic Institute of Guarda - Portekiz/Portugal

• University of Politecnico De Porto - Portekiz/Portugal
• ISAG- European Business School - Portekiz/Portugal
• University of the Azores - Portekiz/Portugal
• University of Beira Interior - Portekiz/Portugal
• University of Evora - Portekiz/Portugal
• University of Lusofona - Portekiz/Portugal
• University of Nova de Lisboa - Portekiz/Portugal
• Stefan Cel Mare University of Suceava - Romanya/Romania
• Titu Maiorescu University - Romanya/Romania
• '1 Decembrie 1918' University of Alba Iulia - Romanya/Romania
• University of Craiova - Romanya/Romania
• 'Dunarea de Jos University of Galati - Romanya/Romania
• University of Oradea - Romanya/Romania
• University of Pitesti - Romanya/Romania
• Universitatea Sapientia din Clujnapoca - Romanya/Romania
• Comenius University in Bratislava  - Slovakya/Slovakia
• Matej Bel University in Banska Bystrica - Slovakya/Slovakia
• University of Zilina - Slovakya/Slovakia
• University of Presov - Slovakya/Slovakia
• University of Primorska - Slovenya/Slovenia
• University of Ljubljana - Slovenya/Slovenia
• Vocational College of Hospitality and Tourism Maribor - Slovenya/Slovenia
• University of EASD Segovia - İspanya/Spain
• University of Autonoma de Madrid - İspanya/Spain
• University of Malaga - İspanya/Spain
• University of Oviedo - İspanya/Spain
• Technical University of Cartagena - İspanya/Spain
• University of Mondragon - İspanya/Spain



Teknoloji Transfer Ofisi
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.

Yıldız Teknik Üniversitesi Robot Savaşları Türkiye 1.’si Okan Üniversitesi Drone Kategorisi Türkiye 3.’sü

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Çizgi izleyen Kategorisi Tükiye 1.’si
Bahçeşehir Üniversitesi Robot Savaşları Türkiye 1.’si ve
Çizgi İzleyen Kategorisi Türkiye 1.2. ve 3.’sü 

Uluslararası M.E.B Robot Yarışması İ.H.A Kategorisi 1.’si

Türkiye’nin 568 patenti ile en çok patente sahip üniversitesi



PROJELER

İGÜ “Bir Projem Var” diyen tüm öğrencilerini dinliyor ve bu projeleri hayata geçirmek için her türlü imkânı 

sağlıyor. 

Üniversite tarafından 2017 yılında başvuru yapılan birçok patent ve faydalı modellerden 8 tanesi Teknoloji ve 

Transfer Ofisi (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.

Eczamatik projesi 

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.



Babayiğit ve çarpışma sistemi 

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 artırmak için, mevcut fren sisteminden bağımsız aracın istenilen bölgesine yerleştirilebilecek akıllı yardımcı fren 

sistemi olarak tasarlanmıştır. Hâlihazırda mevcut bulunan fren sistemine ek olarak frenleme kabiliyetinin artırılmasıdır. 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 engelliler için baston

Proje; görme engeli olan kişilerin başlangıç ve bitiş noktaları bilinen güzergâh doğrultusunda yerleştirilen yol üzerinde, mikro işlemci ile kontrolü 

sağlanan kızılötesi sensörlerden gelen bilgi sonucunda sesli uyarı vererek güzergâhı 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.



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 

imalât 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 hayâl 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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