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Rapor Hakkında 

Bu raporun amacı, akademik ve idari personelimiz ve öğrencilerimiz dahil olmak üzere yerel topluluklara sağlanan 

yaşam boyu öğrenme fırsatlarının bir özetini sunmaktır. Eğitim faaliyetlerimizin amacı, barışçıl ve eşitlikçi bir toplum 

tesis etmek üzere eğitimin önemini vurgulamaktır. Herkes için eğitim misyonuyla, kazanarak çocukları, gençleri, 

yetişkinleri ve toplumu sorumlu bir vatandaş olabilmeleri için gereken bilgi ve beceriyi edinmelerini sağlamak üzere 

destek sunmak oldukça önemlidir.  

Bu rapor hem nicel hem de nitel bir tarih anlatmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni sayısal verilerini inceleyebilir 

ve üniversitenin değerli üyeleri tarafından geliştirilen gençlik ve yetişkin öğrenimini destekleyici eğitim faaliyetleri 

hakkındaki detayları öğrenebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Teşekkür 

Kaliteli Eğitim Raporunun içeriği büyük ölçüde Eğitim Destek Birimi, Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi, Öğrenci Kariyer Merkezi, öğrenci kulüpleri ve değerli akademisyenler gibi 

birçok iç paydaşın çalışmaları doğrultusunda hazırlanmıştır.  

Raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm iç paydaşlara teşekkürü bir borç biliriz.  

 



 

 

Koordinatörün Mesajı 

Kaliteli eğitim, sürdürülebilir kalkınma politikasının en önemli araçlarından biri olması ve diğer sürdürülebilir kalkınma 

amaçlarının gerçekleştirilmesinde de kritik öneme sahip olması sebebiyle 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 

bir parçası olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi arasında, uluslara ve dünyaya sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 

çabaların nasıl harekete geçirileceği vizyon sunan en önemli hedeflerden biridir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi yolunda 

özellikle operasyonda yer alan en önemli kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Üniversiteler sadece mesleki 

ve teknik eğitimin verildiği kurumlar değil aynı zamanda gelecek nesillerin birey olarak toplumdaki rollerini idrak 

ettikleri, değerlerini ve inançlarını şekillendirdikleri önemli kurumların balında geldikleri için sürdürülebilir kalkınmanın 

aktif bir oyuncusudur.  

 

Günümüzde üniversitelerin tek sorumluluğu sadece kendi öğrencilerine nitelikli eğitim vermek ve yetkin mezunlar 

yetiştirmek değildir. Üniversiteler hem öğrencilerini hem de eşitsizliklerle mücadele eden, desteklenmeye ihtiyaç 

duyan, kendini geliştirmek isteyen toplumun tüm kesimlerini sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda atmaları 

gereken adımların bilincinde, toplumu dönüştürme gücüne sahip, sorumluluk almaya hazır aktif bireylere dönüştürmek 

sorumluluğunu da taşımaktadır. Eğitimli bir toplum girişimci, yenilikçi, teknolojik gelişmelere açık, üretken bir iş gücünü 

temsil etmesi açısından yoksulluğun ve eşitsizliğin karşısındaki en önemli güçtür. Eğitim toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması, sağlıklı yaşam bilincinin desteklenmesi, şiddetin önüne geçilmesi, hoşgörünü kültürünün, barışçıl, istikrarlı 

ve müreffeh toplumların inşa edilmesinin de temelini oluşturmaktadır.  

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi nitelikli eğitim alanında Cumhurbaşkanlığı’mızın 2030 hedefleri doğrultusunda 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden nitelikli eğitim hedefini desteklemek üzere geliştirdiği yol haritası rehberliğinde 

değerli akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin dahiliyetiyle yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada topluma 

yönelik özel yaşam boyu öğrenme programları tasarlamakta ve hayata geçirmektedir. Sürdürülebilir bir gelecek inşa 

etmek üzere kendini sorumlu hisseden İstanbul Gelişim Üniversitesi, insanlığa önemli bir katkıda bulunmaya kendini 

adamıştır. 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin SELÇUK, FHEA 

Topluma Hizmet Birimi Koordinatörü 

Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
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Sayılarla Gelişim Üniversitesi  

  

Tüm rakamlar İGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınan verilere dayanmaktadır. 

Grafik 1, İstanbul Gelişim Üniversitesi mezunlarının toplam sayısını göstermektedir.  Grafik 

1: Mezun Sayısı  

 Number od Graduates 

 2016 2017 2018 

 

 

 

  

Grafik 2, ISCED 6 (Lisans Düzeyi) lisans mezun sayısını göstermektedir.  

  

Grafik 2: ISCED 6 Lisans Mezun Sayısı  
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Grafik 3. ISCED 7 (Yüksek lisans düzeyi) yüksek lisans mezun sayısını göstermektedir.  

  

Grafik 3: ISCED 7 Yüksek Lisans Mezunu Sayısı  

 ISCED 7 Yüksek Lisans Mezunu Sayısı 

 2016 2017 2018 

 

 

 

  

                  Grafik 4'te ISCED 8 (Doktora Düzeyi) doktora mezunu sayısını göstermektedir.  

  

Grafik 4: ISCED 8 Doktora Mezunu Sayısı  

 ISCED 8 Doktora Mezunu Sayısı 

   

   
 2016 2017 2018 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde eğitim fakültesi bulunmamakla birlikte, üniversitemizin 

çeşitli programlarından mezun olanların, Türkiye'de formasyon adı verilen özel bir eğitim 

belgesi almaları durumunda ilköğretim okullarında ders verme yetkisini elde etme seçenekleri 

bulunmaktadır. Formasyon eğitimi alınabilecek programlar aşağıda listelenmiştir;  

• Rekreasyon Bölümü  

• Grafik tasarım Bölümü  

• Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü  • İç Mimarlık Bölümü  

• İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü  

• İletişim Tasarımı Bölümü  

• Sinema ve Televizyon Bölümü  

• İngiliz dili ve Edebiyyatı bölümü   

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü  

• Havacılık Yönetimi Bölümü  

• Psikoloji Bölümü  

• Radio Televizyon ve Sinema Bölümü   

• Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü  

• Sosyoloji Bölümü  

• Turist Rehberliği Bölümü  

• Uluslararsı Taşımacılık ve Lojistik Bölümü  

• Uluslararası Ticaret Bölümü  

• Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü   

• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü  

• İnşaat Mühendisliği Bölümü  

• Mekatronik Mühendisliği Bölümü  

• Uçak Mühendisliği Bölümü  

• Beslenme ve Dietetik Bölümü  

• Çocuk Gelişimi Bölümü  

• Ergoterapi Bölümü  

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü  

• Hemşirelik Bölümü  
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• Gastronomi Bölümü  

• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü   

• Havacılık Yönetimi Bölümü  

• Lojistik Bölümü  

• Media ve İletişim Bölümü  

• Mütercim Tercümanlık Bölümü  

• Televizyon Gazeteciliği Bölümü  

• Uçak Gövdesi Motor Bakımı Bölümü  

  

Mezunlarımızın yaklaşık % 65'i her yıl formasyon eğitimi alarak ilköğretim öğretmenliği 

yeterliliği kazanmaktadır. Grafik 5, ilköğretim öğretmenliği yeterliliği alma hakkına sahip 

mezunlarımızın toplam sayısını, Grafik 6 ise ilköğretim öğretmenliği yeterliliklerini kazanmak 

üzere formasyon alan mezunlarımızın yüzdesine (% 65) göre hesaplanan sayıyı 

göstermektedir.  

  

        Grafik 5: İlköğretim Öğretmenliği Yeterliliği Alma Hakkına Sahip Toplam Mezun 

Sayısı  
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Grafik 6: İlköğretim Öğretmenliği Formasyonu Toplam Mezun Sayısı   

  

Grafik 7, ilköğretim öğretmenliği formasyonu alan mezunlarımızın yüzdesine (% 65) dayalı 

olarak hesaplanan ISCED 6 (lisans seviyesi) mezun sayısını göstermektedir.  
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Grafik 7: İlköğretim Öğretmenliği Formasyonu Alan Lisans Mezunu Sayısı  

Grafik 8, ilköğretim öğretmenliği formasyonu alan mezunlarımızın yüzdesine (% 65) dayalı 

olarak hesaplanan ISCED 7 ( yüksek lisans seviyesi) mezun sayısını göstermektedir.  

 

  

Grafik 8: İlköğretim Öğretmenliği Formasyonu Alan Yüksek Lisans Mezunu Sayısı  

 İlköğretim Öğretmenliği Formasyonu Alan Yüksek Lisans Mezunu Sayısı 

 
 

 

 2016 2017 2018 

  

              ISCED 8 doktora düzeyinde mezun öğrenci bulunmamaktadır.   
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Yaşam Boyu Öğrenme Fırsatları  

  

2030 Gündeminin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, toplumu güçlendirmek için eğitime 

dayalı çözümler gerektirmektedir. Herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek, 

sürdürülebilir kalkınma vizyonu yoluyla dönüşüm için esas unsur olacaktır.  

  

İGÜ öğrencilerin ve personelin aktif katılımı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda 

bulunmak üzere topluma yönelik bir çok ücretsiz ve ücretli eğitimler sunmaktadır.    

  

A. Topluma Açık Dersler ve Etkinlik Faaliyetleri  

  

İGÜ, üniversiteye öğrenim kademeleri içinde yer almayan toplum üyeleri için birçok ücretsiz 

eğitim ve etkinlik sunmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesi topluma yönelik 

derslerini daha fazla kişiye ulaşmak için hem kampüs içerisinde hem de online platformda 

sunmaktadır. Online olarak sunulan geniş konu yelpazesindeki ücretsiz eğitim içeriklerine 

aşağıdaki linkten ulaşılabilir. İGÜ 2019 yılı içerisinde 55 tane topluma açık ücretsiz etkinlik 

ve derse ev sahipliği yapmıştır. Bu etkinliklere ait detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.   

  

1. Esenyurt Sınav Temel Lisesi Oryantasyon " 19 Etkinliği   

https://ubyo.gelisim.edu.tr/haber/lojistik-ve-ticaret-kulubu-esenyurt-sinav-temel-lisesi-

ogrencileri-ile-bulustu 
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Lojistik ve Ticaret Kulübü'nün davetlisi olarak  

Esenyurt Sınav Temel Lisesi öğrencileri ve 

öğretmenleri,  12.02.2019 tarihinde  İstanbul Gelişim 

Üniversitesi'ni   ziyaret etmişlerdir. 

 

Lojistik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç  ve 

Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ebru 

Nergiz'in  bölüm tanıtımları ile başlayan etkinlik,  

Lojistik Bölüm hocalarından Dr.Öğr.Üyesi Mustafa 

Özan ve Dr.Öğr.Üyesi Sulhi Eski’nin  bölüm hakkında 

hakkındaki konuşmaları ile  devam etmiştir.   

Rektörlük binası ve Gelişim Tower binalarımız 

gezilmiş olup, Lojistik ve Ticaret Kulüp Başkanı 

Şeyma Topluoğlu ve ekibinin öğrencilerle etkileşimli 

bilgi alışverişi ile sona ermiştir.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aşkın Nörofizyolojisi 

https://gelisim.edu.tr/haber/dr-ogr-uyesi-demirci-askin-norobiyolojisini-acikladi  
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Akademisyenler, öğrenciler ve davet edilen yerel halktan 

oluşan katılımcılar aşk denilen psikolojik durumu bilimsel 

temeller ışığında inceleme fırsatı buldular.  

Dr. Öğr. Üyesi Demirci, aşkın nörobiyolojisini açıkladı 

Aşık olma hissinin nörobiyolojik yönünü anlatan Dr. Öğr. 

Üyesi Onur Okan Demirci, aşık olunduğunda hissedilen 

duyguların aslında sinir sistemindeki ‘sempatik sistem’den 

kaynaklandığını belirtti. 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. 

Üyesi Onur Okan Demirci, yıllardır ‘onu gördüğüm anda 

kalbim hızla atmaya başladı, nefesim kesildi, ellerim terledi, 

beynimde karıncalanma oldu, midemde kelebekler 

uçuşmaya başladı, yerimde duramıyor gibi hissettim’ 

şeklinde tarif edilen aşık olma halini, sempatik sistemin 

harekete geçmesi olarak tanımladı. 

 

Sinir sisteminde kontrol dışında otomatik olarak gerçekleşen 

2 tür mekanizma olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Onur 

Okan Demirci, “Bunlar sempatik ve parasempatik sistem adı 

verilen mekanizmalardır. Parasempatik sistem dinlenme 

halimizde ve yemek yediğimizde çalışmaya başlayan ve bize 

sakinliği, huzuru getiren sistemdir. Sempatik sistem ise 

tehlike 

durumlarında, heyecan durumlarında ve bizde gerginlik 

yaratabilecek her tür durumda aktifleşen sistemimizdir” diye 

tanımladı.  

 

Aşık olunan kişi görüldüğünde sempatik sistemin aktif hale 

geldiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Demirci, “Sempatik sistem 

aktif hale gelince kalp atışları hızlanır. Beyne giden kan 

akımı 

azalır ve beynimiz karıncalanmaya başlar. Sindirim sistemimize giden kan akımı azaldığından 

beyindeki karıncalanma olur. Akciğer hacmi küçüldüğünden daha hızlı soluk alıp vermeye 

başlarız ve nefesimiz kesilir gibi hissederiz. Kan akımının büyük oranda kol ve bacak kaslarına 

yönelmesi sonucunda yerimizde duramama hissi yaşamaya başlarız. Aşık olduğumuzda da 

bunları hissederiz” dedi. 

 

Her şeye rağmen aşk durumunun sadece sempatik sinir sistemi ile ilgili olamayacağını da 
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söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Demirci, konuşmasını şöyle noktaladı: “Son yıllarda yapılan bilimsel 

araştırmalar bize koku duyusunun yani hayvanlarda feromon etkisi adını verdiğimiz durumun 

insanlarda da geçerli olduğunu kanıtladı. Biz insanlar aslında bilinçdışı bir düzeyde 

karşımızdaki insanın kokusunu alabiliyoruz. Bu koku ile de kendi sistemimizi eşleştirerek o 

kişiden hoşlanıp hoşlanmayacağımıza karar verebiliyoruz. Aslında ten uyumu adını verdiğimiz 

durum işte bu feromon sistemi ile yönetilen bir süreçtir. Yapılan insan deneylerinde kişilerin 

aşık olduğu insanların kokularının sindiği kıyafetler kişilere koklatıldığında (ki kime ait 

olduğunu bilmedikleri kıyafetlerdir bunlar) aşk belirtilerinin ortaya 

çıktığını göstermiştir” dedi. 

  

3. Sıkıcı Gerçekler Çekici Hurafelere Karşı 

http://www.mumsad.org.tr/mumsad-genel-koordinatoru-ebru-akdag-ambalajli-gida-guvenli-

gidadir/ 

https://www.haberler.com/mumsad-genel-koordinatoru-ebru-akdag-ambalajli-11780041-

haberi/ 

https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2925932-mumsad-ambalajli-gidaya-

guvenin/?detay=2  

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği 

(MÜMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin 

Yurdagül ve Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları Bölümü’nde 'Sıkıcı Gerçekler 

Çekici Hurafelere Karşı' başlıklı seminer verdi. 

Seminere yerel halkın katılımı oldukça yoğundu. 

Seminerde Türkiye'deki gıda sektörünü ele alan 

uzmanlar denetimler üzerinde durarak bilgi 

kirliliğine dikkat çekti.  

 

Bilimsellikten uzak, uzman olmayan kişilerin 

gıdalar üzerine bilgi kirliliği yaratığını aktaran 

Akdağ, "Türkiye’deki gıda denetimi birçok AB 

ülkesinden fazladır. Yıllar geçtikçe bakanlığın 

yaptığı denetim sayısı arttı. Aynı zamanda bilimsel 

gerçekler ışığında gıda sektörü sağlıklı ve güvenilir 

gıdaların üretimi konusunda birçok yönden öncü bir 

ülkeyiz" dedi.  
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Ebru Akdağ, gıdalar hakkındaki uzman kişilerin Gıda Mühendisleri ve Diyetisyenler olduğunu 

söyledi ve bu iki meslek grubunun birbirini tamamlayarak doğru bilgileri aktarmaları 

gerektiğinden bahsetti. Bununla birlikte aşçılar ve 

gastronomi uzmanlarına da büyük görev 

düştüğünü hepimizin aynı gemide olduğumuzu ve 

yanlış bilgilere karşı her zaman bilimin yanında 

yer alınması gerektiğini vurguladı.  

 

"AMBALAJLI GIDA GÜVENİLİR GIDADIR" 

 

Gıda sektörüne yönelik ortaya atılan bilgilerin son 

derece yanlış ve tehlikeli olduğunu söyleyen 

Akdağ, "Ambalajlı gıda güvenilir gıdadır. Denetimleri yapılan, üretim, paketleme ve son 

tüketim tarihi belli olan ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Ambalaj dışında satılan 

hiçbir ürünün soframıza hangi aşamalardan 

geçilerek gelindiği bilinmiyor. Ben bir tüketici ve 

gıda mühendisi olarak paketli olmayan hiçbir 

ürünü satın almam, nasıl üretildiğini bildiğim için 

paketli olan gıdaları tercih ederim. Bunun yanında 

paketli olan her gıdanın güvenilir değildir, 

denetimden sıyrılabilen merdiven altı işletmelere 

de dikkat edilmesi gerekiyor. Her zaman güvenilir 

markaların tercih edilmesi lazım" diye konuştu.  

 

Trans yağların margarinlerde azaltılması ile ilgili çalışmaların 2000’lerde başladığını belirten 

Metin Yurdagül, margarin üretiminde Türkiye’nin trans yağ problemini Avrupa ve 

Amerika’dan çok daha önce çözdüğünü ve 2007 yılından itibaren trans yağsız döneme 

geçildiğini ifade etti. Yurdagül aynı zamanda margarinlerin kolesterol ile birlikte anıldığını ve 

bitkisel yağlardan elde edilen margarinlerde kolesterol bulunmasının mümkün olmadığına da 

değindi. Bilimin sürekli değişen ve gelişen özelliğinden dolayı MÜMSAD olarak her zaman 

bilimsel veriler ışığında gelişmeleri takip ederek görüş bildirdiklerini belirten Yurdagül, var 

olan bilgi kirliliğini önlemenin en önemli yolunun bilimin ışığında elde edilen bilgileri 

paylaşmak olduğuna dikkat çekti. 

 

Poşet çaylar konusuna da değinen Metin Yurdagül, “Aktarlarda satılan çayların daha sağlıklı 

olduğu konusunda yanlış bir algı var, özellikle poşet çayların poşetlerinin kanser yaptığı 

iddiası nedeniyle sağlıksız bulunuyor, halbuki çay poşetleri muz ağaçlarının liflerinden elde 

edilen doğal bir materyaldir" ifadelerini kullandı. 

 

4. 'Farkında mısınız?'' Halkla İlişkiler Work Shopu  

https://gelisim.edu.tr/haber/halkla-iliskiler-okuyan-ogrencilerden-farkindalik-projesi 
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https://www.haberler.com/halkla-iliskiler-okuyan-ogrencilerden-farkindalik-11834267-

haberi/  

Halkla ilişkiler eğitimi alan İstanbulda’ki üniversite 

öğrencileri, mesleğin daha iyi bilinmesi ve diğer 

mesleklerle karıştırılmaması için 'Farkında Mısınız?' 

çalıştayını düzenledi. 

Proje araştırma evresinde 100 kişilik bir öğrenci grubu 

üzerinde  öğrencilere yapılan anket sonucunda ortaya 

çıkan veriler de çalıştayda katılımcılarla paylaşıldı. 

Araştırma, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, 

İstanbul Gelişim Üniversitesi  Meslek Yüksekokulu, 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. 

Fulya Beteş ile Öğr. Gör. Atilla Akalın önderliğinde 

öğrencileri Tolgahan Polat, Bahar Yalçın, Sümeyra 

Aydın , Özgür Demirci, Sultan Kaya, Betül Sırma, 

İlknur Şen, Selin Aldemir, Sadık Kalender, Tuğçe 

Şeran, Hüseyin Karaca, Doğukan Şahin ve Fatih 

Muhammet Albayrak tarafından yapıldı. 

Araştırmanın sonucunda göre, çalışmaya katılanların 

sadece yüzde 1’i halkla ilişkilerin ne olduğunu 

bildiğini, yüzde 17’si daha önce düzenlenen bir halkla 

ilişkiler çalıştayına katıldığını, yüzde 10'u ise 

ülkemizde yapılan halkla ilişkiler çalışmalarını yeterli bulmadığını belirtti. 

Anket verilerinden yola çıkılarak planlanan 

çalıştayın ilk ayağında Brothers&Sisters Ajansı 

Ortağı, İstanbul Cerrahi Hastanesi Kreatif 

Danışmanı Gülnur Göksel ve Netmarble Türkiye PR 

& Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu konuk 

olduğu mesleğe ilişkin söyleşi düzenlendi. Sektörün 

içerisinden gelen konuklar firmalarında yaptıkları 

halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım kampanyalarını 

öğrencilere anlatarak mesleğin kurum içi birim ve 

ajans alanlarında farklılıklarını gerçek uygulanmış çalışmalar üzerinden açıkladı. 
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Çalıştayın ikinci ayağında ise Yenibosna Anadolu 

Lisesi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 

Bölümü'nde lise öğrencileriyle workshop düzenlendi. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve 

Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri danışmanları 

Öğr. Gör. Fulya Beteş önderliğinde halkla ilişkiler 

eğitimi alan lise öğrencileriyle mesleklerini ve 

üniversitede halkla ilişkiler öğrencisi olmayı anlattığı 

workshopu gerçekleştirdi. 

Çalıştayın söyleşi ayağı konukları Gülnur Göksel ve 

Dilek Aydoğdu, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 

misafiri olarak deneyimlerini öğrenciler ile 

paylaşmaktan son derece mutlu olduklarını dile 

getirerek, henüz öğrencilik dönemlerinde olmalarına 

rağmen birbirinden güzel uygulama projeleri 

gerçekleştirdikleri için öğrencileri tebrik ettiler.  

Çalıştayın workshop ayağının gerçekleştirildiği Yenibosna Anadolu Lisesi Müdürü Salim 

Çeliktaş ise öğrencilere verdikleri bilgiler ve 

desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak gelecek 

dönemlerde de İstanbul Gelişim Üniversitesi ile 

liseler arasında geliştirilecek yeni eğitim projelerine 

ev sahipliği yapmaktan her zaman mutluluk 

duyacağını dile getirdi. 
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İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nezir Köse ise “Mütevelli Heyeti 

Başkanımız Sayın Abdulkadir Gayretli ve Rektörümüz Prof. Dr. Burhan Aykaç’ın daimi 

destekleriyle piyasanın nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere öğrencilerimize 

olabildiğince bol uygulamalı eğitim vermeyi kurum olarak oldukça önemsiyoruz. 

Gerçekleştirilen bu projede net olarak gördüğümüz öğrencilerimizin mesleklerine duydukları 

ilgi ve heyecan dileriz ki hayatları boyunca devam eder. Şimdiden sektörde yapılan birçok 

proje ve uygulama ile öğrencilerimizi buluşturdukları için konuklarımıza da ayrıca 

teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.  

  

5. İGÜDYT Kariyer Sohbetleri 

https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/dyt-gizem-seber-deneyimlerini-igulu-ogrencilerle-paylasti  
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor 

Başkanlığı İGUDYT kulübü tarafından “IGÜDYT Kariyer 

Sohbetleri” etkinliği düzenlendi. Etkileşimin yüksek 

olduğu kariyer sohbetleri etkinliğinde İGÜ’lü öğrenciler 

ve İstanbul’daki farklı üniversitelerde öğrenim gören 

konuyla ilgili katılımcılar kariyerleri ile ilgili bilgileri 

alanında uzman Dyt. Gizem Şeber’ den dinleme fırsatına 

sahip oldular. 

Özellikle üniversiteden mezun olduktan sonra öğrencileri 

nelerin beklediği gibi birçok önemli konu öğrencilere 

aktarıldı. İGÜDYT Kariyer Sohbetleri etkinliğine konuk 

olarak katılan Dyt.Gizem Şeber, sektörde yaşadığı 

deneyimlerden ve karşılaştığı sorunlardan bahsederek 

Gestalt psikolojisi, yaşam koçlugu ve diyetisyenlik farkı 

gibi konulara değindi.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

6. Ölüm ve Yas  
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen “Ölüm ve 

Yas”  adlı seminer tüm yerel halkın, öğrencilerimizin ve 

akademisyenlerimizin katılımına açık olarak düzenlendi. Dr. Öğr. 

Üyesi Hakan ERTUFAN’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminer; 

27.02.2019 günü saat 12:00’de Gelişim Tower Oditoryum / K 

Blok’ da gerçekleştirilmiştir. Ölümün insan psikolojisi üzerindeki 

etkilerini ve bu etkilerin nasıl bertaraf edileceğine dair verilen 

bilgiler özellikle halktan katılımcıların 

ilgisini uyandırdı. 

 

  

  

7. Türk Egzersiz Sistemi İçerisinde Egzersiz ve Sporun Yeri Konferansı  

https://gelisim.edu.tr/haber/igu-sporculari-karakullukcu-ile-bir-araya-geldi  

İGÜ sporcuları Karakullukçu ile bir araya geldi 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığı Voleybol Kulübü 

tarafından organize edilen söyleşiye Türkiye 

Okul Sporları Federasyonu Başkanı Dr. Ömür 

Fatih Karakullukçu konuk oldu. 

 

“Türk Eğitim Sistemi İçerisinde Egzersiz ve 

Sporun Yeri” konulu bir sunum gerçekleştiren 

Karakullukçu, İGÜ Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu sporcularının istihdam sorunları 

ve kariyer planlamaları konularına da değinerek 

öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 
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İstaanbul’da öğrenim gören öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programın ardından Voleybol 

Kulübü Danışmanı Öğr. Gör. Deniz Demirbolçay ve İGÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Müdürü Mehmet Soyal tarafından Dr. Ömür Fatih Karakullukçu’ya plaket ve çiçek takdim 

edildi. 

 

8.  Medya Buluşması: Yeni Medyada İletişim ve Liderlik 

https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/igulu-ogrenciler-medya-bulusmasi-yeni-medyada-iletisim-

ve-etik-etkinliginde-bir-araya-geldiler 

 

Yeni medyanın ne olduğu, yeni medyada girişimcilik ve 

liderlik kavramlarının ne şekilde ele alındığı konular 

yerel halkın ve yeni medya alanına ilgi duyan gençlerin 

ve öğrencilerimizin katılımıyla masaya yatırıldı. 

İnteraktif bir özelliği olan “Medya Buluşması: Yeni 

Medyada İletişim ve Etik” etkinliğinde İGÜ’lü 

öğrenciler merak ettikleri konuları sorma fırsatını 

yakaladılar  

  

  

  

  

  

  

  

9. İGÜDYT Kariyer Sohbetleri 

İstanbul Gelişim Üniversitesi İGÜ Beslenme ve Diyetetik 

Kulübü öğrencileri Kariyer Sohbetleri kapsamında ‘Psikolojik 

Hastalıklar ve Beslenme & Meslekte 25 Yıl’ isimli etkinliği 5 

Mart 2019 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında UBYO 

Konferans Salonu A Blok’ta gerçekleştirdi. ‘Psikolojik 

hastalıklarda beslenme etkili mi?’, ‘Diyetisyenlikte 25 yıl nasıl 

geçti?’ gibi sorulara cevap arandı. İstabulda alanda öğrenim 

gören öğrencilerin yoğun ilgisinin olduğu etkinlikte Diyetisyen 

Canan Aksoy ve Diyetisyen Sevinç Akdur gelecekteki 

meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaştı ve ardından kitaplarını imzaladı. 

https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/igulu-ogrenciler-medya-bulusmasi-yeni-medyada-iletisim-ve-etik-etkinliginde-bir-araya-geldiler
https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/igulu-ogrenciler-medya-bulusmasi-yeni-medyada-iletisim-ve-etik-etkinliginde-bir-araya-geldiler
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10. Aile İçi Şiddetin Kadına ve Çocuğa Yansıması 

https://www.avcilarhabermerkezi.com/baris-manco-kultur-merkezinde-aile-semineri-

gerceklestirildi/13464/  

 İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Sağlıkta 

Farkındalık Kulübü öğrencileri Aile İçi Şiddet hakkında 

bilgilenmek adına Avcılar Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 

adına ‘Aile İçi Şiddetin Çocuğa ve Kadına Yansıması’ isimli 

seminere 6 Mart 2019 Çarşamba günü 13:00-16:00 saatleri 

arasında katılım gösterdiler. Seminer Prof. Dr. Şevki Sözen  

Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu E Blok’ta 

gerçekleştirdi. Müslüm Gürses’i Anmak adına düzenlenen 

etkinlik söyleşi yapılarak son buldu.    

   

  

 

 

 

 

 

11. "Bozkırda Bir Modern" Belgesel Film Gösterimi ve Yönetmeniyle Söyleşi 

https://gsf.gelisim.edu.tr/haber/sinema-kulubu-etkinligi-%E2%80%9Cbozkirda-bir-

modern%E2%80%9D-belgesel-film-gosterimi-ve-yonetmeni-kurtulus-ozgen-ile-soylesi 

https://gsf.gelisim.edu.tr/haber/sinema-kulubu-etkinligi-%E2%80%9Cbozkirda-bir-modern%E2%80%9D-belgesel-film-gosterimi-ve-yonetmeni-kurtulus-ozgen-ile-soylesi
https://gsf.gelisim.edu.tr/haber/sinema-kulubu-etkinligi-%E2%80%9Cbozkirda-bir-modern%E2%80%9D-belgesel-film-gosterimi-ve-yonetmeni-kurtulus-ozgen-ile-soylesi
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Akademisyen sinemacı Kurtuluş Özgen, Sinema 

Kulübü öncülüğünde İGÜ'ye konuk oldu. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar 

Fakültesi (GSF), Sinema ve Televizyon Bölümü 

öğrencileri, Sinema Kulübünün E Blok Konferans 

Salonunda toplum katılımına açık olarak 

düzenlediği “Bozkırda Bir Modern” belgesel film 

gösterimi ve yönetmeni Kurtuluş Özgen ile söyleşi 

etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. 

 

Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Doç. M. 

Sevtap Aytuğ başta olmak üzere tüm Sinema ve 

Televizyon Bölümü akademisyenleri düzenlenen 

etkinlikteki yerlerini aldılar. Ayrıca etkinliğin 

düzenlenmesinde büyük katkıları olan İGÜ Meslek 

Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı 

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Oya Tong da etkinliğe 

katıldı. 

 

Belgesel sinema üzerine önemli çalışmaları bulunan 

akademisyen sinemacı Kurtuluş Özgen, yaklaşık 55 

dakika uzunluğundaki yeni projesi “Bozkırda Bir 

Modern” filminin ilk kez geniş bir kitlenin 

beğenisine sunulduğunu belirterek, İstanbul Gelişim 

Üniversitesi öğrencilerinin film hakkındaki görüş ve 

önerilerinin projenin gözden geçirilmesi noktasında 

önemli olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin 

beğenisini kazanan film, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ilk fabrikası olma özelliği taşıyan Sümerbank Bez 

Fabrikasını odağına almaktadır. 1935 yılında 

Kayseri’de açılan fabrikanın yapılış aşaması, üretim 

süreci ve fabrikada bir dönem çalışmış kişiler ile 

yakınları belgeselin içeriğini oluşturmaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapım 

desteği kazanan filmde arşiv görüntülerinin yanı 

sıra Kayseri, Moskova şehirlerinden görüntü ve röportajlara yer verilmiştir. 
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Etkinlik film gösterimi ve filmin yönetmeni Kurtuluş Özgen ile yapılan soru cevap şeklindeki 

söyleşiyle tamamlandı. Etkinlik sonrasında Sinema Kulübü Başkanı Sinema ve Televizyon 

Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Tayfun Kurusıkı tarafından Kurtuluş Özgen’e üniversitemize 

sunmuş olduğu katkılarından ötürü plaket takdimi yapıldı.  
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12. Ultra Maraton Sohbetleri 

  

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uzunetap Sohbetleri 

kapsamında Girişimci Sporcular Kulübü tarafından 13 

Mart Çarşamba günü 10:00-13:00 saatleri arasında 

“Ultra Maraton Sohbetleri” etkinliği düzenlendi. 

Etkinlik kapsamında, ultra maraton yarışları konusunda 

Türkiye'de önemli yarışmalara katılmış olan spor 

dünyasının dört tecrübeli ismi Seda Nur Çelik, Özgür 

Çelikkaya, Burak Abacıoğlu ve Kadir Çelik konuk 

edildi. Konuklar maraton deneyimlerini katılımcılarla 

paylaştı. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Havacılık Sektör Analizi Söyleşisi  
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Tayyare ve Uzay 

Kulübü’nün düzenlediği 4. Kariyer Zirvesi’nde HAVAŞ 

Konya İstasyon Müdürü Sayın Levent KÜÇÜKTOKA, 

IKEZ Aviation CEO'su Sayın Muhammed YILMAZ 

alanda eğitim gören İstanbullu öğrencilerin davet edildiği 

söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Sektörün içinden 

temsilcileri öğrencilerle bir araya getirerek iş alanını 

tanıtmayı hedefleyen seminer Yılmaz’a takdim edilen 

plaket ile son buldu. Öğrencilerin havacılık sektörü ile 

ilgili merak ettiği tüm soruları cevapladıktan sonra 

katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.  
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14. Havacılık Psikolojisi Semineri 

İstanbul’da öğrenim gören öğrencilerin yoğun katılım 

gösterdiği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Güzel 

Sanatlar Fakültesi’nde 14 Mart’ta gerçekleşen etkinliğe; 

Uçuş Psikoloğu Mehmet Ali Erkuş katılım göstererek 

sektöre dair görüşlerini dile getirdi. Seminerde tüm 

havacılık sektörünün meraklıları ile havacılık 

sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencileri bir araya 

getirdi.  

  

   

15. Kanseri Yenen Şampiyon Milli Atlet Batuhan Buğra Eruygun Söyleşisi 

https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/kanseri-yenen-sampiyon-milli-atlet-batuhan-bugra-

eruygun-soylesisi-gerceklestirildi 

Kanseri Yenen Şampiyon Milli Atlet Batuhan Buğra Eruygun Söyleşisi Gerçekleştirildi 

 

İGÜ Koşu Kulübü yönetim kadrosunda bulunan  

Antrenörlük Eğitimi 2. Sınıf öğrencisi Kübra 

Kayabaşı'nın moderatör olarak yer aldığı söyleşide 

Batuhan Buğra Eruygun, spora başlama sürecinden 

kanser olma sürecine kadar hayat hikâyesini yerel 

halkın da ilgi gösterdiği katılımcılarla paylaştı. 
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Batuhan Buğra Eruygun, kanseri yendikten sonra Türkiye ve Balkan şampiyonu olma sürecine 

kadar uzanan başarı hikâyesini İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri ile paylaşarak 

öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Yerel halkın da yoğun 

katılım gösterdiği bu etkinlikte merak edilen birçok konu 

konuşuldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16. Finans Sektöründe Kariyer Tüyoları Konferansı  

  

https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/gelisim-finans-ve-yatirim-kulubu-gfy-tarafindan-finans-

sektorunde-kariyer-tuyolari-etkinligi-duzenlendi  
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Gelişim Finans ve Yatırım Kulübü (GFY) tarafından 

Finans Sektöründe Kariyer Tüyoları Etkinliği 

Düzenlendi. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı, Gelişim Finans ve Yatırım Kulübü 

(GFY) tarafından Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇİĞDEM’in 

koordinatörlüğü’nde Türkiye’nin konusunda en büyük 

digital platformunu oluşturan Kariyer.net’in katılımı ile 

“Finans Sektöründe Kariyer Tüyoları” isimli etkinlik 

düzenlendi. 

 

Etkinliğin ilk bölümünde Gelişim Finans ve Yatırım 

Topluluğu üyelerinden oluşan GFY Akustik sahne 

alarak canlı performans sergiledi. Daha sonra 

Kariyer.net Pazarlama İletişimi Birim Müdürü Tuba 

Karadağ’ın sunumunu izleyen finans alanına ilgi duyan 

katılımcılar ile öğrenciler kariyer planlamalarında 

kendilerine ışık tutacak tüyoları öğrendiler. 

 

CV hazırlama tekniklerinden mülakata kadar birçok 

detayı öğrenen öğrenciler, etkinliğin son bölümünde de 

sorularına cevap bulma şansını elde ettiler. Farklı 

bölümlerden öğrencilerin geniş katılımı dolayısı ile tüm 

sektörleri kapsayan bir seminere dönüşen etkinlik 

sayesinde bilinçlenen katılımcılar daha bilinçli kariyer 

planlamaları ile sektörlerinde fark yaratacak olmanın verdiği mutluluğu Gelişim Finans ve 

Yatırım Kulübü ile paylaşarak teşekkürlerini ilettiler. 

  

  

17. Lojistik Sohbetleri I  
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https://iisbf.gelisim.edu.tr/bolum/logistics-management-298/haber/lojistik-sohbetleri-i-

konferansi-gerceklesti  

Çok kıymetli hocamız Dr. Hakan Çınar’ın 

katılımıyla “Lojistik Sohbetleri I” isimli 

konferansımızı gerçekleştirdik. Lojistik 

Yönetimi bölümü ile Gelişim Liderler 

Kulübü’nün iş birliği ile gerçekleşen konferansta 

Dr. Çınar, başta lojistik kavramının ortaya 

çıkışından, lojistiğin öneminden, dış ticaretin ve 

lojistiğin ilişkisinden, lojistiğin gelecekteki 

yerinden olmak üzere daha birçok önemli 

konudan bahsetti. 

Tüm konulardan bahsederken, lojistik alanında 

çalışan profesyonellerin, alanda çalışmayı 

düşünen mezunların ve öğrenim gören 

öğrencilerin interaktif katılımını sağlayarak 

onların tüm ilgisini üzerine topladı. 

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik 

Hizmetler A.Ş. CEO’su Dr. Hakan Çınar, aynı 

zamanda NTV’de “Ekonomi Notları” 

programında her hafta dış ticaret, ekonomi ve 

lojistik konuları üzerine konuşan profesyonel 

bir konuşmacı ve televizyoncu kimliğine de 

sahiptir. Konferansı tüm dikkatiyle dinleyen 

katılımcılara, kendi profesyonel iş yaşamı 

tecrübelerinden de bahsetti. Dr. Çınar, 

tecrübelerini aktarmaya ilk olarak üniversite 1. 

Sınıfı bitirdiğinde işe başladığı ithalat 

departmanından başlayarak, iş için gittiği 

gümrük ziyaretlerinin bile ne kadar keyifli 

olduğundan bahsetti. Daha sonra Ekol 

Lojistik’teki Genel Müdürlük tecrübelerinden 

bahseden Dr. Çınar, şu an CEO’su firmada 

katılma imkânı bulursa gençlerde işe alırken 

dikkat ettiği özelliklerle alanda çalışmak 

isteyenlere tavsiyelerde bulundu: 

 “Başarılı olmanın birinci yolu, dış ticareti ve lojistiği hatta siyaseti yaşamımızın içine almaktır. 

Çünkü dış ticaret siyasetten, lojistik de dış ticaretten etkilenmektedir. Ticaret gerçekleşmeden 

lojistik de gerçekleşmez. Yaşamınızın her anında bu üç alanla ilgili haberleri, makaleleri, 
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sektörün tanınmış isimlerini takip etmelisiniz. Bugünden başlayın, düzenli olarak takip ettiğiniz 

haber ve sektörle ilgili gelişmeleri takip edebileceğiniz siteleriniz olsun.”  

 Aynı zamanda Dünya Gazetesi Köşe Yazarı olan Dr. Hakan Çınar şunları ekledi: 

 

“Ticaret ve lojistikle ilgili her gelişmeyi bilmeniz gerekli. Ben lojistiktiçiyim, dış ticaret bilmem 

deme gibi bir şansınız yok.Tüm sektörlerin ithalat ihracat rakamlarını biliyor olmanız lazım. 

Çünkü siz bir firmada lojistik servis sağlayıcı olarak çalışacaksınız. Örneğin, otomotiv 

sektöründe çalışacaksanız, bu sektörün dış ticaret rakamları hakkında bilginiz olmalı. Ben 

katıldığım mülakatlarda öğrencinin hangi üniversiteden mezun olduğuna değil, işini yaşamının 

içine alıp almadığına bakıyorum. Siz iyi bir üniversitede okuyorsunuz fakat sadece teorik 

bilgiyi öğreniyorsunuz ve bunu da zaten bilmeniz gerekir. Teorik bilginin üzerine koymanız 

gereken şeyler var.” şeklinde ekledi. 

 26 yıldır aralıksız akademisyenliğe devam eden Dr. Hakan Çınar, ayrıca şunları da ilave etti: 

“Bir lojistikçinin coğrafyayla, matematikle, teknolojiyle ve yabancı dille arası çok iyi olmalı.” 

Bu dördü bir lojistikçi için olmazsa olmazdır.” Dr. Çınar, tüm öğrencileri mezun olana kadar 

bu yönlerini geliştirmeleri konusunda uyardı. 

 Katılımcıların yoğun sorularıyla konferansa ilgi bir hayli fazlaydı. Dijital dönüşüm, endüstri 

4.0, e-ticaret, Turkuality, Drone ile kargo taşımacılığı ile ilgili sorular soran katılımcıların 

kuvvetli alkışlarıyla konferans sonlandı. 

 

 

 

 

 

 

16. Branding Türkiye Girişimcilik Semineri  
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https://www.brandingturkiye.com/branding-turkiye-

istanbul-gelisim-universitesinde/ 

Branding Türkiye’nin etkinlik odaklı alt markası 

Branding Türkiye Etkinlikte İstanbul genelinde 

davet edilen katılımcılar “Girişimciler İçin Yeni 

Medya” temalı etkinlikte geleceğin girişimcileriyle 

bir araya geldi. 

Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar başta olmak 

üzere lisansüstü akademik kariyer yapan kişilerin de 

katıldığı etkinliğin kapsamında Mürsel Ferhat 

Sağlam tarafından kavramsallaştırılan ve bir stratejik 

planlama modeli olan “3F Fenomeni“ vardı. 

 

 

 

 

İstanbul Gelişim 

Üniversitesi‘nin ev sahipliği 

yaptığı etkinlikte önce alanında 

uzman konuşmacılar 

konferanslar verdi sonrasında ise 

“Yeni Medya” temalı bir panel 

gerçekleştirildi. Böylece 

günümüzün popüler kavramları 

olan girişimcilik ve yeni medya 

ile ilgili genel bir değerlendirme 

yapılmış oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. GastroDays  
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https://gsf.gelisim.edu.tr/bolum/gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-179/haber/gastrodays-

gastronomi-ve-medya 

Star TV’de yayımlanan “Kocam Yaparsa” programının 

sunucu ve şefliğini yapmış, Beykent Üniversitesi Hazır 

Yemek ve Aşçılık Program Başkanı Esat Özata ve başarılı 

radyo programcısı Muzaffer Güsar ile İstanbul Gelişim 

Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) 

konferans salonunda "Gastronomi ve Medya" başlıklı 

söyleşi gerçekleştirildi. 

Öğr. Gör. Elif Zeynep Özer ve GastroArt Kulübü ile ortak 

düzenlenen etkinlik, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Durdu Kamuran Güüçlü, Turizm Rehberliği 

Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kızıldemir, Grafik 

Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Cançat, Öğr. Gör. 

Sonia Lotfi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. 

Gör. Elif Z. Özer ve öğrencilerin katılımı ile 

gerçekleştirildi. Bol eğlenceli dakikalar geçirilen söyleşide 

Özata ve Güsar, katılımcılara kıymetli bilgiler verdi. 

 

Söyleşi sonunda Muzaffer Güsar’a, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durdu Kamuran 

Güçlü, Esat Özata’ya ise Öğr. Gör. Elif Zeynep Özer 

teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti. 

 

  

https://gsf.gelisim.edu.tr/bolum/gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-179/haber/gastrodays-gastronomi-ve-medya
https://gsf.gelisim.edu.tr/bolum/gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-179/haber/gastrodays-gastronomi-ve-medya
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18. Hayatın Tadı Konferansı  

https://gsf.gelisim.edu.tr/bolum/gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-179/haber/gastrodays-

hayatin-tadi-soylesisi  

Fox Tv’de yayımlanan “Memet Özer ile Mutfakta” 

programının sunucusu Memet Özer ile İstanbul 

Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar 

Fakültesi (GSF) konferans salonunda "Hayatın 

Tadı" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. 

 

Öğr. Gör. Elif Zeynep Özer ve GastroArt Kulübü ile 

ortak düzenlenen etkinlik, Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları alanına ilgi duyanların yoğun katılımı ile 

gerçekleştirildi. Keyifli dakikalar geçirilen 

söyleşide Memet Özer, sektör hakkında merak 

edilenleri anlattı. 

 

Söyleşi sonunda Özer’e, Güzel Sanatlar Fakültesi 

Dekan Yardımcısı Doç. M. Sevtap Aytuğ teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti. 
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19. Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi ile İşe 

Alım Teknikleri, İş Dünyası ve Motivasyon Söyleşisi  

https://shmyo.gelisim.edu.tr/bolum/tibbi-dokumantasyon-ve-

sekreterlik-29/haber/%E2%80%9Cgelecegi-kitapla-aydinlat-

kulubunden-%E2%80%9C--%E2%80%9Cbeylikduzu-

belediyesi-kariyer-merkezi-ile-is-alim-teknikleri-ve-is-hayatinda-motivasyon-uzerine-

soylesi%E2%80%9D  

 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Başkanı Öğr. Gör. Nazlı Yüceol tarafından 

“Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi İle İş Alım Teknikleri Ve İş Hayatında Motivasyon 

Üzerine Söyleşisi" gerçekleştirildi. Beylikdüzü ilçesinde yaşayan halkın da katılım gösterdiği 

etkinlikte BEYKAM’dan İnsan Kaynakları Sorumlusu Sayın Nagehan Özalp Saruhan ve 

BEYKAM Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ali Doğanay CV hazırlama, mülakat teknikleri, mülakat 

öncesinde, mülakat sırasında ve mülakat sonrasında yapılması gerekenler hakkında değerli fikir 

ve önerilerini katılımcılar ile paylaştı. 

BEYKAM Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ali Doğanay 

konuşmasında iş hayatına dair kavramlar, iş yaşamında 

motivasyon ve sürekli kişisel gelişim için atılması gereken 

adımlar hususunda değerli fikir ve önerilerini katılımcılara 

aktardı. 
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20. Tik Problemi Semineri   

 

Tik Problemi etkinliğini düzenleyen Halkla 

İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü tik 

problemi ile ilgili farkındalık oluşturmak 

amacıyla Avcılar halkını da davet ettikleri 

etkinliklerinde skeç gösterimi sergiledi. ‘Beni 

Değil Tiklerimi Yoksay’ sloganıyla  yola çıkan 

kulüp üyeleri, bu kapsamda düzenlenen 

etkinlikle bir araya geldi.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Endüstri 4.0 ve İnovasyon 
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https://mmf.gelisim.edu.tr/bolum/endustri-muhendisligi-9/haber/endustri-40-ve-inovasyon-

konferansi  

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Endüstri 

Mühendisliği Bölümü tarafından 2 Mayıs 2019 

Perşembe Günü ‘Endüstri 4.0 ve İnovasyon 

Konferansı’ düzenlendi. 

 

     

Endüstri Mühendisliği bölümü tarafından 2 Mayıs 

2019 Perşembe günü düzenlenen “Endüstri 4.0 ve 

İnovasyon Konferansı” alana ilgi duyan 

İstanbulluların vizyonuna katkı sağlamak ve  bakış 

açılarını genişletmek üzere, farklı alanlardaki uzman 

kişilerin anlatımı ile gerçekleştirildi. 

 

Konferansa konuşmacı olarak, Karayel Kevser Isı Grubu İsmail Bülent, Türkiye Bilişim 

Sektörü Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Çalış ve Öğretim Görevlisi Remzi 

Durmuş katıldı. 

 

Konferansa konuşmacı olarak katılan uzmanlar 

girişimcilik, endüstri 4.0, nesnelerin interneti, 

inovasyon, dijital dünya, karanlık fabrikalar, yapay 

zekâ, nano teknoloji konuları ile ilgili bilgi ve 

deneyimlerini aktardı. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

22. Deniz Dündar ile Söyleşi 
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https://ubyo.gelisim.edu.tr/bolum/television-reporting-

and-programming-138/haber/deniz-dundar-ile-her-

sey-ya-da-hicbir-sey-etkinligi-gerceklesti  

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Televizyon 

Haberciliği ve Programcılığı Bölümü ile Kamera ve 

Çekim Kulübü, İngilizceyi kendi kendine öğrenme 

uygulaması Voscreen'in yaratıcısı Deniz Dündar ile 

Gelişim Kule Oditoryum konferans salonunda bir 

söyleşi gerçekleştirdi. Dil gelişimine ilgi duyan 

katılımcılarla gerçekleşen söyleşide dil geliştirmenin 

öneminden, ülkemizdeki dil sorunlarına, global bir 

marka üretiminden, diğer girişimleri olan İnsan insandan beslenir ve Vondation'dan bahsetti.  

  

  

  

23. Engelleri Yıkalım, Yaşama Fark Katalım 

https://gelisim.edu.tr/haber/%E2%80%98%E2%80%98engelleri-yikalim-yasama-

fark-katalim-semineri-gerceklestirildi-1 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 

4’üncü sınıf öğrencileri tarafından, 

Tomurcuk Vakfı ve Tomurcuk Vakfı 

Rehabilitasyon Merkezi ortaklığı ile 

‘Engelleri Yıkalım Yaşama Fark 

Katalım!’ isimli seminer gerçekleştirildi. 

Seminere konuşmacı olarak Tomurcuk 

Vakfı Rehabilitasyon Merkezi Müdürü 

Öznur Şen ve Psikolog Ayça Tezerişir 

katıldı. Konuşmacılar,‘‘Zihinsel engel 

nedir?’’, ‘‘ Bu engele sahip bireylerin 

eğitimi nasıl ve hangi yönde yapılıyor?’’ ‘‘ 

Zihinsel engelli bireyler ile nasıl iletişim 

kurarız?’’ vb. konuları üzerinde durarak, 

Tomurcuk Vakfı’nın kuruluş amacından, 

vakfın etkinliklerinden ve vakıfa nasıl 

gönüllü olunacağından bahsetti.  

 

 

 

 

Avcılar ve Beylikdüzü halkının da davet 

edildiği etkinlikte seminer öncesinde, 

Tomurcuk Vakfı Rehabilitasyon 

Merkezinde boyama atölyesi kurularak, 

engelli öğrencilerle parmak boyası ve düz 

boyama ile kitap ayracı yapıldı. Kitap 

ayraçları seminer sonrasında katılımcılara 

hediye edildi. Kampüs yeşil alana engelli 

öğrenciler ve proje grubu Avcılar 

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

tarafından bağışlanan fidanları da beraber 

dikti. 

 

24. Uluslararası Asya Pasifik Çalışmaları Sempozyumu 
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https://aspa.gelisim.edu.tr/  

  

  

  

 İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde düzenlenmiş 

olan 1. Uluslararası Asya Pasifi Çalışmaları 

Sempozyumu 23-24 Ekim 2019’da Gelişim 

Tower Balo Salonunda gerçekleşmiştir. 

Sempozyum İstanbul genelinde büyük bir ilgi 

toplamıştır. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

25. Psikoloji Kulübü Seminerleri 1 - Cinsiyet Cinsellik ve Aşk 

  

  

 İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Psikoloji 

Kulübü Seminerleri Serisinin parçası olarak 

düzenlenmiş olan ‘’Cinsiyet, Cinsellik ve Aşk’’ 

konulu seminer konuşmacı İbrahim Ömer 

Saatcioğlu’nun katılımıyla 4 Kasım 2019’da 

Gelişim Tower Oditoryum’unda 

gerçekleşmiştir. 

 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve sevgili terörüne 

de değinilen etkinlikte seminere davet edilen 

çevre liselerde öğrenim gören lise öğrencilerine 

ve üniversite öğrencilerimize normal ve normal 

olmayan davranışları ayırt edebilmeleri ve gerektiğinde önlem alabilmeleri için değerli bilgiler 

aktarılmıştır. 

  

26. İşitme Dili Eğitim Semineri  

 

https://besyo.gelisim.edu.tr/bolum/engellilerde-egzersiz-ve-spor-bilimleri-204/haber/isaret-

diliegitim-semineri-gerceklestirildi 

https://besyo.gelisim.edu.tr/bolum/engellilerde-egzersiz-ve-spor-bilimleri-204/haber/isaret-diliegitim-semineri-gerceklestirildi
https://besyo.gelisim.edu.tr/bolum/engellilerde-egzersiz-ve-spor-bilimleri-204/haber/isaret-diliegitim-semineri-gerceklestirildi
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 İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde düzenlenmiş 

olan İşaret Dili Eğitim Semineri İşaret Dili 

Eğitmeni Neslihan Kurt’un katılımıyla 20 Kasım 

2019’da H Blok’ta 402 no’lu derslikte 

gerçekleşmiştir. İşitme dili konusunda her 

kesimden katılımcılara ücretsiz olarak eğitim 

verildi.  

 

  

  

  

 

27.  Beylikdüzü Socıal Scıences Hıgh School Model Unıted Natıons Konferansı 2019 

  

  

 İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde düzenlenmiş 

olan Beylikdüzü Socıal Scıences Hıgh School 

Model Unıted Natıons Konferansı 2019 21-24 

Kasım 2019’da gerçekleşmiştir. Konferansta 

lise öğrencilerinin özellikle sosyal bilimler 

alanında güçlendirilmesi için çeşitli ücretsiz 

workshoplar düzenlenmiştir.  

 

  

  

  

 

28. Kariyerimi Geliştiriyorum-Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Semineri   

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/kariyerimi-gelistiriyorum---sivil-havacilik-kabin-

hizmetleri 
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Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri mesleğinde 

kariyer yol haritası hakkında seminer düzenleyen 

Kariyer Geliştirme Merkezimiz Sivil Havacılık 

ve Kabin Hizmetleri alanda öğrenim gören 

İstanbuyllu öğrenci ve mezunkara önemli 

tavsiyelerde bulundu.   

 

 

 

 

    

29. Parçalanmış Dünyalarda Çocuk ve Hakları 

https://twitter.com/gelisimedu/status/1197769115810877440 

Parçalanmış Dünyalarda Çocuk ve Hakları konferansı 

ile Çocuk ve Çocuk Hakları üzerine dikkat çekmek 

isteyen üniversitemizde alanlarında uzman kişiler olan 

Esra Yağmur KARADAĞ, Uzm. Klinik Psikolog Şiyar 

PARLAK, Psikolog Şafak Simge SÖNMEZ ve Avukat 

Dilan MERAÇ ile birlikte çocukların çektiği zorluklar 

başta olmak üzere birçok konunun tartışıldığı 

konferansta değerli bilgiler paylaştı. Yoğun şekilde 

duyurumu yapılan etkinliğe  özellikle boşanmış yada 

boşanma sürecinde olan katılımcıların yoğun ilgi 

gösterdiği görüldü. 

  

 

 

 

  

30. I. İstanbul Gelişim Üniversitesi "Ergoterapi Kariyer" Günleri Semineri  

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/i-istanbul-gelisim-universitesi-ergoterapi-kariyer-gunleri 
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 Üniversitemizin Ergoterapi bölümü tarafından 

düzenlenen Ergoterapist Enes TUĞRUL’un katılımları 

ile Ergoterapi Kariyer Günlerinde Ergoterapi okuyan 

İstanbullu öğrencilere meslekleri ile alakalı birçok ipucu 

ve önemli bilgiler verildi. 

 

 

 

31. Kamusal Alanda Spor Yönetimi ve İstihdam Olanakları Konferansı 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/kamusal-alanda-spor-yonetimi-ve-istihdam-olanaklari 

Kamu alanında Spor Yönetimi ve İstihdam Olanakları 

hakkında konuşulan konferans Başakşehir Belediyesi 

Gençlik ve Spor İşleri Müdürü ve Başakşehir Kulüpler 

Birliği Başkanı Selim ÇELEBİ’nin katılımları ile 27 

Kasım 2019’da Gelişim Tower Oditoryumda 

gerçekleşmiştir. Başakşehir, Avcılar ve Beylikdüzü 

ilçelerinde alanda öğrenim gören öğrenciler, mezunlar 

ve profesyonellerin de davet edildiği etkinlik büyük ilgi 

gördü. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

32. Havacılıkta Eğitim ve Kariyer 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/havacilikta-egitim-ve-kariyer 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/havacilikta-egitim-ve-kariyer
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Havacılık alanında birçok bölüm barındıran ve tanınır okul 

sertifikasına sahip Gelişim Üniversitesi, Havacılıkta Eğitim 

ve Kariyer isimli bir konferans gerçekleştirdi. Eğitmen 

havacı Evren YILMAZ ve gezgin youtuber Doğan 

KARABUDAK’ın katılımları ile gerçekleşen konferans 

alanda öğrenim gören öğrenciler, mezunlar ve 

profesyonellerin de davet edildiği etkinlik büyük ilgi gördü. 

 

  

33. Türk Hava Kurumu'nu Tanıyalım Semineri  

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/turk-hava-kurumunu-

taniyalim  

 

 

Türk Hava Kurumu’nun öğrencilere ve bölge halkına 

tanıtılması üzerine üniversitemize gelen Türk Hava Kurumu 

Konya Şube Saymanı Bedir DİREK ve Türk Hava Kurumu 

Konya Genç Kanatlar Lideri Afranur GÜRCÜOĞLU, Türk 

Hava Kurumu hakkında 9 Aralık 2019 tarihinde bir 

bilgilendirme konferansı düzenlemişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. İnşaatın Perde Arkası Konferansı 
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https://gelisim.edu.tr/etkinlik/insaatin-perde-arkasi 

 

İnşaat sektöründe yaşanan zorlukların dile geldiği 

İnşaatın Perde Arkası isimli konferans alanında uzman 

isimlerin katılımı ile 12 Aralık 2019 tarihinde 

üniversitemizde gerçekleşmiştir. Özellikle İstanbul’da 

deprem riskinin yüksek olması ve hızlanan kentsel 

dönüşüm süreci kapsamında konferans yerel halk 

tarafından da büyük ilgi ile karşılanmış, panelistlere 

güvenli inşaatların detayları, kentsel dönüşüm süreçleri 

ve çevreci inşaat teknolojileri ile ilgili olarak pek çok 

soru yöneltilmiştir.  

    

 

 

 

35. Kadın ve Erkek Sağlığına Bütüncül Bakış Konferansı 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/kadin-ve-erkek-sagligina-butuncul-bakis 

 

 

 

Fizyoterapist Yasemin İRKİLATA’nın katılımı 

ile Kadın ve Erkek Sağlığına Bütüncül Bakış 

konferansı 17 Aralık 2019 tarihinde Gelişim 

Tower Oditoryum’da gerçekleşmiştir. Yerel 

halkın katılımına açık olan etkinlikte toplumun 

dolayısıyla kadın ve erkek bireylerin sağlıklı 

olması bir ülkenin geleceğini belirlediğini 

vurgulayan Yasemin İRKİLATA, sağlık 

konusunda önemli bilgiler vererek 

öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi 

bilgilendirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

36.  Üniversiteden Kurumsal Hayata Konferansı 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/universiteden-kurumsal-hayata 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/insaatin-perde-arkasi
https://gelisim.edu.tr/etkinlik/kadin-ve-erkek-sagligina-butuncul-bakis
https://gelisim.edu.tr/etkinlik/universiteden-kurumsal-hayata


 

42 

 

 

Üniversite mezuniyetinden sonra iş yaşamına uzanan yolda dikkat 

edilmesi gereken noktalar ve izlenecek yol haritasını konu alan 

Üniversiteden Kurumsal Hayata konferansı konuşmacı Pelin Grit 

SARI’nın katılımları ile 18 Aralık 2019 tarihinde üniversitemizde 

gerçekleşmiştir. İlgili konferans İstanbullu üniversite öğrencileri ve 

aileleri tarafından da büyük ilgi görmüştür. 

 

 

 

37.  Mimarlık Üzerine Semineri 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/mimarlik-uzerine 

 

 

Mimarlık üzerine alanında uzman iki öğretim üyesi 

olan Doç. Dr. Tansel KORKMAZ ve Doç. Dr. Gül 

KOKSAL’ın katılımı ile 18 Aralık 2019 tarihinde 

Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda 

gerçekleşmiştir. 

 

İstanbul’da öğrenim gören tüm mimarlık öğrencilerinin 

ve mimarlık alanında eğitim almayı düşünen lise 

öğrencilerinin katılımına açık olan etkinlikte mimarlık 

tüm boyutları ile masaya yatırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  Student Conference: Advanced English Skills 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/student-conference-advanced-english-skills 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/mimarlik-uzerine
https://gelisim.edu.tr/etkinlik/student-conference-advanced-english-skills
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Öğrenci Konferansları adı altında öğrencilerin yetenek 

ve becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan, 

globalleşen dünyaya ayak uydurmak adına, olmazsa 

olmazlardan İngilizce dil bilgisinin geliştirilmesine 

yönelik olarak İleri Düzey İngilizce Becerisi 

konferansı öğrencilerin karşılıklı diyaloglar 

geliştirmesi ile 20 Kasım 2019’da üniversitemizde 

gerçekleşti. Özellikle çevre liselerde eğitim gören lise 

öğrencilerinin davet edildiği etkinlik kapsamında bir 

çok work shop gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

39.  Paramediklerin Dünü Bugünü Yarını Söyleşisi 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/paramediklerin-dunu-bugunu-yarini 

 

Sağlık sektöründe önemli yerleri olan paramediklerin 

geçmişi ve günümüzdeki durumu hakkında Sağlık 

Kulübümüzün düzenlediği “Paramediklerin Dünü, 

Bugünü, Yarını” söyleşisinde İstanbul’da öğrenim 

gören öğrencilerin ve alanda öğrenim görmeyi 

planlayan lise öğrencilerinin sektöre dair merak ettiği 

tüm sorular yanıtlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.  Kardak'tan Doğu Akdeniz'e Mavi Vatan Söyleşisi 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/kardaktan-dogu-akdenize-mavi-vatan 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/paramediklerin-dunu-bugunu-yarini
https://gelisim.edu.tr/etkinlik/kardaktan-dogu-akdenize-mavi-vatan


 

44 

 

 

 

Atatürkçü Düşünce Kulübümüz tarafından Kardak’tan 

Doğu Akdeniz’e Mavi Vatan isimli söyleşi, Emekli 

Deniz Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN’in katılımları ile 

23 Aralık 2019’DA Gelişim Tower Oditoryuma 

gerçekleşti. Ali TÜRKŞEN yerel halkın da ilgi 

gösterdiği konferansta  merak edilen tüm soruları 

yanıtladı. 

 

 

 

 

 

 

41.  Hayat Bize Milyonluk Sorular Soruyor Söyleşisi 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/hayat-bize-milyonluk-sorular-soruyor 

 

 

Türkiye’nin en çok izlenen bilgi yarışması olan “Kim 

Milyoner Olmak İster?” yapımcısı Mehmet ÇAM’ın 

konuk olduğu “Hayat Bize Milyonluk Sorular Soruyor” 

söyleşi 23 Aralık 2019’da üniversitemiz Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu Balo Salonunda gerçekleşti. 

Yerel halkın da büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Mehmet 

ÇAM, hayata dair ve programla ilgili gelen soruları 

cevapladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Akademisyen Sinemacı Kurtuluş Özgen, Sinema Kulübü Öncülüğünde İGÜ'ye 

Konuk Oldu.  

  

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/hayat-bize-milyonluk-sorular-soruyor
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Belgesel sinema üzerine önemli çalışmaları bulunan akademisyen sinemacı Kurtuluş Özgen, 

yaklaşık 55 dakika uzunluğundaki yeni projesi “Bozkırda Bir Modern” filminin ilk kez geniş 

bir kitlenin beğenisine sunulduğunu belirterek, katılımcıların film hakkındaki görüş ve 

önerilerinin projenin gözden geçirilmesi noktasında önemli olduğunu dile getirdi. 

Katılımcıların beğenisini kazanan film, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk fabrikası olma özelliği 

taşıyan Sümerbank Bez Fabrikasını odağına almaktadır. 1935 yılında Kayseri’de açılan 

fabrikanın yapılış aşaması, üretim süreci ve fabrikada bir dönem çalışmış kişiler ile yakınları 

belgeselin içeriğini oluşturmaktadır.  

  

43.   Hiphop Dans Dersi 

https://gelisim.edu.tr/haber/hip-hop-  

 

Gelişim Üniversitesi Hazırlık Sınıfı öğrencileri tarafından kurulan hip-hop dans grubu lise 

öğrencileri ile üniversite öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek için planladıkları ders 

kapsamında çevre lise öğrencilerinin katılımı ile hip-hop dansının çeşitli temel hareketleri, 

müziği duyma, ritmi yakalama ve koreografi uygulama gibi çalışmalarla bir araya geldiler. 

Katılımcıların sosyal ortamlarını genişletmeyi, takım çalışmasına ayak uydurmalarını ve yeni 

deneyimler edinmelerini amaç edinmiş grup üyeleri ile lise öğrencileri arasında oldukça güzel 

bir sinerji yakalandı.  

 

 44. Böbreğiniz İçin Su İçin Konferansı   

  

Böbreğiniz İçin Su İçin etkinliğini 

düzenleyen Halkla İlişkiler ve Sosyal 

Sorumluluk Kulübü Ayşe Onat ve 

diyetisyen Gökçen Efe Aydın’ı ağırladı. 

Böbrek sağlığı ile ilgili farkındalık 

oluşturmak amacıyla yola çıkan kulüp 

üyeleri, bu kapsamda düzenlenen 

seminerle bir araya geldi.  

 

 

 

 

 

 45. İşkur Nedir? Konferansı 
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 Konferans dahilinde özellikle çevrede yaşayan halk, 

öğrenciler ve mezunlar işkur süreçleri hakkında 

bilgilendirilerek katılımcıların soruları yanıtlandı.  

 

 

 

 

 

 

 

46.  Hafızanın Cinsiyeti Etkinliği 

https://iisbf.gelisim.edu.tr/bolum/halkla-iliskiler-ve-tanitim-77/haber/hafizanin-cinsiyeti  

  

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi (İİSBF) yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğe 

İstanbul Deleuze Studies Kurucusu/Yazar Esen Kunt katıldı. 

 

Kunt katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bir mekân 

olarak sokak ve pasaj gibi ortamları ele aldı. Şehrin önemli 

merkezlerinde caddelere, pasajlara ve dükkânlara kadın isimleri 

verildiğini belirterek, “daha önce dikkatinizi çekmese de bu 

isimler belirli bir yaşanmışlığın ürünüdür. Bu mekânların 

hafızasında bu insanlar önemli bir yer tuttuğu için isimleri mekânlarda hala yaşamaktadır” 

dedi. 

 

Etkinliğin ikinci bölümünde Sevim Burak’ın eserlerine odaklanıldı. Kunt bir kentin kadın 

anlatılarına sahip olması gerektiğini belirterek kadınların bu konudaki rolünü vurguladı. 

Hikâye anlatıcılığında kadının yerini irdeleyerek ilk hikâye anlatıcılarının annelerimiz, diğer 

bir ifadeyle kadınlar olduğunu belirtti. Sevim Burak’ı “çok farklı düşünme pratiklerini 

edebiyatla anlatan güçlü bir kadın” olarak tanımlayan Kunt “ötekinin sesi ve sorgulayıcı bir 

insan” olan Sevim Burak’ın kırk/elli yıl sonra anlaşılabildiğini söyledi. Kültürü taşıyan en 

önemli unsurlardan birinin kadınlar olduğunu belirterek kadınların kültürü taşıma sürecindeki 

önemine değindi. 

 

Son bölümde ise Kunt hikâye olgusu ile halkla ilişkiler mesleğinin birleşim noktasına 

odaklandı. “hikâye anlatıcılığı marka değeri oluşturmak için de çok önemli. Her gün Instagram 

vb. mecralarda hikâye anlatıyoruz. Hikâye anlata anlata kendi hikâyemizi bulma çalışıyoruz” 

dedi. Markalaşma oluşturma sürecinde de hikâyenin çok büyük bir öneme sahip olduğunu 
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vurgulayarak “artık günümüzde reklam kadar bir marka hakkında hikâye yaratmak da önemli. 

Artık her ürün birbirinin aynısı, farklı olan hikâyelerdir” dedi. Öğrencilere de öğütler veren 

Kunt, her zaman çekinmeden soru sorulması gerektiğini, kendini güven duyulması gerektiğini, 

sürekli kendini geliştirmek gerektiğini, cinsiyet eşitsizliğini hedef alan projelere destek 

verilmesi gerektiğini söyledi. 

 

47.  I. Uluslararası Gerontoloji Çalıştayı 

 

https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/sosyal-hizmet-

52/duyuru/iuluslararasi-istanbul-gerontolojicalistayi  

Giderek yaşlanan ülkemizde artan yaşlı sayısı ile birlikte 

önemi artan Gerontoloji bilimine dikkat çekmek amaçlı 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gerontoloji Bölümü 

tarafından 1. Gerontoloji Çalıştayı Türkiye’nin Gerontoloji 

alanında uzman kişilerinin ve yerel halkın katılımı ile 5 

Kasım 2019 tarihinde üniversitemizde gerçekleşmiştir 

48. Doğrul ve Hareket Et! Sempozyomu   

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/dogrul-ve-hareket-et   

 

Sağlıklı yaşam başta olmak üzere bir çok alanda 

hareket etmenin önemini vurgulayan Doğrul ve 

Hareket Et! Konferansı Uzm. Fzt. Doruk TURHAN 

tarafından Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Konferans Salonunda gerçekleşmiştir. Konferans 

kapsamında öğrencilerimiz ve yerel halktan oluşan 

katılımcılara doğru duruş, oturuş ve esneme hareketleri 

konusunda uygulamalı bir eğitim verilmiştir. 
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49. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Semineri 

https://ubyo.gelisim.edu.tr/haber/insana-yakisir-is-ve-

ekonomik-buyume 

 

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğr. 

Üyesi Hilal Kılıç'ın düzenlediği etkinlik kapsamında Yapı Kredi 

Bankası Şube Müdürü Dr. Abdülhakim Diko ve Türkiye 

Kalkınma ve Yatırım Bankası Direktörü Fatma Gamze Kızıloğlu 

Güç gibi önemli isimler alana ilgi duyan katılımcılar ile 

deneyimlerini paylaştı. Ekonomi alanına ilgi duyan iş dğnyası 

profesyonellerinin de katılım sağladığı etkinlikte çalışma 

alanları ve sektördeki son gelişmeler hakkında değerli bilgiler paylaşıldı.   

 

“İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ” temalı etkinlikte, konuşmacılar sektör temsilcileri 

ile yeni dönemde insana nasıl yakışır iş gücü istihdamı yapılıyor ve iş gücüne katılım için 

bireylerin kazanması gereken yetkinlikler üzerine değerlendirmeler ortaya koyuldu. 

50.   Dünden Bugüne Çocuk Gelişimi Mesleği ve Etik Semineri  

  

 https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/cocuk-gelisimi-

49/haber/dunden-bugune-cocuk-gelisimi-meslegi-ve-

etik-etkinligi-gerceklesti 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu (SBYO) Çocuk Gelişimi Bölümü 

‘’Dünden Bugüne Çocuk Gelişimi Mesleği ve Etik’’ 

konulu etkinliği Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü 

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Yüksel Barut, Prof. Dr. M. 

Meziyet Arı ve Prof. Dr. N. Semra Erkan’ın 

katılımlarıyla gerçekleşti. 

 

Alanda eğitim gören ve mezun olan İstanbulluların katılımına açık olan etkinlikte Yüksekokul 

Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut açılış konuşmasında etik, vicdan, okuma ve 

aklın önemine vurgu yaptı. Barut, ‘’Mesleğini kötü kullanan, etik kuralları önemsemeyen, 

aynaya baktığında vicdanını sorgulamayan bir sağlıkçının kesinlikle olamayacağını, bu 

mesleğin temelinde insan sevgisinin, güvenin, dürüstlüğün ve etik değerlerin olduğunu belirtti. 

 

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut’un Atatürk ile ilgili konuşmasının 

ardından, Prof. Dr. M. Meziyet Arı'nın özgeçmişi okunarak konuşmasını yapmak üzere 

kürsüye davet edildi. 

https://ubyo.gelisim.edu.tr/haber/insana-yakisir-is-ve-ekonomik-buyume
https://ubyo.gelisim.edu.tr/haber/insana-yakisir-is-ve-ekonomik-buyume
https://gavsis.gelisim.edu.tr/hkilic/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/hkilic/kimlik
https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/cocuk-gelisimi-49/haber/dunden-bugune-cocuk-gelisimi-meslegi-ve-etik-etkinligi-gerceklesti
https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/cocuk-gelisimi-49/haber/dunden-bugune-cocuk-gelisimi-meslegi-ve-etik-etkinligi-gerceklesti
https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/cocuk-gelisimi-49/haber/dunden-bugune-cocuk-gelisimi-meslegi-ve-etik-etkinligi-gerceklesti
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Prof. Dr. Makbule Meziyet Arı, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuklar her türlü ihmal ve 

istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.” sözüyle 

konuşmasına başladı. Tarihsel bakış açısıyla çocukluk, Antik Yunan ve Roma 

medeniyetlerinde çocukluk, Orta Çağ dönemindeki çocukluktan bahseden Arı, çocukluğun 

doğasındaki özellikleri fark edebilmeyi ve çocukların yetişkinler ve gençlerden ayrılan 

özelliklerini tanımayı içeren Philippe Ariés’in “Çocukluğun Yüzyılı” adlı kitabından (1962) 

bahsetmiştir. Rönesans, 18. 19. ve 20 yy’da çocuktan bahseden Arı, konuşmasına 20 Kasım 

1989 tarihinde onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’den, Bilim ve teknolojideki çok 

hızlı ilerlemelerin çocukları yalnızlığa ittiği, çocukları sanal mekânlara sıkıştırdığından 

bahsetmiştir. 

 

Çocuk gelişimi mesleğinin gelişimsel öyküsünü ayrıntılarıyla baştan sona ve ülkemizdeki 

çocuk gelişimi programlarından bahsederek çocuk gelişimciyi; toplumun temelini oluşturan 

çocukların her alandaki gelişimleri konusunda bilgili, gelişimi değerlendirme, izleme/takip 

etme ve destekleme konusunda yeterli, bu konularda aileleri ve toplumu bilgilendirme ve 

yönlendirmeyi amaç edinen meslek elamanları olarak tanımlamıştır. Arı, etik ve çocuk gelişimi 

meslek etiği konularına değinerek konuşmasını tamamlamıştır. 

 

 

  

 51. Havacılıkta Eğitim ve Kariyer Semineri 

 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/havacilikta-egitim-ve-kariyer  

 

Havacılık alanında birçok bölüm barındıran ve Tanınır Okul 

Sertifikasına sahip Gelişim Üniversitesi, Havacılıkta Eğitim 

ve Kariyer isimli bir konferans gerçekleştirdi. Eğitmen havacı 

Evren YILMAZ ve gezgin youtuber Doğan 

KARABUDAK’ın katılımları ile gerçekleşen konferans 2 

Aralık 2019 tarihinde Glişim Tower Oditoryum da 

gerçekleşti. Havacılık alanına ilgi duyan ve kariyer hedefini 

bu yönde belirleyen lise ve üniversite öğrencileri seminere 

büyük ilgi gösterdi. 

 

  

   

  

52.  İşitme Kayıpları ve Gırtlak Kanserine Karşı Bilinmesi Gerekenler Semineri 
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https://gelisim.edu.tr/haber/%E2%80%9Cis%CC%A7itme-

kayiplari-ve-girtlak-kanserine-karsi-bilinmesi-

gerekenler%E2%80%9D-semineri-duzenlendi 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

Programı, "İşitme Kayıpları ve Gırtlak Kanserine Karşı 

Bilinmesi Gerekenler" semineri gerçekleştirdi. Avcılar, 

Beylikdüzü ve Başakşehir halkının da davet edildiği 

seminerde işitme kaybına yol açan nedenler, işitme kaybının dışa etkileri, gırtlak kanseri 

belirtileri, risk faktörleri ve uygulanan tedavi yöntemleri ele alındı. 

 

Türkiye’de en sık larenks kanserinin görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Murat Ulusan, larenks 

kanserinin 45 yaş üstü insanlarda, erkeklere kadınlara göre daha yaygın olduğunu belirterek, 

en büyük risk faktörü olan sigaradan uzak durulması gerektiğini ifade etti. 

 

İşitme kaybına yönelik uyarı ve önerilerde bulunan Prof. Dr. Serkan Orhan, işitme kayıplarının 

yaşa bağlı, gürültüden, darbeden, patlamadan ve yanlış kulak çubuğu kullanımından 

kaynaklandığını ifade etti. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.   HIV ile Yaşam Semineri 

 https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/nursing-51/haber/%E2%80%9Chiv-ile-

yasam%E2%80%9D-etkinligi-gerceklesti 

 

https://gelisim.edu.tr/haber/%E2%80%9Cis%CC%A7itme-kayiplari-ve-girtlak-kanserine-karsi-bilinmesi-gerekenler%E2%80%9D-semineri-duzenlendi
https://gelisim.edu.tr/haber/%E2%80%9Cis%CC%A7itme-kayiplari-ve-girtlak-kanserine-karsi-bilinmesi-gerekenler%E2%80%9D-semineri-duzenlendi
https://gelisim.edu.tr/haber/%E2%80%9Cis%CC%A7itme-kayiplari-ve-girtlak-kanserine-karsi-bilinmesi-gerekenler%E2%80%9D-semineri-duzenlendi
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İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu (SBYO) Hemşirelik (TR/ING) Bölümü 

tarafından “HIV İle Yaşam” etkinliği, Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Uzm. Dr. 

Zeki Boztaş ve Pozitif-iz Derneği kurucu üyelerinden 

Tekin Tutar’ın katılımıyla gerçekleşti. 

  

Hemşirelik (Türkçe) Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 

Canan Örüklü, Hemşirelik (İngilizce) Bölüm Başkanı Dr. 

Öğr. Üyesi Funda Karaman, Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri, geleceğin hemşireleri olan 

İstanbullu öğrenciler ve hastalık hakkında bilgi almak isteyen yerel katılımcıların iştirakiyle 

gerçekleştirilen bu etkinlikte; önlenebilir bir hastalık olan HIV/AIDS' in gelişimi, tanılanması, 

test yöntemleri ve korunma yolları ile ilgili bilgilenme ve bulaşma yollarının ne şekilde olduğu, 

doğru bildiğimiz yanlışların farkına varılması amaçlanmış, AIDS hastalığı ile ilgili 

farkındalığın yükseltilmesi ve ayrımcı bakış açılarının değişimi için neler yapılabileceği gibi  

konular ele alınmıştır. 

 

Etkinlik Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Uzm. Dr. Zeki Boztaş’ın 

konuşması ile başlamıştır. Boztaş hastalığın oluşum aşamaları ve uygulanan tedavi arasındaki 

ilişkiyi açıklayarak, kullanılan ilaçlar hakkında bilgilendirme yapmış, HIV tedavisinin 

günümüzdeki etkinliğini belirtmiştir. HIV/AIDS oluşumunda riskli gruptaki bireyleri belirten 

Uzm. Dr. Zeki Boztaş, hastalıktan korunma yöntemlerini açıklamış, bulaşma yollarının neler 

olduğu ve doğru bildiğimiz yanlışlar konusunda dikkat çekici bilgiler paylaşmıştır. 

 

Pozitif-iz derneği kurucu üyelerinden Tekin Tutar’ın gerçekleştirdikleri destek ve danışmanlık 

hizmetleri ile ilgili yaptığı bilgilendirmeyle etkinlik devam etmiştir. HIV pozitif kişiler ve 

yakınlarını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden güçlendirmeyi amaçlayan bu dernek aynı zamanda 

HIV/AIDS’i birey ve halk sağlığı açısından değerlendirip, insan hakları olarak ele almakla 

birlikte, hastalığa yönelik ön yargıların azaltılmasına, güncel ve doğru bilgilerin toplumda 

yayılmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yürütmektedir. 

 

Tekin Tutar, “Güncel HIV Bilgisi Bağlamında Damgalama, Ayrımcılık ve Hak İhlalleri” 

konusunda yaptığı sunumunda küresel hedefleri açıklamış, dünyada ve Türkiye’de HIV pozitif 

sayısı ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşmıştır. HIV pozitif bireylerin yaşadıkları zorluklara 

örnekler veren Tekin Tutar, tedavi-ameliyat sürecindeki gecikmeleri ele almış bu yönde sağlık 

çalışanlarının görüşleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Yeni tanı konulan 

bireylerin toplumsal ayrımcılık ve damgalama sebebiyle hayatlarında oluşan değişimlerin ve 

korkuların neler olduğunu medyadaki haberlerle verdiği örneklerle açıklamıştır. 

 

https://gavsis.gelisim.edu.tr/ckobak/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/ckobak/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/fkaradagli/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/fkaradagli/kimlik
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54. Kadın ve Erkek Sağlığına Bütüncül Bakış Semineri 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/kadin-ve-erkek-sagligina-butuncul-bakis 

 

Fizyoterapist Yasemin İRKİLATA’nın katılımı ile Kadın 

ve Erkek Sağlığına Bütüncül Bakış semineri 17 Aralık 

2019 tarihinde Gelişim Tower Oditoryum’da 

gerçekleşmiştir. Yerel halkın katılımına açık olan 

etkinlikte toplumun dolayısıyla kadın ve erkek bireylerin 

sağlıklı olması bir ülkenin geleceğini belirlediğini 

vurgulayan Yasemin İRKİLATA, sağlık konusunda 

önemli bilgiler vererek öğrencilerimizi ve öğretim 

üyelerimizi bilgilendirmiştir. 

 

 

55. Dış Ticaret Kongresi 

İnanç Eğitim Kültür, Sosyal, Davranış ve Yardımlaşma 

Derneği (İNANÇDER) tarafından her yıl düzenli olarak 

organize edilen Uluslararası Ticaret Kongresi'nin 6'ncısı 

'Tek Kuşak, Tek Yol' temasıyla bu yıl İstanbul Gelişim 

Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Kongreye, eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali 

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim 

Durgun, İstanbul AK Parti 24.25.26'ncı dönem milletvekili 

Metin Külünk, İNANÇDER Yönetim Kurulu Kurucu 

Başkanı Necdet Külünk, İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı 

Abdülkadir Gayretli, akademisyenler ve iş insanları katıldı. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. İGÜTÖMER Deprem Eğitimi 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/kadin-ve-erkek-sagligina-butuncul-bakis
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İstanbul Gelişim Üniversitesi TÖMER ülkemizde 

yeni yaşamaya başlayan yabancı uyruklu 

vatandaşlar ve göçmenlerin katılımına açık olarak 

düzenlediği etkinlikte ülkemizin coğrafi yapısını, 

İstanbul ilinin deprem tarihini, depremden 

korunmak için alınması gereken önlemleri ve olası 

bir depremde nasıl korunulması gerektiğinin 

paylaşıldığı oldukça önemli bir etkinlik 

düzenleyerek sosyal entegrasyona katkı sağladı.  

 

 

57. İGÜTÖMER Türk Mutfağı Tanıtım Dersi 

İstanbul Gelişim Üniversitesi TÖMER ülkemizde 

yeni yaşamaya başlayan yabancı uyruklu 

vatandaşlar ve göçmenlerin katılımına açık olarak 

düzenlediği etkinlikte ülkemizin mutfağını 

tanıtarak sosyal entegrasyonu destekleyen değerli 

bir etkinlik düzenledi. 

 

 

 

58. İGÜTÖMER Çay ve Simit Etkinliği 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi TÖMER ülkemizde yeni 

yaşamaya başlayan yabancı uyruklu vatandaşlar ve 

göçmenlerin katılımına açık olarak düzenlediği 

etkinlikte sosyal entegrasyonu desteklemek için çay ve 

simit tarihi ve yapımını paylaştı. Etkinliğin sonunda 

katılımcılara çay ve simit ikram edilerek türk ve 

yabancı uyruklu katılımcılar için deneyim 

paylaşımları yapıldı.  

 

 

59. İGÜTÖMER Türk Kahvesi İkramı Etkinliği 



 

54 

 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi TÖMER ülkemizde yeni 

yaşamaya başlayan yabancı uyruklu vatandaşlar ve 

göçmenlerin katılımına açık olarak düzenlediği etkinlikte 

sosyal entegrasyonu desteklemek için Türk kültüründe 

kahvenin tarihi ve hatırı konulu bilgileri paylaşarak Türk 

kahvesinin üretimin başlangıcından fincana kadar gelen 

hikayesini  paylaştı. Etkinliğin sonunda katılımcılara türk 

kahvesi ikram edilerek türk ve yabancı uyruklu 

katılımcılar için deneyim paylaşımları yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

60. İGÜTÖMER "Ben ve Hedeflerim" konulu Konferans 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı 

Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(İGÜTÖMER) başta Türk Cumhuriyetleri, Asya 

ve Balkanlardaki Türk ve akraba topluluklardan 

olmak üzere farklı ülkeden gelen yabancı 

uyruklu vatandaşların temel haklara eşit 

erişimini desteklemek üzere Türkçe Öğretimi"  

ve “Yabancı Kültürlerle İletişim Kurma 

Eğitimleri” düzenleyerek ihtiyaca yönelik 

çözümler üretmiştir. 

Yabancılara Türkçe Öğretimi" semineri 

Yabancı Kültürlerle İletişim Kurma” konulu Konferans 
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B. Topluma Açık Yönetsel ve Mesleki Dersler  

İGÜ, üniversiteye öğrenim kademelerinde yer almayan toplum üyeleri için birçok ücretsiz 

yönetsel ve mesleki eğitim ve etkinlik düzenlemektedir. gitmeyen toplum için dizi yönetici 

kursları ve mesleki eğitim sunmaktadır. İGÜ, 2019 yılı içerisinde halka açık 52 ücretsiz ve 18 

ücretli eğitim ve etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.   

B.1. Ücretsiz Eğitimler   

İGÜ’nün 2019 yılı içerisinde halka açık olarak düzenlediği ücretsiz eğitim ve etkinliklerin 

detaylarına aşağıda ulaşabilirsiniz.  

  

1. Uçakları Tanıyalım Eğitimi 

  

 https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/havaciliga-merakli-ogrenciler-ucaklari-taniyalim-

etkinliginde-bulustu 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Havacılık Kulübü tarafından havacılığa merakı olan 

İstanbullu öğrencilerim katılım gösterdiği “Uçakları Tanıyalım” 

etkinliği düzenlendi.  

 

Bölüm hocalarının eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler, uçakların 

birçok parçasını görme fırsatını yakalayarak önemli bir deneyim 

elde ettiler. Etkinlik kapsamında uçak parçalarını uygulamalı 

olarak deneme fırsatını da elde eden İstanbullu öğrenciler 

alanında uzman öğretim üyelerinden, uçak parçaları hakkında 

birçok önemli detayı da öğrendiler. 

 

Havacılığa merak duyan öğrenciler, İstanbul Gelişim 

Üniversitesinde bulunan teknik odalardaki motor, iniş takımları 

ve elektrik sistemleri gibi uçağın bazı bölümlerini daha yakından 

inceleyebilme fırsatına sahip oldular. Birçok uçak parçasını 

yakından görme ve inceleme şansına sahip olan İstanbullu 

öğrenciler merak ettiği birçok konuyu sorma imkânını da 

yakaladılar.  

  

  

  

  

   

 

https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/havaciliga-merakli-ogrenciler-ucaklari-taniyalim-etkinliginde-bulustu
https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/havaciliga-merakli-ogrenciler-ucaklari-taniyalim-etkinliginde-bulustu
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2.  Senaryo Atölye Çalışması 

https://gelisim.edu.tr/haber/senaryo-atolyesi 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde; Radyo ve 

Televizyon Programcılığı ile Fotoğrafçılık 

Kameramanlık, Programları öncülüğünde;  

24 Şubat tarihinde senarist Koray 

YELTEKİN’in katılımıyla “Senaryo 

Atölyesi”düzenlendi. 

 

Alanda çalışmak isteyen mezun ve öğrenciler ile alana ilgi duyan diğer kişilerin katıldığı 

etkinlikte öncelikle senaryonun ne olduğu ardından da senaryonun evrelerinin ne olduğu 

ve nasıl geliştirildiğini anlatan YELTEKİN, öğrencilere alanla ilgili mesleki ve sektörel 

bilgiler aktardı. Senaryonun öncelikle yaratıcılığa, güçlü kırılmalara, çok çalışma ve 

emeğe ihtiyacı olduğunu belirtirken, yazım aşamasında ise araştırma ilkesinin asla 

atlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Söyleşinin ardından katılımcılar, verilen bir 

mizanseni geliştirerek yaratıcı senaryo geliştirme atölye çalışmasına katıldılar. 

 

Program, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından İstanbul Gelişim 

Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç Dr. Erdal ŞEN tarafından Koray 

YELTEKİN’e katılımları nedeniyle teşekkür plaketi takdim edilmesiyle son buldu. 

  

3.  Engelsiz Sanat Tasarımları Eğitimi 

 

Grafik Sanatı ile engellilerin zorluklarını görselleştiren bir 

tasarım yapmak ve bu tasarımı ürün haline getime amacıyla 

Ergoterapi ve Toplumsal Rehabilitasyon Kulübü Engelsiz 

Sanat Tasarımları eğitimi düzenledi. ‘Sanata Engel Yok!’ 

sloganıyla yola çıkan kulüp üyeleri, bu kapsamda eğitmenler 

ile düzenlenen eğitimde bir araya gelerek tasarım konusunda 

bir çok atölye gerçekleştirildi. 

        

4.  Ziyafet Mutfağı Atölyesi  

https://myo.gelisim.edu.tr/bolum/ascilik-41/haber/istanbul-gelisim-universitesi-ascilik-

programinda-workshop-gerceklestirildi-1  

https://gelisim.edu.tr/haber/senaryo-atolyesi
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İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Aşçılık Programı 

Ziyafet Mutfağı dersinde Şef Erkan Kıyıcıoğlu ile bir atölye 

gerçekleştirildi. 

Erken Şef gastronomi alanına ilgi duyan katılımcıların 

katıldığı eğitimde banket organizasyonlarının özelliklerini, 

çalışılma şeklini ve işletmeler açısından önemini aktardı. 

Ziyafet organizasyonuna örnek olacak şekilde katılımcılarla 

birlikte soğuk başlangıç olarak Marine Izgara Kuşkonmaz ve 

Burrata, ana yemek olarak Beef Wellington Şambrak ve tatlı 

olarak Fesleğenli çilek sote hazırlanılmıştır. Katılımcılara menünün ve yemeklerin incelikleri 

aktarılmıştır.  
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5. Mülakat Teknikleri Eğitimi  

 

İnsan kaynakları sektörü profesyonelleri ve sektörde 

çalışmayı planlayan İstanbullu katılımcılara yönelik 

düzenlenen eğitimde alanda kullanılan mülakat 

teknikleri ile ilgili teknik bilgi ve eğitimler verildi.  
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6. Öner Erhan Karacuha ile Davul Atölyesi  

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Konferans Salonu’nda Müzik Kulübü 

tarafından “Davul Atölyesi" etkinliği düzenlendi. 

Davulun müzikolojisi üzerinden gerçekleştirilen 

atölyeye  Öner Erhan Karacuha eğitmen olarak 

katıldı.  Yerel halk ve lise öğrencileri tarafından 

büyük ilgi ile karşılanan atölyeye katılım oldukça 

büyüktü. 

 

 

 

  

7. Damla Fidancı & Gülşah Konakoğlu "Yoga Eğitimi 

 

Damla Fidancı rehberliğinde İstanbul Gelişim Üniversitesi 

bahçesinde  "Yoga ile Yaza Merhaba" dendi. İGÜ FTR Kulübü 

ve İGÜ Ergoterapi Kulübü enerjilerini birleştirerek İstanbul 

genelinden yoga ile ilgilenen birçok kesimi davet ettikleri 

ortaklaşa bir etkinlik düzenledi. Yogayı ilk kez 

deneyimleyenlerin ve uzun zamandır hayatında olanların 

buluştuğu etkinlikte çokça yogi ve yogini adayları yer aldı. 
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8. Tahıl Ürünleri Temalı AtölyeUygulaması 

https://myo.gelisim.edu.tr/bolum/gida-teknolojisi-127/haber/tahil-urunleri-temali-workshop-

uygulamasi  

 

Tahıl ürünleri uygulaması ve mutfak deneyimlemesi 

kapsamında düzenlenen atölyede üniversitenin 

şeflerinden Öğr. Gör. Chef Yeliz Demir katılımcılara 

değerli bilgiler aktardı. 

 

Ev hanımlarının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte 

uygulamalarda ekşi mayalı ekmek, ay çöreği, ramazan 

pidesi, hamburger ekmeği, simit ve çikolatalı yılbaşı 

ekmeğinin denemeleri yapıldı.  

 

Mutfakta denemesi yapılan uygulamalar tadıma gelen 

akademsiyen ve öğrencilerden tam not alarak verimli 

bir eğitim gerçekleştirildi. 
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9. Sosyal Ekonomi Günleri Atölye Çalışmaları 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/sosyal-ekonomi-gunleri-ogrenci-atolye-calismalari0 
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 Finansal Plan üzerine üniversitemiz 

öğretim üyeleri ve konuk öğretim üyelerinin 

katkılarıyla gerçekleşen öğrenci atölye 

çalışmasına İstanbul’da öğrenim gören 

öğrencilerin ilgisi büyüktü. 31 Ekim 2019 

tarihinde Gelişim Tower’da gerçekleşen 

etkinlikte sosyal ekonomi konusu 

derinlemesine irdelenerek katılımcıların 

soruları yanıtlandı.  

 

 

 

 

10. Gastronomide Etkin Bıçak Kullanma Eğitimi 

  

https://gelisim.edu.tr/haber/%E2%80%9Cpirge-gastronomi-ogrencileri-ile-bir-

arayageldi%E2%80%9D  

Türkiye'nin tüm bıçak ve kesici alet ihracatının %85'ini gerçekleştiren “Pirge” firması İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin yeni kampüsü Gelişim Kule konferans salonunda konuk edildi.  

  

Pirge firması Genel Müdürü Tankut Paçacı ve Şef Sadık Doğan gastronomi alanına ilgi duyan 

katılımcılara bıçaklar, tasarım ilkeleri ve kullanım yerleri hakkında yaklaşık 2 saat süren bir 

eğitim verdi.  

 

 

 

 

 

 

11. İşitme Dili Eğitimi 
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https://besyo.gelisim.edu.tr/bolum/engellilerde-egzersiz-ve-

spor-bilimleri-204/haber/isaret-diliegitim-semineri-

gerceklestirildi 

Eğitime öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin yanı sıra 

civar semtlerde yaşayan yerel halk da davet edildi. 

Yüksekokul müdürü, engellilerde egzersiz ve spor bilimleri 

bölüm başkanı ve başkan yardımcısı ile öğretim 

elemanlarının da katılım sağladığı eğitimde Neslihan Kurt 

tarafından, işitme engelli kültürü, işitme engelli bireylerin 

gülük yaşamda karşılaştıkları avantaj ve dezavantajları, işaret dilin bölge ve ülkelere göre olan 

değişik ifade tarzları, Türk alfabesindeki harflerin işaret dilindeki karşılıkları (parmak alfabesi) 

konularında bilgilendirmelerin yanı sıra uygulamalarda yapıldı. 

 

 

12. Kariyerimi Geliştiriyorum-Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Eğitimi  

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/kariyerimi-gelistiriyorum---sivil-havacilik-kabin-hizmetleri 

 

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri mesleğinde kariyer yol 

haritası hakkında seminer düzenleyen Kariyer Geliştirme 

Merkezimiz İstanbul’da eğitim gören ve bu alanda çalışmak 

isteyen mezunların büyük ilgi gösterdiği eğitimde sivil 

havacılık ve kabin hizmetleri alanında önemli bilgiler 

aktarıldı.  

  

 

13. Uçuş Simülatörleri Eğitimi   

 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/ucus-simulatorleri 

 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/kariyerimi-gelistiriyorum---sivil-havacilik-kabin-hizmetleri
https://gelisim.edu.tr/etkinlik/ucus-simulatorleri
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Operasyon Müdürü misafirimiz Yusuf ÇUHAN, havacılık 

sektöründe çalışan ve öğrenim görenlerin katılımına açık 

olan bu özel eğitimde katılımcılar ile Uçuş Simülatörleri 

üzerine bir eğitim gerçekleştirdi.  

 

  

 

 

 

14. Yoga ile Kışa Merhaba Eğitimi   

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/yoga-ile-kisa-merhaba 

 

Sağlıklı ve dingin bir vücut için önerilen Yogayı, Yoga 

ile Kışa Merhaba adı ile üniversitemize taşıdık. Yoga 

uygulamaları ile keyifli bir konferans olan Yoga ile Kışa 

Merhaba, alanında uzman olan Gülşah KONAKOĞLU 

ve Damla FİDANCI tarafından 26 Kasım 2019 tarihinde 

üniversitemizde gerçekleşti. Avcılar halkının da ilgi 

gösterdiği yoga eğitiminde renkli anlar yaşandı 

 

  

 

 

 

 

15. Egzersiz Akışları: Yoga Flow - Animal Flow Eğitimi  

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/yoga-ile-kisa-merhaba
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https://gelisim.edu.tr/etkinlik/egzersiz-akislari-yoga-flow-

--animal-flow 

Son zamanların trend egzersizleri arasında yer alan vücut 

ağırlığı ile hayvan hareketlerinin belirli tekniklerle bir 

araya getirildiği egzersiz akışları Animal Flow’u ve Yoga 

Flow’u spor eğitmeni Can Tuncer üniversitemizde 

uygulamalı olarak anlattı. İstanbul genelinde konuya ilgi 

duyanların yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte teni 

trendler olan iki akış hakkında önemli bilgiler veren 

Tuncer, katılımcılardan gelen sorulara da cevap verdi. 

 

16. Yaratıcı Drama Atölye Çalışması 

 

https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/cocuk-gelisimi-49/haber/cocuk-gelisimi-ve-saglikta-

farkindalik-kulubu-ogr-gor-buse-kerigan-ile-%E2%80%9Cyaratici-drama-atolye-

calismasi%E2%80%9D-etkinligini-gerceklestirdi 

 

yaratıcı drama konusunda eğitim almak isteyen herkesin 

katılımına açık olan eğitimde İstanbul Gelişim 

Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

(SBYO) Çocuk Gelişimi Bölümü’nün drama 

atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Öğr. Gör. Buse 

Kerigan yaratıcı drama nedir, yaratıcı dramanın 

aşamaları, nasıl uygulandığı, çocukları nasıl etkilediği 

hakkında bilgiler verdi. 

 

Kerigan, aynı zamanda yaratıcı drama çalışmalarının 

çocuklar için ne kadar faydalı olduğu ve sosyal açıdan 

ne gibi katkısı olduğuna değindi. Atölye çalışmasına, katılımcılar ile ısınma-hazırlık, 

canlandırma ve değerlendirme aşamaları olmak üzere bu üç aşama ile ilgili bilgiler verip daha 

sonra bu aşamaların nasıl uygulanacağı konusunda uygulama çalışması yaptı. 

Isınma-hazırlık aşamasında ses açma çalışması, canlandırmada ise “Dıkşın “ isimli çalışmayı, 

değerlendirme aşamasında ise arkadaşlarımıza sorular sorarak onların yapılan yaratıcı drama 

aşamaları hakkında düşüncelerini açıklamalarını istedi. Bu yapılan aşamaları çocuklara nasıl 

uygulanacağı, uygularken nelere dikkat edileceği hakkında da bilgiler verdi. 

Atölye çalışmasının sonunda ise arkadaşlarımızdan geri dönüş alıp çalışmayı sonlandırdı. 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/egzersiz-akislari-yoga-flow---animal-flow
https://gelisim.edu.tr/etkinlik/egzersiz-akislari-yoga-flow---animal-flow
https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/cocuk-gelisimi-49/haber/cocuk-gelisimi-ve-saglikta-farkindalik-kulubu-ogr-gor-buse-kerigan-ile-%E2%80%9Cyaratici-drama-atolye-calismasi%E2%80%9D-etkinligini-gerceklestirdi
https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/cocuk-gelisimi-49/haber/cocuk-gelisimi-ve-saglikta-farkindalik-kulubu-ogr-gor-buse-kerigan-ile-%E2%80%9Cyaratici-drama-atolye-calismasi%E2%80%9D-etkinligini-gerceklestirdi
https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/cocuk-gelisimi-49/haber/cocuk-gelisimi-ve-saglikta-farkindalik-kulubu-ogr-gor-buse-kerigan-ile-%E2%80%9Cyaratici-drama-atolye-calismasi%E2%80%9D-etkinligini-gerceklestirdi
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17. İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları Eğitimi 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/is-yerlerinde-is-sagligi-ve-guvenligi-sorunlari  

 

İş yerlerinde önemli önceliğimiz olan İş Sağlığı ve 

Güvenliği’nin iş yerlerinde yaşanan iş sağlığı ve güvenliği 

sorunları hakkında bilgi verilen eğitimde, Prof. Dr. Aydın 

BAŞBUĞ iş güvenliği alanında çalışan profesyonellere, 

çalışanlara ve alana ilgi duyan öğrencilere değerli bilgiler 

aktardı. 

  

 

 

 

18. Tadım Koçluğu Eğitimi 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Elif 

Zeynep ÖZER’in düzenlemiş olduğu ‘Yedikleriniz 

Davranışlarınız Olur, Tadım Koçluğu’ konulu eğitime 

Aşçılık alanına ilgi duyan İstanbullu öğrenciler ve 

profesyoneller katıldı. Radisson Blu Otel’de Executive 

Chef, Sn. Uğur GÖMEÇ ve Bein Gurme, Master Chef, Sn. 

Deniz ORHUN’un katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimde 

yediklerimizin insan davranışları üzerindeki rolü ve etkileri 

ile günlük hayatta yediklerimizin yaşantı üzerindeki etkileri 

anlatıldı. Etkinlikte aynı zamanda aşçılık mesleği ile ilgili 

görüş ve öneriler üzerine açıklamalar yapıldı.      

https://myo.gelisim.edu.tr/bolum/ascilik-41/haber/istanbul-gelisim-universitesi-ascilik-

programi-ogrencileri-%E2%80%98yedikleriniz-davranislariniz-olur-tadim-koclugu-

konferansina-katilim-sagladi 

 

19.  Dans Kulübü ile Latin Tanıtım Dersi 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/dans-kulubu-ile-latin-tanitim-dersi  

https://myo.gelisim.edu.tr/bolum/ascilik-41/haber/istanbul-gelisim-universitesi-ascilik-programi-ogrencileri-%E2%80%98yedikleriniz-davranislariniz-olur-tadim-koclugu-konferansina-katilim-sagladi
https://myo.gelisim.edu.tr/bolum/ascilik-41/haber/istanbul-gelisim-universitesi-ascilik-programi-ogrencileri-%E2%80%98yedikleriniz-davranislariniz-olur-tadim-koclugu-konferansina-katilim-sagladi
https://myo.gelisim.edu.tr/bolum/ascilik-41/haber/istanbul-gelisim-universitesi-ascilik-programi-ogrencileri-%E2%80%98yedikleriniz-davranislariniz-olur-tadim-koclugu-konferansina-katilim-sagladi
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Üniversitemiz kulüplerinden Dans Kulübü’nün 

düzenlediği Latin Dansı Tanıtım Dersi Tolga Berkant 

ÇAKILCI ve Dila BALCI’nın katılımları ile Beden 

Eğitimi Spor Yüksekokulu Dans Salonunda gerçekleşti. 

Avcılar halkının da büyük ilgi gösterdiği eğitimde renkli 

dakikalar yaşandı.  

  

 

  

 

 

20. Endüstriyel Odyolojiye Yaklaşımlar Eğitimi  

 

 https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/dil-ve-konusma-terapisi-

216/haber/%E2%80%9Cendustriyel-odyolojiye-yaklasimlar%E2%80%9D-etkinligini-

gerceklestirdi 

Endüstriyel odyoloji ile ilgili bilgi almak isteyen sektör 

çalışanları, İstanbuullu öğrenciler ve mezunların katılımına açık 

olan eğitimde Dr. Öğr. Üyesi İnci Adalı günlük yaşantımızda 

maruz kaldığımız gürültülerden bahsederek endüstriyel alanda 

karşılaştığımız gürültü problemiyle nasıl başa çıkacağımıza dair 

çözüm yolları ve koruyucu önlemler hakkında bilgi verdi.  Dr. 

Farklı gürültü seviyelerine en fazla ne kadar süre maruz 

kalınabileceğini vurgulayarak gürültüye bağlı işitme kayıplarını, 

işitme kayıplarında uygulanan test prosedürünü adım adım 

anlattı. Gürültü sınıflandırmalarını, odyolojide maskeleme 

yönteminde kullanılan gürültü çeşitlerini, gürültünün 

değerlendirilmesinde kullanılan skalaları açıkladı. Bireylerin işe 

girmeden önce ve çalışma süresince düzenli aralıklarla işitme testi yaptırması gerektiğinden 

bahseden Dr. Öğr. Üyesi İnci ADALI, gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabileceği 

Yasal Mevzuat maddelerini açıklayarak eğitimi sonlandırdı.  

 

  

 

 

21. Kuvvet ve Güç Antrenmanlarının Fizyolojik Temelleri Eğitimi  

https://besyo.gelisim.edu.tr/duyuru/kuvvet-ve-guc-antrenmanlarinin-fizyolojik-temelleri-

semineri 

 

https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/dil-ve-konusma-terapisi-216/haber/%E2%80%9Cendustriyel-odyolojiye-yaklasimlar%E2%80%9D-etkinligini-gerceklestirdi
https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/dil-ve-konusma-terapisi-216/haber/%E2%80%9Cendustriyel-odyolojiye-yaklasimlar%E2%80%9D-etkinligini-gerceklestirdi
https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/dil-ve-konusma-terapisi-216/haber/%E2%80%9Cendustriyel-odyolojiye-yaklasimlar%E2%80%9D-etkinligini-gerceklestirdi
https://besyo.gelisim.edu.tr/duyuru/kuvvet-ve-guc-antrenmanlarinin-fizyolojik-temelleri-semineri
https://besyo.gelisim.edu.tr/duyuru/kuvvet-ve-guc-antrenmanlarinin-fizyolojik-temelleri-semineri
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 04.12.2019 tarihinde saat 11.30'da Gelişim Tower 

Oditoryum'da Dr. Öğr. Üyesi Mert Eray Önen’in katılımları ile 

"Kuvvet ve Güç Antrenmanlarının Fizyolojik Temelleri" adlı 

seminer gerçekleşmiştir. Özellikle fitness eğitmenlerinin de 

davet edildiği bu eğitimde antremanların fizyolojik temelleri ile 

ilgi birçok bilgi paylaşan Mert Eray Önen, katılımcılar 

tarafından gelen sorulara da yanıt vererek bilgilendirme sağladı. 

  

  

 

 

 

 

22. Oyun Yardımı ile Çocuğa Yaklaşım Eğitimi  

https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/cocuk-gelisimi-49/duyuru/oyun-yardimiyla-cocuga-

yaklasim 

.   

  

İstanbul Gelişim Üniversitesinin değerli akademisyenlerinden 

Öğr. Gör. Sibel Kalabaş öğrencilerin yanı sıra ebeveynlerin de 

yoğun katılım sağladığı eğitim dahilinde ebeveynlere çocukları 

ile oyun yardımı ile kurabilecekleri bağ konusunda değerli bir 

eğitim gerçekleştirerek atölye çalışmaları kapsamıda bir çok 

uygulamalı örnekle eğitimi destekledi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Swab ile Uygulamalı Hijyen Eğitimi 

   

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/swab-ile-uygulamali-hijyen-egitimi 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/swab-ile-uygulamali-hijyen-egitimi
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Swab İle Uygulamalı Hijyen Eğitimi, hijyen kurallarının ne 

kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel 

halkın ilgisi ile karşılanan eğitimde uygulama ile daha net 

görülen zararlı bir çok mikroorganizmalar karşısında hijyen 

olmazsa olmaz dedirten eğitim Öğr. Gör. Ezgi ŞENOL ve Öğr. 

Gör. Kübra SAĞLAM katılımcılara teknik konularda değerli 

bilgiler aktardı. 

  

  

  

 

   

24. Uluslararası Öğrenciler Türk Mutfağında Eğitimi  

 

https://gelisim.edu.tr/haber/misafir-ogrencilere-mutfak-deneyimi-yasattilar 

 

Türk yemek kültürünü tanıtma amacıyla organize edilen 

programa gastronomi alanında eğitim gören İstanbullu 

öğrencilerin ve amatör aşçı adaylarının ilgisi büyüktü.  Öğr. 

Gör. Levent Demirçakmak, katılımcıların yemek 

yapımlarına eşlik etti. Organize edilen programda, Türk 

mutfağından Hünkârbeğendi, Tuzda Kuzu, Portakal Soslu 

Enginar ve Sütlaç üzerine çalışmalar yürütüldü. 

 

Organizasyonun konuğu, İGÜ Genel Sekreteri ve 

Gastronomi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar 

Çöp,  ‘‘Gastronominin bir kültür olduğu fikrinden hareketle, yabancı misafirlerin yeni bir 

yiyecek ve içecek deneyimi yaşamalarının o kültüre entegre olmada ve dil öğreniminde önemli 

bir etken. Özellikle yöresel kültüre ait yemekler düzenli yapılan etkinliklerle tanıtıldığında aynı 

zamanda birçok yabancı misafiri de o bölgeye çekiyor. Gastronomi turizmi açısından, yiyecek 

içeceğe ayrılan bütçenin artması, insanların yeni deneyimler elde etmek amacıyla lezzet arayışı 

giderek önem kazanıyor.  Gastronomik açıdan bir ülkenin değerlerini bilmek ile o ülkenin dilini 

bilmek, birbirini tamamlayan iki önemli kültürel öğe” şeklinde konuştu. 

 

25. Uçak Kazası Vaka İncelemesi Eğitimi 

 

https://ubyo.gelisim.edu.tr/bolum/havacilik-yonetimi-181/haber/ucak-kazalari-ve-vaka-

incelemelerietkinligi-duzenlendi 

https://gelisim.edu.tr/haber/misafir-ogrencilere-mutfak-deneyimi-yasattilar
https://gavsis.gelisim.edu.tr/scop/kimlik
https://gavsis.gelisim.edu.tr/scop/kimlik
https://ubyo.gelisim.edu.tr/bolum/havacilik-yonetimi-181/haber/ucak-kazalari-ve-vaka-incelemeleri-etkinligi-duzenlendi
https://ubyo.gelisim.edu.tr/bolum/havacilik-yonetimi-181/haber/ucak-kazalari-ve-vaka-incelemeleri-etkinligi-duzenlendi
https://ubyo.gelisim.edu.tr/bolum/havacilik-yonetimi-181/haber/ucak-kazalari-ve-vaka-incelemeleri-etkinligi-duzenlendi
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 Taşkent Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, hava aracı 

kazalarının incelenmesi üzerine konuşmacı olarak Kaptan 

Pilot Murat Erkan Noyan davet edildi. Alanda kariyer 

yapmak isteyen katılımcıların ilgi gösterdiği eğitimde Kaptan 

Pilot Murat Erkan Noyan uçak kazalarının nasıl incelenmesi 

gerektiğini, iş etiği ve Türkiye'de havacılık sektörünün nasıl 

geliştiğini anlattı. Noyan, geçmişten günümüze Türkiye'deki 

havacılık kazalarının sebepleri üzerinde durdu. Noyan, uçak 

kazalarının en yaygın sebeplerini aktardı. Vaka 

incelemelerinin önemini vurguladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Bireysel Koçlukta (PT) Kariyer Yapılanması Eğitimi 

https://sabe.gelisim.edu.tr/bolum/hareket-ve-antrenman-bilimleri-tezlitezsiz-

131/haber/%E2%80%9Cbireysel-koclukta-pt-kariyer-yapilanmasi%E2%80%9D-konulu-

seminer-gerceklestirildi 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu (BESYO) Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

tarafından düzenlenen “Bireysel Koçlukta (PT) Kariyer 

Yapılanması” konulu eğitim K Blok Oditoryum'da 

gerçekleştirildi. Uzman Eğitmen Mehmet Bayraktar’ın 

seminere konuşmacı olarak katıldığı eğitime bireysel 

koçluk alanına ilgi duyan katılımcıların ilgisi büyüktü. 

 

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve hareketsizliğin 

artması ile bunlara bağlı sağlık sorunları yaşayan kişilerin 

sayısı da her geçen gün artmaktadır. Postür bozukluklarından, obeziteye, metabolik sendroma 

kadar birçok sağlık sorunu günümüz hastalıkları haline gelmiştir. Dolayısıyla sağlıklı 

beslenmenin yanı sıra bilinçli yapılan egzersizin de çok büyük bir önemi vardır. Bu noktada 

insanlara yol gösterecek, onları motive edecek daha sağlıklı yaşamaları için kişilere özel 

egzersiz programları hazırlayarak fiziksel seviyelerini iyileştirmelerine yardımcı olacak 

"bireysel koçlara (PT)" olan ihtiyaç da gün geçtikçe artmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzman Eğitmen Mehmet Bayraktar, PT'liğin bir meslek olarak görülmesi gerektiğini 

vurgulayarak, bu mesleğin dünyadaki ve Türkiye’deki sektörel hacminden bahsetti. PT’liğin 

büyüme potansiyeli konusunda istatistiksel verilere dayanarak öğrencilerle bilgi paylaşımında 

bulunan Bayraktar; hedefleri arasında PT’lik yapmak olan öğrencilere yol gösterici oldu. Bu 

bağlamda; mesleğin kazanımları, zorlukları ve içerdiği etikler hakkında bilgi verici bir eğitim 

gerçekleştiren Bayraktar, etkinliğin sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Eğitim 

sonrasında katılımcılara “Bireysel Koçlukta (PT) Kariyer Yapılanması” adlı katılım belgesi 

verildi. 
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27. Çocuk Yogası Eğitimi 

   

https://sbyo.gelisim.edu.tr/en/departments/child-

development-english-158/announcement/yogafor-

children-workshop 

 

  

Çocuk yogası alanında uzmanlaşmak isteyenlerin büyük 

ilgi gösterdiği eğitim kapsamında Arş. Gör. Çağla Duran 

insan ve hayvan figürleri taklit edilerek uygulandığı 

eğitim kapsamında aynı zamanda anlatılan hikayelerin 

öneminden de bahsetti.   

 

Ailelerin beklentilerinin yüksek olduğu bu dönemde rekabet ortamında yetişen çocukları bu 

ortamdan uzaklaştırıp eğlenmelerini sağlayan çocuk yogası eğitimi kapsamında doğru nefes 

çalışmaları ve duruş çalışmaları hakkında bilgiler verildi.  

  

  

28. Sağlıkta Estetik Dokunuş Eğitimi 

https://shmyo.gelisim.edu.tr/haber/saglikta-estetik-

dokunus--semineri  

  

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği tarafından 

12 Aralık 2019 tarihinde Gelişim Tower Oditoryum 

salonunda, Op. Dr. Oğuz Kaan ÖNDER tarafından 

"Sağlıkta Estetik Dokunuş " eğitimi gerçekleştirildi. 

Estetik profesyonellerinin de yoğun ilgi gösterdiği 

etkinlikte yeni trendler masaya yatırıldı. 

https://shmyo.gelisim.edu.tr/haber/saglikta-estetik-dokunus--semineri
https://shmyo.gelisim.edu.tr/haber/saglikta-estetik-dokunus--semineri
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29. İşitsel Rehabilitasyonda Eğitimsel Değerlendirme ve Terapi Yaklaşımları Eğitimi 

 

https://gelisim.edu.tr/haber/%E2%80%98isitsel-rehabilitasyonda-egitimsel-

degerlendirme-ve-terapiyaklasimlari-etkinligi-duzenlendi 

  

 

İşitsel Rehabilitasyonda Eğitimsel Değerlendirme ve Terapi 

Yaklaşımları” eğitimi düzenlendi. İstanbul Gelişim 

Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dil ve 

Konuşma Terapisi Bölümü tarafından düzenlenen eğitime 

Uzman Odyolog ve Konuşma Terapisti Seher Yılmaz konuk 

oldu. Alandan uzmanların da katılım sağladığı eğitimde 

eğitimsel değerlendirme basamaklarından ayrıntılı olarak 

bahseden Uzman Odyolog ve Konuşma Terapisti Seher 

Yılmaz, dil ve konuşmanın değerlendirilmesinde aile ile 

olan iş birliğinin önemine değindi. 

 

 

 

30. Yoga ve İleri Antrenman Metodlarında Postür Hizalama ve Teknik Eğitimi 

 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/yoga-ve-ileri-antrenman-metodlarinda-postur-hizalama-ve-

teknik 

 

 Egzersiz Uzmanı Eyüp BALLI’nın katılımı ile Yoga ve 

İleri Antreman Metodlarında Postür Hizalama ve Teknik 

eğitimi 17 Aralık 2019 tarihinde alanda çalışan 

profesyonellerin de ilgi gösterdiği etkinliğe aynı zamanda 

alanda eğitim gören İstanbul’lu öğrenciler de katılım 

sağladı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Anne ve Çocuk Beslenmesi Semineri 

 

https://gelisim.edu.tr/haber/%E2%80%98isitsel-rehabilitasyonda-egitimsel-degerlendirme-ve-terapi-yaklasimlari-etkinligi-duzenlendi
https://gelisim.edu.tr/haber/%E2%80%98isitsel-rehabilitasyonda-egitimsel-degerlendirme-ve-terapi-yaklasimlari-etkinligi-duzenlendi
https://gelisim.edu.tr/haber/%E2%80%98isitsel-rehabilitasyonda-egitimsel-degerlendirme-ve-terapi-yaklasimlari-etkinligi-duzenlendi
https://gelisim.edu.tr/etkinlik/yoga-ve-ileri-antrenman-metodlarinda-postur-hizalama-ve-teknik
https://gelisim.edu.tr/etkinlik/yoga-ve-ileri-antrenman-metodlarinda-postur-hizalama-ve-teknik
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https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/beslenme-ve-diyetetik-48/haber/anne-ve-cocuk-beslenmesi-

semineri 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu (SBYO) Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Kulübü öncülüğünde, A Blok Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Dyt. Sevilay 

Demirci Kan ve Dyt. Gülfem Yedier’in katılımlarıyla 

‘‘Anne ve Çocuk Beslenmesi’’ başlıklı eğitim 

gerçekleştirildi. Yerel halkın yoğun katılımı ile 

gerçekleşen eğitimde Dyt. Sevilay Demirci Kan ve Dyt. 

Gülfem Yedier mesleki deneyimlerinden bahsederken 

katılımcılara tavsiyeler vererek, meslek hayatına atılacak 

öğrencilere de nelerin yapılması gerektiği ve etik unsurlara ilişkin bilgi aktarımında bulundular 

ve yaptıkları sunumlarda gebelik döneminde beslenme ve emziklilik döneminde beslenmeyi 

anlattılar.  

 

32. Multidisipliner Bakışla Ergoterapi Eğitimi 

 

https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/ergoterapi-186/haber/multisipliner-bakisla-

ergoterapisempozyumu 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri 

Yüksekokul (SBYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yüksel 

Barut, Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cüneyt 

Mirzanlı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu Ergoterapi Bölümü öğrencileri ve 

Ergoterapi Derneği iş birliğiyle Multidisipliner Bakışla 

Ergoterapi Eğitimi düzenlendi. İstanbul’da alanda 

öğrenim gören öğrencilerin de katılımı ile gerçekleşen 

eğitimde sağlık alanında yeni gelişen ve önemli bir alan 

olan ergoterapinin önemini anlatmak ve farklı 

disiplinlerden gelen ortopedi, psikiyatri, fizyoterapi, psikolog, dil konuşma terapisi ve 

ergoterapi uzmanlarını ortak bir alanda toplayıp ergoterapi mesleğinin önemine dikkat çekti 

 

 

 

 

33. Geleceğimizi Kodluyoruz 

 

https://www.facebook.com/112458723581872/posts/116594489834962/ 

https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/ergoterapi-186/haber/multisipliner-bakisla-ergoterapi-sempozyumu
https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/ergoterapi-186/haber/multisipliner-bakisla-ergoterapi-sempozyumu
https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/ergoterapi-186/haber/multisipliner-bakisla-ergoterapi-sempozyumu
https://www.facebook.com/112458723581872/posts/116594489834962/
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İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık 

Bilimleri Yüksekokulu (SBYO) Çocuk 

Gelişimi ve Sağlıkta Farkındalık Kulübü 

katkılarıyla “Geleceğimizi Kodluyoruz” 

manifestosu ile İstanbul genelinden 

katılımcılarla  “Kodlama Eğitimi” programını 

gerçekleştirdi.  

 

 

 

 

 

 

34. Patent Farkındalık Eğitimi 

https://tto.gelisim.edu.tr/etkinlik/argede-patent-farkindalik-egitimi-igu-tto-uam 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 

tarafından düzenlenen ve İstanbul genelinde yoğun ilgi gören 

eğitimde Kuantum patent A.Ş. Genel Müdürü Barış Kurt ve 

Fikri Sınai haklar uzmanı Orhan Veli Çimen 

•       Fikri Haklar 

•       Telif Hakları 

•       Sınai Mülkiyet Hakları Markalar 

•       Endüstriyel Tasarımlar 

•       Patentler 

•       Faydalı Modeller 

•       Tarihçe 

•       Buluş-patent İlişkisi 

•       Patent Almak Ne Sağlar? 

•       Örnek Buluşlar 

•       Patentlenebilirlik Kriterleri 

•       Patentlenemeyecek Konular 

•       Patent Verileri 

•       Patent Araştırması 

•       Tescil Süreçleri 

•       TUBITAK ve KOSGEB Destekleri 

•       Hukuki Haklar 

•       Yeni Patent Kanununda Akademisyenlerin Rolü 

Başlıklarında değerli bilgiler aktarmışlardır.  

  

https://tto.gelisim.edu.tr/etkinlik/argede-patent-farkindalik-egitimi-igu-tto-uam
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35. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerine Yönelik BeBis Programı 

Kullanma Eğitimi 

 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/beslenme-ve-diyetetik-bolumu-ogrencilerine-yonelik-

bebis-programikullanma-egitimi 

 

 

Beslenme Bilgi Sistemi, BeBiS, sağlık, gıda 

profesyonellerinin kullanmakta olduğu yazılımdır. 

Beslenme ve Diyetetik bölümü tarafından sektör 

profesyonellerine ve halka açık düzenlenen BeBis 

programı eğitimini veren Turgay Papakçı, BeBis’in nasıl 

kullanılacağına dair yaptığı sunum ile öğrencileri 

bilgilendirerek, etkinliğin devamında öğrencilerden gelen 

soruları cevaplayarak eğitimi sonlandırmıştı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Genetic Trainer Eğitimi 

  

https://gelisim.edu.tr/haber/genetic-trainer-semineri-duzenlendi 

 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/beslenme-ve-diyetetik-bolumu-ogrencilerine-yonelik-bebis-programikullanma-egitimi
https://gelisim.edu.tr/etkinlik/beslenme-ve-diyetetik-bolumu-ogrencilerine-yonelik-bebis-programikullanma-egitimi
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https://besyo.gelisim.edu.tr/bolum/egzersiz-ve-spor-bilimleri-148/haber/genetic-trainer-

semineri-duzenlendi-1  

    

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Koşu Kulübü, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Arş. Gör Şeyma 

Öznur Cesur’un danışmanlığında  “Genetic Trainer” 

eğitimigerçekleştirdi. 

 

Genetic Passport Eğitim Direktörü Uzman Biyolog Serkan Doğan'ın 

verdiği eğitime mesleki alanda gelişmek isteyen katılımcıların ilgisi 

büyüktü. Sportif performansın belirlenmesinde genetik testlerin önemi, 

genetik yapıya en uygun spor branşının belirlenmesi, antrenman 

tekniklerinin ve beslenme programlarının düzenlenmesi gibi konulara 

değinililen ücretsiz eğitim sonrasnda tüm katılımcılara Uzman Biyolog 

Serkan Doğan tarafından “Genetic Trainer” sertifikası verildi.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.  Sağlıkta Dijital Teknolojiler Eğitimi 

 

https://gelisim.edu.tr/haber/saglikta-dijital-teknolojiler-etkinligi-duzenlendi  
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Kulübü tarafından 

düzenlenen “Sağlıkta Dijital Teknolojiler” başlıklı eğitimde 

üniverstemiz Yesil Science Kurucusu Dr. Yusuf Yeşil’i ağırladı. 

Akademisyenler, öğrenciler ve davet edilen yerel halktan oluşan 

katılımcıların ilgili ile dinlediği eğitimde geleceğin sağlık 

teknolojisi masaya yatırıldı. 

 

İGÜ Gelişim Tower’da gerçekleşen eğitimde Yesil Science 

olarak yüksek kaliteli medikal Sanal Gerçeklik (Virtual Reality), 

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) uygulamalarının ve 

animasyonlarının öncüsü olmayı ve yapay zeka gibi gelecek vaat 

eden teknolojilerin tıptaki uygulamalarını üstlendiklerini belirten 

Dr. Yusuf Yeşil, bilim insanları, üniversiteler ve ilaç şirketleri için profesyonel görsel teknoloji 

destekleri sunacaklarından bahsetti. 

  

Öğrencilerin hayal ettikleri şeyleri 360 derece görebilmeleriyle bilimsel meraklarının da 

artacağını söyleyen Yeşil,  eğitimin bambaşka bir boyut alacağını ifade etti. 

  

Eğitimin sonunda Dr. Yusuf Yeşil’e katılımlarından ötürü İstanbul Gelişim Üniversitesi adına 

teşekkür plaketi takdim edildi.   

  

 

 

 

 

 

 

38. Mide Botoksu ve Beslenme Eğitimi  

 

https://gelisim.edu.tr/haber/mide-botoksunu-ele-aldilar 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığı Biyoteknoloji ve Yaşam 

Bilimleri Kulübü tarafından düzenlenen “Mide 

Botoksu & Beslenme” başlıklı eğitimde Dr. 

Ahmet Bekin ve Dyt. Tuğçe Özer’i ağırladı. 

 

Botoksun aslında bir yılan zehri olduğunu 

belirten Dr. Ahmet Bekin, botoksun kasları 

felce uğrattığını ve tüm ilaçlarda olduğu gibi 

uygun dozda kullanıldığında şifa olduğunu 

ifade etti. Mide içine uygulanan botoksla tokluk 

hissinin daha uzun süreceğinden ve daha hızlı 

kilo verileceğinden bahseden Bekin, “Mide 

botoksu kilo vermek isteyen herkese 

uygulanabilir. Hatta daha önce obezite cerrahisi olmuş ve yeniden kilo almış kişilerde dahi 

fayda gösterecektir. Sadece midede ciddi gastriti veya ülseri olan kişilere ve endoskopi 

olmasına engel bir hastalığı olan kişilere bu işlemin uygulanmaması gerekiyor” şeklinde 

konuştu. 

 

Mide botoksu sonrası beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunan Dyt. Tuğçe Özer ise şöyle 

konuştu: 

 

“Mide botoksunun başarılı olabilmesi için beslenme kurallarına  uyulması gerekiyor. Mide 

botoksu sonrası midede kasılmayı sağlayan kaslar kasılma özelliğini yapamadığı zaman gıdalar 

midede uzun süre kalabiliyor. Normalde karbonhidratlar 2 – 3 saatte ya da 4 saatte, proteinlerle 

birlikte alındığı zaman 4 – 4,5 saate boşalabilirken bu uygulamadan sonra mide boşalma süresi 

12 saate kadar çıkabiliyor. Mide botoksu, mide boşaltmasını yavaşlatıyor ve ghrelin 

hormonunun salgılanmasını sağlıyor.  Bu da kişinin kendini daha uzun süre tok hissetmesine 

sebep oluyor.” 

Botoks işleminden sonra diyetisyen tarafından hazırlanan diyet programına uygun beslenmek 

gerektiğine vurgu yapan Özer, “Doktor, diyetisyen, psikolog eşliğinde yürütülen tedavi uzun 

süreçte daha sağlıklı sonuçlar verecektir” ifadelerini kullandı.  

 

 

 

 

39.  Hasankeyf, Koç ve Süleymaniye Han Camii Restorasyon ve Taşıma İşlemleri  

https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/hasankeyf-koc-ve-suleyman-han-camii--tasima-

islemlerinde-malzeme-konservasyonu-etkinligi-duzenlendi 
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Hasankeyf, Koç ve Süleyman Han Camii Taşıma 

İşlemlerinde Malzeme Konservasyonu Eğitimi 

Düzenlendi. 

 

Restorastör-Konservatör Uğur Alanyurt’un anlatımı 

ile gerçekleşen etkinlikte, 12 bin yıllık dillere destan 

güzelliği ile tanınan Hasankeyf’teki 4 bin 600 tonluk 

caminin taşınması esnasında uygulanan koruma ve 

onarım uygulamaları anlatıldı. Su altında kalacak 

tarihi ve kültürel varlıkların 3 kilometre uzaklıktaki 

yeni yerleşim alanına taşınması için başlatılan 

çalışmaları konu alan konferansa başta Restorasyon 

ve Konservasyon Bölümü öğrencileri olmak üzere 

yoğun ilgi vardı. Etkinlikte, ustaların alçıyı oyarak 

yaptığı ve estetik değer taşıyan ünik süslemelerin 

kaldırılarak koruma altına alınması gerektiği 

konusu öğrencilere aktarılarak eserlerin zarar 

görmeden nasıl koruma altına alındığı Restorastör-

Konservatör Uğur Alanyurt tarafından İGÜ’lü 

öğrencilerle ve alanda çalışan profesyonellerle 

paylaşıldı. 

 

Kültürel mirasın korunması konusunda 

bilinçlendirilen katılımcılar kültürel mirasın 

korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 

konusunun neden önemli olduğu konusunda 

bilgilendirildi. 

 

Dünyada ve Türkiye’de yapılan Restorasyon ve 

Konservasyon çalışmalarının takip edilmesinin mesleki bir sorumluluk olduğunu vurgulayan 

Kültür Mirası Kulübü Danışmanı Dr. Ögr. Üyesi İlknur Türkoğlu, “Hasankeyf’te yapılan 

çalışmaların anlatıldığı bu etkinlik, 

öğrencilerimizin bilgilenmesi ve iyi bir şekilde 

yetişmesi açısından önemliydi” dedi. 

 

 

40. Kuvvet 

Antrenmanlarının 

Sporcu 
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Performansına Etkisi Eğitimi 

  

Voleybolda milli takım antrenörü ve sporcularının dünya 

şampiyonası ve Avrupa şampiyonasındaki hazırlık süreçleri 

ve şampiyonluk hikâyeleri gibi konular Arda Çaylı, Sabriye 

Gönülkırmaz, Ceyda Aktaş’ın anlatımı ile akademisyenler, 

öğrenciler ve davet edilen yerel halktan oluşan katılımcıların 

dinlediği eğitimde geleceğin sağlık teknolojisi masaya 

yatırıldı.katılımıyla konuşuldu. İnteraktif olarak düzenlenen 

“Kuvvet Antrenmanlarının Sporcu Performansına Etkisi” 

söyleşisinde Voleybol Kulübü öğrencileri merak ettikleri 

konuları sorma fırsatını yakaladılar. 

 

 

 

41. Farklı Açılarıyla Girişimcilik Eğitimi 

 

https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/igulu-ogrenciler-fakli-acilariyla-girisimciligi-konustu 

  

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Global Liderlik ve Girişimcilik Kulübü tarafından 

Gelişim Tower Oditoryumda “Farklı Açılarıyla Girişimcilik” 

eğitimi düzenlendi. Etkinlik kapsamında, girişimcilik 

konusunda Türkiye'de önemli çalışmalar yapmış olan iş 

dünyasının iki tecrübeli ismi Abdulsamet Temel ve Hasan Bünül 

konuk edildi. 

 

Eğitimde, yatırımcılar ve iş dünyası ele alınarak Türkiye'de 

girişimcilik üzerine yapılmış olan çalışmalar konuşuldu. İş 

hayatında yaşadıkları tecrübeleri İstanbullu girişimci adayları 

ve  öğrencilerle paylaşan Abdulsamet Temel ve Hasan Bünül, 

yaşadıkları başarısızlıklar üzerine yoğunlaşarak, 

başarısızlıklarının getirmiş olduğu başarıya dikkat çektiler. 

 

Konferans sonunda girişimci fikri olan katılımcıların, 

Abdulsamet Temel ve Hasan Bünül ile bire bir konuşma fırsatı 

yakaladığını vurgulayan Global Liderlik ve Girişimcilik Kulübü 

Başkanı Oğuzhan Çakmakçı, “Global Liderlik ve Girişimcilik 

Kulübü olarak girişimciliğin ekonomideki yerine dikkat çekerek 

arkadaşlarımızla birlikte bu ekosistemin içinde bulunma 

amacındayız” dedi.  

https://sksdb.gelisim.edu.tr/haber/igulu-ogrenciler-fakli-acilariyla-girisimciligi-konustu
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42. Spor Spikerliği ve Muhabirliği Semineri  

https://myo.gelisim.edu.tr/bolum/spor-yonetimi-147/haber/spor-spikerligi-ve-muhabirligi  

 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 

ve Beden Eğitimi Spor Bölümü kulübü Girişimci 

sporcular Kulübü tarafından BeinSports Spikeri ve 

Muhabiri Ünal Emin Canbay ile bir eğitim 

gerçekleştirildi.  

 

Ünal Emin Canbay alana ilgi duyan ve alanda kariyer 

hedefleyen katılımcılara Spor Medyası sektörü 

hakkında bilgi verip, bu mesleğe ilişkin eğitim ve iş 

sahaları hakkında bilgi vermiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Diyabet Tedavisinde Kök Hücrenin Yeri Semineri   

 https://shmyo.gelisim.edu.tr/bolum/patoloji-laboratuvar-teknikleri-73/haber/diyabet-

tedavisinde-kok-hucrenin-yeri 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri 

Kulübü 2018-2019 akademik yılı içerisinde 

dördüncüsünü düzenlediği eğitimde İstinye Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz’ü ağırladı. 

 

İGÜ Gelişim Tower’da gerçekleşen eğitimde ‘’Diyabet 

Tedavisinde Kök Hücrenin Yeri’’ konuşuldu. Prof. Dr. 

Karaöz, tip 1 diyabetin vücudun virüs, bakteri gibi vücuda 

yabancı organizmalarla savaşmak üzere programlanmış bağışıklık sistemi hücrelerinin 

herhangi bir nedenden dolayı insülin üreten hücreleri yabancı olarak algılayıp öldürmesi 

sonucu ortaya çıkan bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. 

 

Tip 1 diyabetin otomimmün bir hastalık olduğunu tekrardan vurgulayan Prof.Dr. Karaöz, 

pankreasiçerisinde organın devamlılığını sağlayan kök hücrelerin var olduğunu kanıtladıklarını 

vurguladı. En büyük kök hücrenin zigot olduğunu söyleyen Erdal Karaöz, mezenkimal kök 

hücrelerin güçlü bir immün sistemi baskılayıcı ajan (immünsupressor) ve bozuk immün 

mekanizmaları tamir edici özelliğinden bahsetti.  

 

44. Eski Eserlerde Yapı Elemanları ve Güçlendirme Yaklaşımları Eğitimi 

https://ubyo.gelisim.edu.tr/haber/tarihi-eserlerde-guclendirme-yaklasimlari-

konferansi-gerceklestirildi  

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu Restorasyon ve Konservasyon Bölümü 

öğrencileri ve Kültür Mirası Kulübü'nün iş birliği ile ‘Eski 

Eserlerde Yapı Elemanları ve Güçlendirme Yaklaşımları’ 

eğitimi gerçekleştirildi. 

 

İnşaat Yüksek Mühendisi Başak Boduroğlu Yazıcı’nın 

anlatımı ile gerçekleşen etkinlikte, yapı elemanlarında 

güçlendirme yaklaşımları Ayasofya Camii, Divriği 

Ulucami ve Kuleli Askeri Lisesi gibi tarihi yapılarda 

gerçekleştirilen uygulamalar üzerinden anlatıldı. Bu alandaki yanlış yapılan güçlendirme 

uygulamaları ve olması gereken yöntemleri alanda çalışan 

katılımcılara ve eğitim gören öğrencilere aktaran Yazıcı, 

bu tür uygulamalarda interdisipliner çalışmaların önemini 

vurguladı. 
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45. Gıda Lojistiği ve Tedarik Zinciri Eğitimi 

 

 

 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Lojistik ve Ticaret 

Kulübünün alandaki meslektaşlarının katılımı için 

düzenledikleri eğitimde Kargo Genel Müdürü Mehmet 

Altuntaş Gıda Lojistliği ve Tedarik Zinciri hakkında 

değerli bir eğitim verdi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Organizasyon Şirketlerinde Yönetim Süreci Semineri  
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Organizasyon Şirketlerinde Yönetim Süreci eğitimini 

düzenleyen İletişim İnovasyon Kulübü Ayfer Aydın 

Karadağ’ı ağırladı. İletişim ve İnovasyon amacıyla 

yola çıkan kulüp üyeleri, bu kapsamda organizasyon 

şirketi konusunda girişimcilik fikri olanları ve alanda 

çalışanları davet ettikleri eğitimde keyifli vakit 

geçirdiler.  

 

  

  

 

 

 

 

 

47. Hasta ile İletişim Eğitimi  

https://sbyo.gelisim.edu.tr/bolum/nursing-english-160/haber/hasta-guvenligi-konferansi 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik İngilizce Bölümü 

"Hasta Güvenliği" eğitimi gerçekleştirdi. 

 

Eğitime İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Sayın Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel BARUT, 

Müdür Yardımcısı Sayın Öğr. Gör. A. Mücella SOYDAN başta olmak üzere Hemşirelik 

İngilizce Bölüm Başkanı Sayın Dr. Öğr. Üyesi Funda KARAMAN, Hemşirelik (Türkçe) 

Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Canan ÖRÜKLÜ, Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanları ve 

geleceğin hemşireleri olan İstanbulda öğrenim gören Hemşirelik Bölümü Öğrencileri katılım 

gösterdi. 

 

Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların 

neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu veya azaltılması olarak tanımlanmaktadır. 

Sağlıkta kalite ve akretidasyon kurumu olan JCI’ın tanımına göre “hasta güvenliği, hastaya 

gereksiz zarar verme veya hastanın olası zarar görme durumundan uzak olması anlamına 

gelmekte ve sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları 

ve bu kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan önlemleri kapsamaktadır”. Hasta güvenliği, 

süreçlerdeki basit hataların hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını 

engelleyecek tasarımlar yapmak ve hataların hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan 

belirlenmesini, raporlanmasını, düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almak anlamına da 

gelmektedir. İstanbullu öğrencilerin yoğun ilgi göstermiş olduğu eğitime konuşmacı olarak 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte 

Yönetim Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan katılımlarını gerçekleştirdi.  
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48. İGÜ TTO Hibe Programları Proje Yazılımı ve Üniversite Sanayi İş Birliği Eğitimi 

https://tto.gelisim.edu.tr/haber/hibe-programlari-proje-yazimi-ve-universite-sanayi-

isbirligi-semineri 

 

 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 

Uygulama ve Araştırma Merkezi “Hibe Programları, Proje Yazımı ve 

Üniversite Sanayi İş Birliği” adlı eğitimini Ankara Üniversitesi 

Teknokent Genel Müdürü ve TTO Yöneticisi Şebnem Doğan’ın anlatımı 

ile gerçekleştirdi. 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi GSF Erasmus Toplantı Salonu’nda 

gerçekleşen eğitime alandan ilgi büyüktü. TTO Müdürü Baki 

Koyuncu’nun açılış konuşması ile başlayan eğitim hibe programları proje 

başvuruları ve proje yönetimi konulu oturum ile devam ederek üniversite-

sanayi iş birliği ve girişimcilik (ticarileştirme, şirket kuruluşu, yatırım 

vb.), Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) yönetimi ve lisanslama konulu oturumlar ile son buldu.  

  

49. CP ile Mücadelede Fizyoterapist Olmak Eğitimi 

 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/cp-ile-mucadelede-fizyoterapist-olmak 

  

  

Üniversitemizde yer alan Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon bölümünün bir eğitimi olan CP 

İle Mücadelede Fizyoterapist Olmak mesleğinde 

başarılı iki fizyoterapist olan Selcen KANKUL 

ve SİMAY ATICI’nın katılımları ile 4 Kasım 

2019’da Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans 

Salonunda gerçekleşmiş, , sektör deneyimine 

bağlı olarak öğrencilerimiz ve İstanbul da alanda 

öğrenim gören diğer katılımcı öğrenciler 

Fizyoterapistlik hakkında bilgilendirilmiştir. 

 

  

 

 

50.  BAPUM Proje Süreci Bilgilendirme Eğitimi 

https://bap.gelisim.edu.tr/etkinlik-arsiv 

https://gavsis.gelisim.edu.tr/bkoyuncu/deneyim
https://gavsis.gelisim.edu.tr/bkoyuncu/deneyim
https://bap.gelisim.edu.tr/etkinlik-arsiv
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Mühendislik, işletme, kalite, iş hayatı alanlarında birçok 

çalışması bulunan Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Proje yazma 

konusuna ilgi duyan öğrenci ve profesyonellere konu ile ilgili 

detaylı bir eğitim gerçekleştirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Havacılık Emniyet Yönetimi Eğitimi 

https://gelisim.edu.tr/etkinlik/havacilik-emniyet-yonetimi-soylesisi 

 

 

Üniversitemizde Havacılık Emniyet Yönetimi Söyleşisi 

Mustafa AFACAN tarafından 16 Aralık 2019 tarihinde 

gerçekleşmiştir. Bu kapsamda alanda kariyer 

hedefleyen gençlere havacılıkta emniyet yönetimine 

dair uygulamalar eşliğinde değerli bir eğitim 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Eğiticinin Eğitimi 
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Eğitim kapsamında katılımcıların, 

eğitimin temel kavramları, ilkeleri 

ile grup ve bire bir öğretim 

yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle 

eğitimcilik becerilerinin 

kazandırılması, yetişkin eğitiminin 

temel ilkelerinin belirlenmesi ve 

eğitimcilik niteliklerinin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

B.2. Ücretli Eğitimler  

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimler kapsamında 

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve personellerine % 25 indirim 

uygulanmaktadır. Bunun haricinde Bilirkişilik eğitimi için Vergi Denetim Kurumu personeline 

%30 indirim uygulanmaktadır.   

 

1. Bilirkişilik Temel Eğitimi 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 2019 yılı içerisinde toplam 17 tane temel 

eğitim düzenlemiştir. "Bilirkişilik Temel Eğitim" programı için 5 yıllık iş tecrübesi şartı 

aranmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile 

Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın 08/11/2017 tarihinde verdiği onay ile "Bilirkişilik Temel 

Eğitimi"ni vermek üzere yetkilendirilmiştir. 2018 yılı içerisinde üç dönemde 

gerçekleştirilen18 saat teorik 6 saat uygulama olmak üzere 24 saat süren bilirkişilik eğitimini 

başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanmıştır. 

2. Aile Danışmanlığı Eğitimi 

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 4 Eylül 2012 sayılı resmi gazetede 28401 sayılı 

yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ve tüm kurumlarda geçerli bir programdır. Aile 

içinde yaşanan sorunları çözmek, iletişimi geliştirmek, aile bağlarını güçlendirmek ,aile 

üyelerinin birbirlerine karşı daha anlayışlı ve duyarlı olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Eğitim içeriğinde teorik ve teknik bilgilerin yanında danışmanlık süreç yönetimi de 
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anlatılmaktadır. Aile danışmanlığı sertifikalı eğitimi alan 

katılımcılar “Aile Danışmanı” ünvanını alarak ailelere, 

bireylere hizmet vermeye başlayabilecekler. Boşanma, 

aldatma, kişisel problemler, çocuk problemleri gibi pek çok 

noktada danışmanlık yapmaya hak kazanmışlardır. 

 

 

3. İGÜTÖMER Kelime Okuma Çeviri Eğitimi 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi TÖMER ülkemizde yeni 

yaşamaya başlayan yabancı uyruklu vatandaşlar ve göçmenlerin sosyal entegrasyonlarına 

destek vermek üzere düzenlediği bu eğitim kapsamında 8 hafta toplam 32 saat süresince 

okuma dersleri vermiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Çocuk Değerlendirme Test Eğitimi  

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019 yılı 

içerisinde 2 kez Psikolojik Test Eğitimleri düzenlemiştir. Uzm. Klinik Psikolog İlhan 

BOZKURT tarafından verilen Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitiminde çocuklar ile 

çalışan/çalışmayı planlayan meslek profesyonellerine yönelik, çocukların gelişimlerini 

sağlıklı bir şekilde gözlemlemeye olanak sağlayan ve güncel olarak kullanılan ölçme 
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değerlendirme testlerinin uygulama ve raporlama yetkinliklerinin kazandırılması 

amaçlanmıştır. Eğitime katılan katılımcılar aşağıdaki teknikler hakkında detaylı bilgiler 

edinmişlerdir. 

Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri(AGTE) 

Gessel gelişim figürleri testi 

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi 

Porteus Labirentleri Zeka Testi 

Kent EGY Zeka Testi 

Good Enough Bir Adam Çiz (Zeka Testi) 

PEABODY Resim Kelime Testi(Zeka testi) 

Çocukluk Çağı Depresyon ölçeği 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ölçeği 

Davranım Bozuklukları Ölçeği 

Süpervizyon çalışması 

 

5.  Çocuk Resimleri Analizi Eğitimi  

Bu eğitimde katılımcılara psikanalitik temellere dayanan ve projektif bir teknik olan resim 

analizinin tüm yönleriyle öğretilmiştir. Alanda çocuk ve yetişkinleri değerlendirmek için en 

sık kullanılan ve bilişsel bağlantıları en iyi uyandırma olasılığı olan; aile çiz testi, bir ağaç çiz 

testi, bir adam çiz testi, kaktüs çiz testi, bir hayvan çiz testi, bir ev çiz testi gibi testler teorik 

ve uygulamalı olarak anlatılarak verilerin psikopatolojik açıdan yorumlamasının öğretildiği 

eğitimde resim analizi ile aile, okul ve iş ortamlarındaki sorunlar, iletişim kopuklukları, 

çocuklarda fiziksel şiddet ve cinsel istismar, zeka düzeyi ve ilgi alanları gibi bir çok konunun 

nasıl tespit edilebileceğinin katılımcılara gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Birinci Seviye Yangın Eğitici Eğitimi  

 



 

95 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim 

Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve 5 gün 

süren 1’inci Seviye Yangın Eğitici Eğitimi 

programı başarıyla kapsamında katılımcılara 

önemli bilgiler aktarılarak eğitimin sonunda 

katılımcılara eğitici sertifikaları verildi. 

 

 

 

 

 

7. İngilizce Dil Eğitimi   

 

Genel İngilizce Eğitimi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve 

Programı’na (CEFR) uygun olarak A2, B1, B1+ ve B2 

seviyelerinde düzenlenmiş olup pratik ve günlük ingilizce 

kullanım becerilerinin yanı sıra akademik İngilizce becerisini 

de geliştirmeyi hedeflemiştir. 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin 

GÖK koordinatörlüğünde alanında uzman eğitimcilerin 

verdiği toplam 4 kur olan eğitim A2 ve B1 seviyesinde 

başlamış olup toplam 7 hafta-140 saat olarak 

gerçekleştirilmiştir. 
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8. Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Eğitimi 

Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip, vaka ve 

klinik tecrübesi olan hekimler, ruh sağlığı 

profesyonelleri ve alanda eğitim alan lisans ve 

lisansüstü öğrencilerin ilgi gösterdiği eğitimde 

katılımcılar çözüm odaklı terapi yaklaşımları 

üzerine 20 saatlik bir eğitim almışlardır. 

 

 

 

 

 

9. Profesyonel Koçluk Eğitimi 

 

Kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler, iletişim becerilerini geliştirmek isteyenler, farklı 

bir alanda uzmanlaşmak isteyenler, iş ve sosyal hayatında hedefleri olan kişilerin katılım 

sağladığı eğitimde profesyonel koçluk yaklaşımları konusunda 42 saatlik bir eğitim 

verilmiştir.  

 

 

 

 

 

10. Anlayarak Hızlı Okuma  

 

2019 yılı içerisinde 2 kez düzenlenen anlayarak hızlı okuma eğitimi kapsamında katılımcıların 

yavaş okumaya neden olan okuma frenlerinden kurtulup anlayarak hızlı okumaları, bilinçaltı 

öğrenme teknikleri ile öğrendiklerini kolayca uygulayabilmeleri amaçlanmıştır. 

 

 

11. İletişim Uzmanlığı Eğitimi 
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Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu eğitim kapsamında bir yöneticinin ya da her hangi 

bir pozisyonda çalışan bir bireyin ihtiyaç duyacağı iletişim bilgilerini edinmeleri ve bu bilgileri 

kullanma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Eğitim kapsamında iletişim kavramı ve 

iletişim uzmanlığı konusunda gerekli olan bilgiler aktarılmıştır.  

12. Artistik Cimnastik Eğitim Programı 

 

3 gün 24 saat süren eğitim kapsamında 

katılımcılara temel beden hareketleri ve jimnastik 

branşının temellerine yönelik bir eğitim verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Eye Movement Desensitization And Reprocessing 

(EMDR) Temel Düzey Eğitim Programı 

4 gün süren temel eğitimde katılımcılara, akut ve kronik 

ruhsal travmaya maruz kalmış kişilere ve travma sonrası 

stres bozukluğu tanısı almış kişilerde müdahale 

yaklaşımlarının ve EMDR tekniklerinin doğru, eksiksiz 

ve etik kurallar çerçevesinde uygulanabilir şekilde 

aktarılmıştır. Eğitim sonrası vaka alımlarında her bir 

katılımcı için 2 defa olmak şartı ile süpervizyon eğitimi 

sağlanmış olup teorik ve pratik eğitime eksiksiz katılım 

sağlayan katılımcılar sertifika alabilmek için yapılacak 

olan sınava katılmaya hak kazanmışlardır.  

 

14. Editörlük Atölyesi   

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan 60 saatlik 'Editörlük 

Atölyesi' kapsamında Yazar ve Geliştirici Editör Mürsel Çavuş Türkiye'nin köklü yayıncılık 
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geleneğinin dijital çağın dinamikleriyle harmanlanlayarak 10 hafta boyunca katılımcılara 

Yayıncılık dünyası nasıl işler? Kâğıt cinsinden fontlara, baskı tekniklerinden matbaa 

süreçlerine kadar kitap üretim aşamasında neler yaşanır? Fikir ve Telif Hakları nasıl işler? 

Amazon’a göre içerik nasıl üretilir? Dergi ve internet editörlüğü nasıl yapılır? Yazar ve editör 

ilişkileri, editör ve kurum ilişkileri ne şekilde yönetilmelidir? Meslek etiği neleri kapsar? 

Editörün sahip olması gereken donanımlar nelerdir? Editörün dille ilişkisi nasıl olmalıdır? 

Redaksiyon nasıl yapılır? Kitabın tanıtım ve dağıtımında editöre düşen görevler nelerdir?" adlı 

konuları aktarmıştır. 

https://sem.gelisim.edu.tr/haber/editorluk-atolyesi-yazar-adaylarini-bekliyor-1 

 

15. A1 Türbinli Motor Uçaklar İçin Temel Pratik Eğitimi “Ref: Shy 66 & Shy 147-Task 

Eğitimi” 

İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Hava Aracı 

Bakım Teknisyenliği mesleğini icra edeceklere 

yönelik olarak temel bilgi ve becerilerin 

geliştirilmesi amacıyla düzenlenen; Temel Uçak, 

Mekanik, Tesviye, Elektrik, Elektronik, Uçak 

sistemleri, Gaz türbinli Motorlar ve Pervane konu 

başlıklarındaki temel pratik eğitimleri başarıyla 

tamamlanmıştır. 

 

  

İlgili eğitim kapsamında katılımcılara A1 düzeyinde lisanslı teknisyen olmak için gerekli olan 

beceriler Üniversitemi MYO yerleşkesinde bulunan 9 adet Uçak Sitemleri atölye ve 

laboratuvarları ortamında ve Hava Aracı sentetik eğitim aygıtları üzerinde icra edilmiştir. 

Eğitim sonunda öğrencilerle röportaj yapılarak eğitim süreci ve kendilerine sağladıkları 

faydalar hakkındaki görüşleri alınmıştır. 

 

https://ubyo.gelisim.edu.tr/haber/istanbul-gelisim-universitesi-surekli-egitim-merkezi-

bunyesinde-yapilan-islem-task-egitimi-sona-erdi 

 

 

16. Mell Master Minimum Equipment List Eğitimi   

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi ve Meslek Yüksekokulu Sivil Hava 

Ulaştırma İşletmeciliği’nin işbirliği ile 2019 yılı içerisinde 2 kez “MMEL/ MEL Master 

Minimum Equipment List Kullanımı” adında eğitim düzenledi. Eğitim kapsamında Master 

https://ubyo.gelisim.edu.tr/haber/istanbul-gelisim-universitesi-surekli-egitim-merkezi-bunyesinde-yapilan-islem-task-egitimi-sona-erdi
https://ubyo.gelisim.edu.tr/haber/istanbul-gelisim-universitesi-surekli-egitim-merkezi-bunyesinde-yapilan-islem-task-egitimi-sona-erdi
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Mel nedir, Mel nedir, Mmel/Mel içeriği , Mmel/Mel kısıtlamaları, Mmel/Mel kullanım ve 

yetkileri konuları masaya yatırıldı. 

https://gelisim.edu.tr/haber/turk-hava-yollari-pilotu-ve-istanbul-gelisim-universitesi-

ogrencileri-bir-araya-geldi%E2%80%8B%E2%80%8B 

17. Tehlikeli Maddeler Eğitimi 

Eğitim kapsamında Sivil Havacılıktaki çalışma 

ortamları, güvenlik tehlikeleri, Tehlikeli 

Malların listesini, Etiketleme ve İşaretleme 

yöntemlerini, Beyan Edilmemiş Tehlikeli 

Maddelerin Tanınmasını, Depolama ve 

Yükleme İşlemlerini, Pilotun Bildirimlerini, 

Yolcular ve Mürettebat için Karşılıklarını ve 

Acil Durum Prosedürleri gibi konular 

hakkında bilgiler verildi.  

 

 

18. Hasta İle İletişim Eğitimi 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (SBYO) Çocuk 

Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin tarafından 310 kişiden oluşan 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü personeline (Hekim, hemşire, acil tıp teknisyeni, veri giriş 

elemanı, tıbbi sekreter ve hasta karşılama birim çalışanlarından oluşan) “Hasta ile İletişim” 

konulu eğitim gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gelisim.edu.tr/haber/turk-hava-yollari-pilotu-ve-istanbul-gelisim-universitesi-ogrencileri-bir-araya-geldi%E2%80%8B%E2%80%8B
https://gelisim.edu.tr/haber/turk-hava-yollari-pilotu-ve-istanbul-gelisim-universitesi-ogrencileri-bir-araya-geldi%E2%80%8B%E2%80%8B
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C. Kampüs Dışında Yürütülen Sosyal Destek Faaliyetleri  

  

İGÜ, kampüs dışında toplum ve yerel okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik çeşitli 

sosyal destek yürütmektedir. İGÜ, 2018 yılında toplum geneline yönelik 5’i  büyük çaplı olmak 

üzere yerel okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik 286 eğitim etkinliği düzenlemiştir. 

Topluma yönelik düzenlenen sosyal destek faaliyetleri ile ilgili detaylı aşağıda yer almaktadır. 

Tekirdağ Muratlı Aşağısevindikli Köyü İlkokulu’na Kütüphane Kazandırma Projesi 

https://www.haberler.com/igu-den-koy-okuluna-kutuphane-12739475-haberi/ 

http://sehiterdoganerisikio.meb.k12.tr/icerikler/okulumuz-kutuphanesi-acildi_8631915.html 

https://www.muratlihizmetgazetesi.com/kutuphane-torenle-acildi 

https://gelisim.edu.tr/haber/iguden-koy-okuluna-kutuphane 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Eğitim Destek Koordinatörlüğü, Birleşmiş Milletler’in 

belirlediği 17 Küresel Hedef’ten biri olan Nitelikli Eğitim’e destek verme vizyonu ile eğitim 

olanaklarına erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde nitelikli eğitimi güvence altına alacak projeler 

üretmeye devam ediyor. 

Merkezden uzak ve kısıtlı imkânlara sahip bir köy okulu tespit edebilmek için Tekirdağ İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nün yönlendirmesi ile Tekirdağ ili, Muratlı İlçesi, Aşağısevindikli Köyü 

Şehit Erdoğan Erişik İlköğretim Okulu Müdürü Arzu Kara ile iletişime geçen İstanbul Gelişim 

Üniversitesi, köy okuluna kütüphane kurdu. 

Proje hakkında konuşan İGÜ Eğitim Destek Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin 

Selçuk, “Kütüphanenin kitapları, raf ve dolapları, çalışma alanlarını ve perdeleri gibi 

dekorasyon detaylarının hepsini büyük bir keyifle temin ettik. Kütüphanenin açılış günü de 

https://www.haberler.com/igu-den-koy-okuluna-kutuphane-12739475-haberi/
http://sehiterdoganerisikio.meb.k12.tr/icerikler/okulumuz-kutuphanesi-acildi_8631915.html
https://www.muratlihizmetgazetesi.com/kutuphane-torenle-acildi
https://gelisim.edu.tr/haber/iguden-koy-okuluna-kutuphane
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öğrencilere, öğretmenlere ve velilere çeşitli eğitimler verdik. 1’inci sınıflardan 8’inci sınıflara 

kadar tüm kademelerde İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri ile birlikte “Sürdürülebilirlik” 

eğitimi dâhilinde iklim, küresel ısınma, atıklar ve sürdürülebilir bir dünya üzerine çeşitli 

uygulamalar gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı 

Öğretim Görevlisi Buse Kerigan velilere “Okul Öncesi Dönemde Temel Eğitim” eğitimi, 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma Destek Koordinatörü Melike Çetin de öğretmenlere 

“Proje Hibeleri” konulu eğitimleri verdi. Eğitimlerin ardından İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Müzik Kulübü öğrencileri küçük bir konser ile açılışa renk kattı. 

1.  İlkyardım Öğren Hayat Kurtar Eğitimi 

https://www.denizgazete.com/ilk-yardim-ogren-hayat-kurtar/42520/ 

22 – 28 Mart Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Haftası 

etkinlikleri kapsamında Şehir Hatları yolcularına ilk yardım 

eğitimi verilecek. İstanbul Acil Tıp Teknisyenleri ve 

Teknikerleri (Paramedik) Derneği, Gelişim Üniversitesi’nin 

katkıları ve İstanbul Şehir Hatları’nın desteği ile Eminönü – 

Kadıköy hattında basit ilk yardım bilgileri uygulamalı olarak 

aktarıldı. 

“İlk Yardım Öğren Hayat Kurtar” projesi kapmasında 

düzenlenen bilinçlendirme eğitimi ile Acil Tıp Teknisyenleri 

ve Teknikerleri Derneği, vapur yolcularını gündelik hayatta 

karşılaşabilecekleri acil durumlar karşısında bilinçlendirmeyi 

amaçladı. 

ATT DER, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları ve 

Gelişim Üniversitesi işbirliği ile “İlk Yardım Öğren Hayat 

Kurtar” projesi kapsamında 24 Mart Perşembe günü Eminönü 

– Kadıköy hattında acil durumlar karşısında hayat kurtarmak 

için gerekli olan basit ilk yardım bilgileri anlatılarak 10 ile 16 

saatleri arasındaki seferlerde uygulamalı olarak doğru kalp 

masajının nasıl yapılacağı maketler üzerinde gösterildi. 

 

 

 

 

2. Umut için El Ele Etkinliği 

https://www.denizgazete.com/ilk-yardim-ogren-hayat-kurtar/42520/
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https://gelisim.edu.tr/haber/dernege-umut-olmak-icin-anneleriyle-tasarladilar 

 

 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ve Gökkuşağı Koleji, Anneler Günü etkinliği kapsamında 

doğa temalı kıyafetlerin yer aldığı tasarım yarışması düzenledi. Elde edilecek gelirin Omurilik 

Felçlileri Derneği’ne bağışlanacağı yarışmanın birincisi tasarım yapan bütün öğrenciler oldu. 

Proje kapsamında anneleriyle birlikte hazırladıkları kıyafetlerle defile yapan çocuklar, elde 

edilecek gelirle Omurilik Felçlileri Derneği’ne umut olmayı amaçladı. 

 

Yarışmanın sunuculuğunu ve jüri üyeliğini 

eski model Fatih Hürkan üstlendi. 

Hürkan’ın yanı sıra jüri üyeliğinde, imaj 

danışmanı ve menajer Ali Boz, imaj 

danışmanı Nermin Ceri, besteci ve söz 

yazarı Bülent Yetiş, TV programcısı Ayşe 

Güler Alaca, İGÜ MYO Güzel Sanatlar 

Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı 

Öğretim Görevlisi Tarık Babayiğit ve 

tasarımcı Arzu Yetiş Kocatepe gibi isimler 

yer aldı. 

 

 

Projenin danışmanlığını yapan Arzu Yetiş Kocatepe, öğrencilerin yarışmaya uzun bir süredir 

hazırlandıklarını ve anne sevgisini çocukların doğayı betimleyerek anlattıklarını vurguladı. 

Yarışmanın aynı zamanda çok özel bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Kocatepe, 

“ Anne sevgisini bazısı ‘denizi seviyorum, annemle denizde çok eğleniyorum’, bazısı ‘annem 

bir çiçek’ diyerek anlattı ve böylece konumuz ortaya çıkmış oldu. Çocuklar, doğa sevgisi ile 

tasarladılar” dedi. 

 

https://gelisim.edu.tr/haber/dernege-umut-olmak-icin-anneleriyle-tasarladilar
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Yarışma için öğrencilere workshoplar düzenlediklerini anlatan 

Kocatepe, öğrencilerin projeyi anne, teyze, anneanne, babaanne, 

komşu teyzelerle birlikte ortaya çıkardıklarını söyledi. 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi ve 

Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir 

Kampüsü’ne destekleri için 

teşekkür eden Kocatepe, bu 

projenin bir farkındalık yaratmak 

amacıyla ortaya çıktığını dile 

getirdi. Herkesi böyle projeler 

yapmaya yönlendirmeliyiz diyen Kocatepe, “Hem okul 

yönetiminin katkıları hem de satılan biletlerden toplanan gelirle 

omurilik felçlileri derneğine tekerlekli sandalyeler alınacak. 

İnşallah alınacak engelli arabalarıyla bu proje çok daha güzel olacak” diye konuştu.  

 

Üniversite ve kolejin ortak düzenlediği projede jüri başkanı olarak 

yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 

Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Öğretim 

Görevlisi Tarık Babayiğit, bu projede yer almaktan onur 

duyduğunu söyledi. Babayiğit, “Öğrencileri seçmekte çok 

zorlandık ve bir tane birinci yerine, bütün öğrencileri birinci 

yaptık. Bu tür etkinliklerin hep içinde bulunmak istiyoruz. 

Elimizden geldiğince bulunuyoruz da, bunların hep devam 

etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. 

 

 

Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Şubesi Müdüresi Makbule Ateş, 

öğrencilerin kıyafetleri çok büyük heyecan içerisinde 

tasarladıklarını vurguladı ve şunları söyledi. 

 

“Öğrenciler workshoplar dâhilinde büyük bir heyecan içerisinde kıyafetlerini tasarladılar. 

Engelli arkadaşları için podyuma çıkacakları için de çok heyecanlandılar. Bazı öğrenciler 

heyecandan podyuma bile çıkamadı. Projeye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz.” 

 

Yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alan imaj danışmanı ve menajer Ali Boz, “İGÜ ve 

Gökkuşağı Koleji’nin birlikte oluşturduğu bu projede yer aldığımdan dolayı çok mutluyum. 

Bu tür projelerde üretimin, insanların yaratıcılığının kullanılmasının çok önemli olduğunu 

düşünenlerdenim. Projeden elde edilecek gelir Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlanacak ve 

biz bu ulvi bir amaç için buradayız” dedi. 

 



 

104 

 

Çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemi vurgulayan Gökkuşağı 

Koleji’nin kurucuları Abdülkadir Gayretli ve Şule Gayretli ise “Böyle projelerde yer almak 

çok önemli. Biz bu projeleri çok önemsiyoruz. Kimse de bu tip projelerde desteğini 

esirgememeli” diye konuştular. 

 

Besteci ve söz yazarı Bülent Yetiş’in seslendirdiği şarkılarla defilenin sonunda dans eden 

öğrenciler, başarı sertifikası ve madalyayla ödüllendirildi. 

  

 

3. Okuyan Ellere Umut Eğitimi  

Okuyan ellere umut kapsamında Mardin Kızıltepe 

Çağıl İlkokulu ve İlköğretim okulu öğrencilerinin 

eğitimlerinin desteklenmesi için ihtiyaç duydukları 

kaynakları sağlamak adına çalışma başlatan İstanbul 

Gelişim Üniversitesi öğrencileri, öğrencilerin kitap 

ve kırtasiye malzemelerini temin ederek eğitimlerine 

büyük destek sağladı.  

 

 

 

 

 

 

5.  Hayata Sarıl Projesi 

İGÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezimiz tarafından 

“Hayata Sarıl Sosyal Sorumluluk 

Projesi” kapsamında Gıda Hijyeni ve 

Sanitasyon Eğitimi, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Eğitimi ve Yiyecek İçecek 

Maliyeti Kontrolü Eğitimi olmak 

üzere eğitimler düzenlenmiştir. 

Hayata Sarıl projesi evsiz insanları 

topluma kazandıran ve onları iş-aş 

yaşam döngüsüne sokmayı 

hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu proje kapsamında evsiz insanlara yemek 
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servisi yapan Hayata Sarıl Lokantası ile işbirliği gerçekleştirilerek, daha önce evsiz olan 

lokanta çalışanlarına eğitimler verilmiştir. 

Böylece daha sonra iş bulma imkânlarını arttırmak hedeflenmiştir.   

6. BÜYÜKÇEKMECE FİNAL ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

05.01.2019 tarihinde Büyükçekmece Final Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, üniversite eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun sağlanması için deneme sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 40 öğrencinin 

katıldığı deneme sınavı, üniversitenin derslik/amfilerinde gerçekleşmiştir. 

 

 

7. ÖZEL HAVA JET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

05.01.2019 tarihinde Özel Hava Jet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, üniversite eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun sağlanması için deneme sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 40 öğrencinin 

katıldığı deneme sınavı, üniversitenin derslik/amfilerinde gerçekleşmiştir. 

 

 

8. KAVRAM ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME 

SINAVI ORGANİZASYONU  

05.01.2019 tarihinde Kavram Özel Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

tarafından, üniversite eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun sağlanması için deneme sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 200 

öğrencinin katıldığı deneme sınavı, üniversitenin derslik/amfilerinde gerçekleşmiştir. 

 

 

9. ÖZEL HAVA JET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NİN ÜNİVERSİTEMİZ 

UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM, LOJİSTİK, UÇAK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMLERİNİN 

GEZİLMESİ 

08.01.2019 tarihinde Özel Hava Jet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemizin uçak gövde motor bakım, lojistik, uçak teknolojisi bölümlerini görmek için 

üniversitemize teknik bir gezi düzenlemişlerdir. Böylece üniversite adayı öğrencilerine 

üniversite eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 
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sağlanması amaçlanmıştır. Teknik geziye 60 öğrenci ve 6 öğretmen olmak üzere toplamda 66 

kişi katılım göstermiştir. 

 

10. KURTKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON 

SEMİNERİ 

10.01.2019 tarihinde Kurtköy Çok Programlı Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz Rehberlik ve 

Tanıtım Uzmanı Kemalettin ALİOĞLU tarafından sınav 

kaygısı ve motivasyon semineri düzenlenmiştir. Üniversite 

sınavı öncesi kaygı ve motivasyon konuları üzerinde 

öğrencileri bilgilendiren Kemalettin ALİOĞLU’nun 

seminerine 70 öğrenci katılım göstermiştir. 

 

 

 

11. KURTKÖY ANADOLU LİSESİ MOTİVASYON VE MESLEKLER SEMİNERİ 

10.01.2019 tarihinde Kurtköy Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz Rehberlik ve Tanıtım 

Kemalettin ALİOĞLU tarafından motivasyon ve 

meslekler semineri düzenlenmiştir. Üniversite sınavı 

motivasyonu ile ilgili önemli ipuçları verilmiş ve 

meslekler tanıtılmıştır. Üniversite adaylarının 

motivasyonlarını koruyarak doğru ve kendilerine en 

uygun mesleği seçmeleri konusunda 60 öğrenciye katkı 

sağlanmıştır. 

 

 

12. ÜMRANİYE ÖZEL ÇAĞIN ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ  

08.02.2019 tarihinde saat 10.00-12.00 arası uzman rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Ümraniye Özel Çağın Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 35 kişilik öğrenci grubuna İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve 

Beden Eğitim Yüksekokulu bölümleri gezdirilmiştir. 
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13. ŞÜKRAN ÜLGEZEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI 

11.02.2019 tarihinde rehberlik ve tanıtım 

sorumluları tarafından Şükran Ülgezen Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Sınav Kaygısı’’ semineri gerçekleştirilmiştir. Son 

sınıf lise öğrencilerinden oluşan 60 kişilik 

katılımcılara sınav kaygısının nedenleri ve çözümleri 

hakkında bilgilendirilme yapıldıktan sonra soru 

cevap kısmında öğrencilerden gelen sorular 

cevaplandırılmıştır. 

 

 

14. ESENYURT SINAV TEMEL LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

12.02.2019 tarihinde Esenyurt Sınav Temel Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 110 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

15. BÜYÜKÇEKMECE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

12.02.2019 tarihinde Büyükçekmece Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi” etkinliği gerçekleştirilmiştir. 

110 kişilik lise son sınıf öğrencilerinden oluşan 

katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 

bölümleri gezdirilmiştir. 
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16. ŞİRİNEVLER BAŞARAN BİREY TEMEL LİSESİ MESLEKLER SEMİNERİ 

13.02.2019 tarihinde rehber ve tanıtım sorumluları 

tarafından Şirinevler Başaran Birey Temel Lisesi son 

sınıf öğrencilerine ‘’Meslekler’’ semineri 

gerçekleştirilmiştir. 20 son sınıf öğrencisinden 

oluşan katılımcılar meslekler ve o mesleklerin eğitim 

süreçleri hakkında bilgilendirilmiş ardından 

rehberlik ve tanıtım sorumlusu Hasan Basri 

Karaköse’ye düşündükleri meslekler hakkında 

merak ettikleri soruları sorarak yanıt almışlardır. 

 

 

17. ÖZEL SANCAKTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

14.02.2019 tarihinde Özel Sancaktepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi” etkinliği gerçekleştirilmiştir. 80 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri 

gezdirilmiştir. 

 

 

18. ŞİLE BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

14.02.2019 tarihinde Şile Borsa İstanbul Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi” etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 40 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri 

gezdirilmiştir. 
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19. ŞÜKRAN ÜLGEZEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI VE 

MOTİVASYON SEMİNERİ 

15.02.2019 tarihinde rehberlik ve tanıtım 

sorumluları tarafından Şükran Ülgezen Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Sınav Kaygısı- Motivasyon’’ 

semineri gerçekleştirilmiştir. Son sınıf lise 

öğrencilerinden oluşan 100 kişilik katılımcılara 

sınav kaygısının nedenleri ve çözümleri 

hakkında bilgilendirilme yapıldıktan sonra soru 

cevap kısmında öğrencilerden gelen sorular 

cevaplandırılmıştır. 

 

 

 

20. GEBZE SINAV ÖZEL EĞİTİM KURSU ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

16.02.2019 tarihinde Gebze Sınav Özel Eğitim Kursu 

son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 40 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin bölümleri gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

21. GEBZE SINAV ÖZEL EĞİTİM KURSU ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE 

DENEME SINAVI ORGANİZASYONU  
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16.02.2019 tarihinde Gebze Sınav Özel Eğitim 

Kursu son sınıf öğrencilerine İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nde 331-332-333-334-336 no’lu 

dersliklerde deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 

120 kişiden oluşan son sınıf öğrencileri saat 

10.15-12.30 arasında 2 saat 15 dakika süren 

deneme sınavını tamamlamışlardır. 

 

 

 

22. BAĞCILAR MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

16.02.2019 tarihinde saat 09.00-16.00 arasında Bağcılar 

Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 220 kişilik 

lise son sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

23. ÜMRANİYE ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI- 

MOTİVASYON SEMİNERİ 
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19.02.2019 tarihinde rehberlik ve tanıtım sorumluları 

tarafından Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Sınav Kaygısı- Motivasyon’’ 

semineri gerçekleştirilmiştir. Son sınıf lise öğrencilerinden 

oluşan 35 kişilik katılımcılara sınav kaygısının nedenleri ve 

çözümleri hakkında bilgilendirilme yapıldıktan sonra soru 

cevap kısmında öğrencilerden gelen sorular 

cevaplandırılmıştır. 

 

 

 

 

24. ÜMRANİYE MERKEZ ANADOLU LİSESİ POPÜLER MESLEKLER SEMİNERİ 

19.02.2019 tarihinde rehberlik ve 

tanıtım sorumlularımız tarafından 

Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’Popüler 

Meslekler’’ semineri 

gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 50 

kişiden oluşan katılımcılar 

meslekler ve o mesleklerin eğitim 

süreçleri hakkında bilgilendirilmiş 

ardından rehberlik ve tanıtım sorumlusu Pelin KARAHANCI’ya düşündükleri meslekler 

hakkında merak ettikleri soruları sorarak yanıt almışlardır. 

 

25. FETHİYE ÖZEL HATEM ANADOLU LİSESİ SINAV MOTİVASYONU SEMİNERİ 

19.02.2019 tarihinde saat 13.00-14.00 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından Fethiye 

Özel Hatem Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Sınav Motivasyonu’’ semineri gerçekleştirilmiştir. 

Son sınıf lise öğrencilerinden oluşan 110 kişilik 

katılımcılara sınav kaygısının nedenleri ve 

çözümleri hakkında bilgilendirilme yapıldıktan 

sonra soru cevap kısmında öğrencilerden gelen 

sorular cevaplandırılmıştır. 
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26. TEKİRDAĞ BİLGİ KOLEJİ ANADOLU LİSESİ MESLEKLER SEMİNERİ 

21.02.2019 tarihinde rehberlik ve tanıtım 

sorumluları tarafından Tekirdağ Bilgi Koleji 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Meslekler’’ semineri gerçekleştirilmiştir. 

Yaklaşık 85 kişiden oluşan katılımcılar 

meslekler ve o mesleklerin eğitim süreçleri 

hakkında bilgilendirilmiş ardından tanıtım 

sorumlusu Pelin KARAHANCI’ya 

düşündükleri meslekler hakkında merak ettikleri 

soruları sorarak yanıt almışlardır. 

 

 

 

 

 

27. ÇATALCA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ POPÜLER MESLEKLER 

SEMİNERİ 

22.02.2019 tarihinde saat 11.00-12.00 arasında rehberlik ve 

tanıtım sorumluları tarafından Çatalca İMKB Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Popüler 

Meslekler’’ semineri gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 68 kişiden 

oluşan katılımcılar meslekler ve o mesleklerin eğitim süreçleri 

hakkında bilgilendirilmiş ardından rehberlik ve tanıtım 

sorumlusu K. Neslihan Koç’a düşündükleri meslekler 

hakkında merak ettikleri soruları sorarak yanıt almışlardır. 

 

 

 

 

 



 

113 

 

28. ZEYTİNBURNU İDMİB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKLER 

SEMİNERİ 

26.02.2019 tarihinde saat 10.00-12.00 arası 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Meslekler’’ semineri gerçekleştirilmiştir. 

Yaklaşık 65 kişiden oluşan katılımcılar 

meslekler ve o mesleklerin eğitim süreçleri 

hakkında bilgilendirilmiş ardından öğretim 

görevlilerimiz Öğr. Gör. Serdar Orhan ve Öğr. 

Gör. Fulya Beteş’e düşündükleri meslekler hakkında merak ettikleri soruları sorarak yanıt 

almışlardır. 

 

29. HADIMKÖY ÖRFİ ÇETİNKAYA ANADOLU LİSESİ MESLEKLER SEMİNERİ 

26.02.2019 tarihinde saat 11.30-13.00 arası 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi okulu 

son sınıf öğrencilerine ‘’Meslekler’’ semineri 

gerçekleştirilmiştir. Hadımköy Örfi Çetinkaya 

Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda 

düzenlenen seminerde yaklaşık 190 kişiden 

oluşan öğrenci topluluğu meslekler ve o 

mesleklerin eğitim süreçleri hakkında 

bilgilendirilmiştir. Ardından rehberlik ve tanıtım sorumlusu Elif Aluç Gülşen’e düşündükleri 

meslekler hakkında merak ettikleri soruları sorarak yanıt almışlardır. 

 

 

30. BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ POPÜLER MESLEKLER SEMİNERİ 
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27.02.2019 tarihinde saat 11.00-12.00 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Büyükçekmece Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Popüler Meslekler’’ semineri 

gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 120 kişiden 

oluşan katılımcılar meslekler ve o mesleklerin 

eğitim süreçleri hakkında bilgilendirilmiş 

ardından tanıtım sorumlusu Pelin 

KARAHANCI’ya düşündükleri meslekler 

hakkında merak ettikleri soruları sorarak yanıt almışlardır. 

 

31. BEŞİKTAŞ İSOV DİNÇKÖK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KAYGI VE 

MOTİVASYONU SEMİNERİ 

28.02.2019 tarihinde saat 10.15-11.45 

arasında rehberlik ve tanıtım sorumluları 

tarafından Beşiktaş İSOV Dinçkök Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Kaygı ve Motivasyonu’’ 

semineri gerçekleştirilmiştir. Son sınıf lise 

öğrencilerinden oluşan 200 kişilik 

katılımcılara sınav kaygısının nedenleri ve 

çözümleri hakkında bilgilendirilme 

yapıldıktan sonra soru cevap kısmında öğrencilerden gelen sorular cevaplandırılmıştır. 

 

32. ÖZEL ÇEKMEKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

28.02.2019 tarihinde saat 11.00-15.00 arasında 

Özel Çekmeköy Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite 

Gezisi” etkinliği gerçekleştirilmiştir. 35 kişilik 

lise son sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri 

gezdirilmiştir. 
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33. GÜNEŞLİ BİREY TEMEL LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

01.03.2019 tarihinde saat 10.30-13.30 arasında Güneşli Birey 

Temel Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 100 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Sağlık 

Bilimleri ve Mühendislik fakülteleri gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

34. ÜMRANİYE ÖZEL FİKİR VE İLİM 

ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON SEMİNERİ 

01.03.2019 tarihinde saat 14.30-15.30 arasında rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Ümraniye Özel Fikir ve İlim Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Sınav Kaygısı ve 

Motivasyon’’ semineri gerçekleştirilmiştir. Son sınıf lise öğrencilerinden oluşan 50 kişilik 

katılımcılara sınav kaygısının nedenleri ve çözümleri hakkında bilgilendirilme yapıldıktan 

sonra soru cevap kısmında öğrencilerden gelen soruları rehberlik ve tanıtım sorumlusu Elif 

ALUÇ GÜLŞEN cevaplandırmıştır. 
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35. GÜNEŞLİ BİREY TEMEL LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

04.03.2019 tarihinde saat 12.30-15.30 arasında 

Güneşli Birey Temel Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 

25 kişilik lise son sınıf öğrencilerinden oluşan 

katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Sağlık 

Bilimleri Yüksekokulu bölümleri gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

36. MÜNEVVER KEMAL ÖZVER MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

MOTİVASYON SEMİNERİ 

04.03.2019 tarihinde saat 10.30-11.30 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Münevver Kemal Özver Meslek ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Motivasyon’’ semineri gerçekleştirilmiştir. 

Son sınıf lise öğrencilerinden oluşan 90 kişilik 

katılımcılara sınav kaygısının nedenleri ve 

çözümleri hakkında bilgilendirilme yapıldıktan 

sonra soru cevap kısmında öğrencilerden gelen 

soruları rehberlik ve tanıtım sorumlusu Yasin Tarhan cevaplandırılmıştır. 

 

37. 30 AĞUSTOS MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KARİYER PLANLAMA VE 

MESLEKLER SEMİNERİ 

05.03.2019 tarihinde saat 10.45-12.00 

arasında rehberlik ve tanıtım sorumluları 

tarafından 30 Ağustos Meslek ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Kariyer Planlama ve Meslekler’’ 

semineri gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 40 

kişiden oluşan katılımcılar meslekler ve o 

mesleklerin eğitim süreçleri hakkında 

bilgilendirilmiş ardından tanıtım 
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sorumlusu Elif ALUÇ GÜLŞEN’e düşündükleri meslekler hakkında merak ettikleri soruları 

sorarak yanıt almışlardır. 

 

38. SEFAKÖY UĞUR TEMEL LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME 

SINAVI ORGANİZASYONU  

09.03.2019 tarihinde Sefaköy Uğur Temel 

Lisesi son sınıf öğrencilerine İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’ndeki dersliklerde 

deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 100 

kişiden oluşan son sınıf öğrencileri saat 

10.00-13.00 arasında 3 saat süren deneme 

sınavını tamamlamışlardır.  

 

 

 

 

 

 

39. AVCILAR OKYANUS KOLEJ KARİYER KONUŞMALARI SEMİNERİ 

11.03.2019 tarihinde saat 11.30-12.00 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Avcılar Okyanus Koleji son sınıf öğrencilerine 

‘’Kariyer Konuşmaları’’ semineri 

gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 250 kişiden oluşan 

katılımcılar meslekler ve o mesleklerin icraat 

süreçleri hakkında bilgilendirilmiş ardından 

tanıtım sorumlusuna düşündükleri meslekler 

hakkında merak ettikleri soruları sorarak yanıt 

almışlardır. 
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40. KAĞITHANE İLÇE TANITIM GÜNLERİ ÜNİVERSİTE FUARI 

13-14.03.2019 tarihlerinde iki gün olarak Kağıthane 

İlçe Tanıtım Günleri Etkinliği yaklaşık 4000 lise 

öğrencisinin ve 40’a yakın üniversitenin katılımıyla 

gerçekleşmiştir. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda 

düzenlenen etkinlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi de 

stand açarak yer almıştır. Standa gelen lise öğrencileri 

tanıtım sorumlusundan İstanbul Gelişim Üniversitesi 

hakkında merak ettikleri soruları sorarak yanıt 

almışlardır. 

 

 

41. BÜYÜKÇEKMECE RUHİ SARIALP SPOR LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

15.03.2019 tarihinde saat 09.30-13.00 arasında Büyükçekmece Ruhi Sarıalp Spor Lisesi son 

sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 35 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Beden Eğitimi Spor 

Yüksekokulu bölümleri gezdirilmiştir. 

 

42. KÜÇÜKÇEKMECE BEŞYOL FİNAL ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU  

16.03.2019 tarihinde Küçükçekmece Beşyol Final 

Özel Öğretim Kurumu son sınıf öğrencilerine 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 301 ve 303 

dersliklerinde deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 

100 kişiden oluşan son sınıf öğrencileri saat 10.15-

17.00 arasında Pelin KRAHANCI 

gözetmenliğinde deneme sınavını 

tamamlamışlardır.  

 

 

43. BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ‘4. KARİYER GÜNLERİ 
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20-21.03.2019 tarihlerinde iki gün boyunca 

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ‘’4. Kariyer 

Günleri’’ etkinliği düzenlemiştir. İşbirlikleriyle 

düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100.000 kişiye 

ulaşılmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitesi de 

etkinlikte stant açarak yer almıştır. Fuar 

ziyaretçileri 11. ve 12. Sınıf öğrencileri standı 

ziyaret ederek üniversite ve meslekler hakkında 

detaylı bilgi almışlardır. 

 

 

44. ESENLER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

20.03.2019 tarihinde saat 14.30’da Esenler Özel Öğretim Kursu mezun öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 60 kişilik lise son sınıf öğrencilerinden 

oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Eşit Ağırlık ve Sosyal Bilimler 

programları gezdirilmiştir. 

 

45. KOCAELİ TÖPREŞ 50. YIL ANADOLU 

LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

21.03.2019 tarihinde Kocaeli Töpreş 50. Yıl 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 

60 kişilik lise son sınıf öğrencilerinden oluşan 

katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Sivil 

Havacılık ve Sağlık Bilimleri Yüksekokul bölümleri gezdirilmiştir. 

 

 

 



 

120 

 

46. AVCILAR İHKİB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKLER SEMİNERİ 

22.03.2019 tarihinde saat 11.00-12.30 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Avcılar İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Meslekler’’ 

semineri gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 70 kişiden 

oluşan katılımcılar Grafik Tasarımı, Moda 

Tasarımı ve Dış Ticaret bölümleri hakkında 

bilgilendirilmiş ardından Öğr. Görevlisi 

Süleyman Bülent Oktay’a düşündükleri 

meslekler hakkında merak ettikleri soruları sorarak yanıt almışlardır. 

 

 

47. BÜYÜKÇEKMECE GÖKJET MESLEKİ 

VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SİVİL 

HAVACILIK SEMİNERİ 

22.03.2019 tarihinde saat 14.30-16.00 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Büyükçekmece Gökjet Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Sivil 

Havacılık’’ semineri gerçekleştirilmiştir. 

Yaklaşık 100 kişiden oluşan katılımcılar sivil 

havacılık hakkında bilgilendirilmiş ardından 

öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Tüzün Tolga 

İNAN’a düşündükleri meslekler ve sivil 

havacılık hakkında merak ettikleri soruları sorarak yanıt almışlardır. 

 

48. BÜYÜKÇEKMECE GÖKJET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

22.03.2019 tarihinde saat 10.00-16.00 arasında Büyükçekmece Gökjet Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 100 

kişilik lise son sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 

Tower Binası ve Meslek Yüksekokulu bölümleri tesis ve laboratuvarları gezdirilmiştir. 
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49. KÜÇÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ B.E.R.A. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU  

23.03.2019 tarihinde Küçükçekmece Beylikdüzü B.E.R.A. Özel Öğretim Kursu son sınıf 

öğrencilerine İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeki dersliklerde deneme sınavı 

gerçekleştirilmiştir. 200 kişiden oluşan son sınıf öğrencileri saat 10.15-13.30 arasında 3 saat 

15 dakika süren deneme sınavını tamamlamışlardır.  

 

50. BAŞAKŞEHİR FİNAL ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE 

DENEME SINAVI ORGANİZASYONU  

 23.03.2019 tarihinde Başakşehir Final Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nde amfi ve dersliklerinde deneme 

sınavı gerçekleştirilmiştir. 135 kişiden oluşan son 

sınıf öğrencileri saat 10.15-13.30 arasında 3 saat 15 

dakika süren deneme sınavını tamamlamışlardır.   

 

 

51. ÇENGELKÖY FİNAL ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

27.03.2019 tarihinde Çengelköy Final Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 35 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Tower Binası, tesis ve 

laboratuvarları gezdirilmiştir. 
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52. BEŞİKTAŞ M. ALİ BÜYÜKTANLI MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

28.03.2019 tarihinde saat 10.30-13.00 arasında 

Beşiktaş M. Ali Büyüktanlı Meslek ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 90 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Tower Binası, Beden 

Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Meslek 

Yüksekokulu bölümleri, tesisleri ve laboratuvarları gezdirilmiştir. 

 

 

53. Haydar Akış Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

29.03.2019 tarihinde saat 13.00-15.45 arasında 

Haydar Akış Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 57 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Tower Binası tesis ve 

laboratuvarları gezdirilmiştir. 
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54. Arnavutköy Koleji ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI 

ORGANİZASYONU  

30.03.2019 tarihinde Arnavutköy Koleji son 

sınıf öğrencilerine İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin amfisinde ve 340, 344, 346, 

348, 350 no’lu dersliklerinde deneme sınavı 

gerçekleştirilmiştir. 360 kişiden oluşan son sınıf 

öğrencileri saat 10.00-14.00 arasında 4 saat 

süren deneme sınavını tamamlamışlardır.  

 

 

 

55. ESENYURT KAVRAM ÖZEL ÖĞRETİM KURSU SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON 

SEMİNERİ 

01.04.2019 tarihinde saat 13.00-15.00 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından Esenyurt 

Kavram Özel Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine 

‘’Sınav Kaygısı ve Motivasyon’’ semineri 

gerçekleştirilmiştir. Son sınıf lise öğrencilerinden 

oluşan 90 kişilik katılımcılara sınav kaygısının 

nedenleri ve çözümleri hakkında bilgilendirilme 

yapıldıktan sonra soru cevap kısmında öğrencilerden 

gelen soruları tanıtım sorumlusu cevaplandırılmıştır. 

 

 

56. ÖZEL BAKIRKÖY MURAT ÖĞRETİM KURSU MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ 

TANITIM SEMİNERİ 

02.04.2019 tarihinde saat 14.00-15.00 arasında 

uzman tanıtım sorumluları tarafından Özel 

Bakırköy Murat Öğretim Kursu son sınıf 

öğrencilerine ‘’Mühendislik Bölümleri Tanıtım’’ 

semineri gerçekleştirilmiştir. Son sınıf lise 

öğrencilerinden oluşan 50 kişilik katılımcılara 

sınav mühendislik bölümü hakkında 

bilgilendirilme yapıldıktan sonra soru cevap 
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kısmında öğrencilerden gelen soruları öğretim üyemiz Prof. Dr. Baki KOYUNCU 

cevaplandırmıştır. 

 

 

 

 

 

57. DR. OKTAY DURAN MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

02.04.2019 tarihinde saat 14.30-17.00 arasında Dr. 

Oktay Duran Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi son 

sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 55 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Havacılık, Beden Eğitimi 

Spor Yüksekokulu ve Sağlık Bölümlerinin tesis, 

laboratuvarları gezdirilmiştir. 

 

 

58. HALKALI UĞUR ANADOLU LİSESİ MÜHENDİSLİK BÖLÜM TANITIMLARI 

ETKİNLİĞİ 

02.04.2019 tarihinde saat 13.20-14.30 arasında 

Halkalı Uğur Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Mühendislik Bölüm Tanıtımları’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 30 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Robotik Yazılım ve 

Mühendislik Bölümleri gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

59. PROF. FAİK SOMER SPOR LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 
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03.04.2019 tarihinde saat 09.30-13.00 arasında 

Prof. Faik Somer Spor Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 55 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Beden Eğitimi Spor 

Yüksekokulu bölümü tesisleri gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. BABAESKİ MESLEK VE TEKNİK LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

03.04.2019 tarihinde saat 09.30-13.00 arasında 

Babaeski Meslek ve Teknik Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 46 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Gastronomi, Radyo 

Televizyon, Moda Tasarımı ve Beden Eğitimi 

Spor Yüksekokulu bölümleri ve tesisleri 

gezdirilmiştir. 
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61. DR. OKTAY DURAN MESLEK VE TEKNİK LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

04.04.2019 tarihinde saat 14.30-17.00 arasında Dr. 

Oktay Duran Meslek ve Teknik Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 85 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin Sağlık, Uçak ve Beden Eğitimi Spor 

Yüksekokulu bölümleri gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

62. TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ KARİYER GÜNÜ ETKİNLİĞİ 

04.04.2019 tarihinde Tekirdağ Anadolu Lisesi ‘’Kariyer 

Günü’’ etkinliği düzenlemiştir. İşbirlikleriyle düzenlenen 

etkinliğe yaklaşık 600 kişi katılmıştır. İstanbul Gelişim 

Üniversitesi de etkinlikte yer almıştır. Etkinlik katılımcıları 

olan 12. Sınıf öğrencilerine seminer düzenlenerek üniversite 

hayatı ve akabinde gelen meslek hayatı hakkında detaylı 

bilgiler aktarıldı. 
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63. AVCILAR ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

04.04.2019 tarihinde saat 

12.00-14.00 arasında Avcılar 

Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Üniversite 

Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 42 kişilik 

lise son sınıf öğrencilerinden 

oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin 

bölüm, tesis ve laboratuvarları gezdirilmiştir. 

 

 

64. BEŞİKTAŞ SINAV TEMEL LİSESİ MOTİVASYON SEMİNERİ 

05.04.2019 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında 

uzman tanıtım sorumluları tarafından Beşiktaş 

Sınav Temel Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Motivasyon’’ semineri gerçekleştirilmiştir. 

Son sınıf lise öğrencilerinden oluşan 100 kişilik 

katılımcılara sınav kaygısının nedenleri ve 

çözümleri hakkında bilgilendirilme yapıldıktan 

sonra soru cevap kısmında öğrencilerden gelen 

soruları tanıtım sorumlusu cevaplandırılmıştır. 
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65. BAKIRKÖY KÜLTÜR TEMEL LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE 

DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

06.04.2019 tarihinde Bakırköy Kültür Temel 

Lisesi son sınıf öğrencilerine İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin amfisinde deneme sınavı 

gerçekleştirilmiştir. 55 kişiden oluşan son sınıf 

öğrencileri saat 10.00-13.00 arasında 3 saat süren 

deneme sınavını tamamlamışlardır. 

 

 

 

 

66. BAŞAKŞEHİR ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON SEMİNERİ 

08.04.2019 tarihinde saat 10.45-11.45 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Başakşehir Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Sınav Kaygısı ve Motivasyon’’ semineri 

gerçekleştirilmiştir. Son sınıf lise öğrencilerinden 

oluşan 190 kişilik katılımcılara sınav kaygısının 

nedenleri ve çözümleri hakkında bilgilendirilme 

yapıldıktan sonra soru cevap kısmında 

öğrencilerden gelen soruları rehberlik ve tanıtım 

sorumlusu Kemalettin Alioğlu cevaplandırmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. SİLİVRİ DEĞİRMENKÖY İMKO MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ POPÜLER 

MESLEKLER SEMİNERİ 
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08.04.2019 tarihinde saat 11.00-12.00 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından Silivri 

Değirmenköy İMKO Meslek ve Teknik Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Popüler Meslekler’’ 

semineri gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 55 kişiden 

oluşan katılımcılar meslekler ve o mesleklerin 

eğitim süreçleri hakkında bilgilendirilmiş ardından 

rehberlik ve tanıtım sorumlusu Alper Türeli’ye 

düşündükleri meslekler hakkında merak ettikleri 

soruları sorarak yanıt almışlardır. 

 

68. TUZLA HALİL TÜRKKÜN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ İNGİLİZ DİLİ VE 

EDEBİYATI BÖLÜM TANITIMI ETKİNLİĞİ 

09.04.2019 tarihinde saat 10.30-11.30 arasında 

Tuzla Halil Türkkün Anadolu İmam Hatip Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Bölüm Tanıtımı’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 90 

kişilik lise son sınıf öğrencilerinden oluşan 

katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü ve iş olanakları 

hakkında bilgi verilmiştir. 

 

 

 

69. BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL BORİŞ MESLEK VE TEKNİK LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

09.04.2019 tarihinde saat 10.00-14.00 arasında 

Beylikdüzü İstanbul Boriş Meslek ve Teknik 

Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 26 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Gastronomi ve Beden 

Eğitimi Spor Yüksekokulu bölümleri ve tesisleri 

gezdirilmiştir. 
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70. SULTANGAZİ CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON 

SEMİNERİ 

10.04.2019 tarihinde saat 11.00-11.40 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Sınav Kaygısı ve Motivasyon’’ 

semineri gerçekleştirilmiştir. Son sınıf lise 

öğrencilerinden oluşan 100 kişilik katılımcılara 

sınav kaygısının nedenleri ve çözümleri 

hakkında bilgilendirilme yapıldıktan sonra soru 

cevap kısmında öğrencilerden gelen soruları rehberlik ve tanıtım sorumlusu Alper Türeli 

cevaplandırmıştır. 

 

71. DR. SADIK AHMET MESLEK VE TEKNİK LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

12.04.2019 tarihinde saat 09.30-12.30 arasında 

Edirne Dr. Sadık Ahmet Meslek ve Teknik Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 17 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Gastronomi ve Aşçılık 

bölümleri gezdirilmiştir. 

 

 

 

72. BEYLİKDÜZÜ BORSA İSTANBUL MESLEK VE TEKNİK LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

12.04.2019 tarihinde saat 09.30-13.00 arasında 

Beylikdüzü Borsa İstanbul Meslek ve Teknik Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 18 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin iki yıllık olan meslek 

yüksekokulu bölümleri tanıtılıp, gezdirildi. 
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73. GAZİOSMANPAŞA ŞAFAK OKULLARI ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE 

DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

13.04.2019 tarihinde GOP Şafak Okulları son 

sınıf öğrencilerine İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde deneme 

sınavı gerçekleştirilmiştir. 200 kişiden oluşan son 

sınıf öğrencileri saat 10.30-13.00 arasında 2 saat 

30 dakika süren deneme sınavını 

tamamlamışlardır.  

 

 

 

 

74. BAYRAMPAŞA İNÖNÜ MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

13.04.2019 tarihinde saat 11.30-14.00 arasında 

Bayrampaşa İnönü Meslek ve Teknik Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 50 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bölüm, tesis ve 

laboratuvarları gezdirilmiştir. 

 

 

  

75. ÇERKEZKÖY HACI FAHRİ ZÜMBÜL MESLEK VE TEKNİK LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

15.04.2019 tarihinde saat 09.30-13.00 arasında 

Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Meslek ve 

Teknik Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 84 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Beden Eğitimi Spor 
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Yüksekokulu, Gastronomi ve Meslek Yüksekokulu bölümlerinin tesis ve laboratuvarları 

gezdirilmiştir. 

 

 

 

76. MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

15.04.2019 tarihinde saat 11.00-13.00 

arasında Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 43 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Sağlık 

Bilimleri bölümleri ve tesis, laboratuvarları 

gezdirilmiştir. 

 

 

 

77. ANKARA YENİMAHALLE MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

15.04.2019 tarihinde saat 11.00-14.30 

arasında Ankara Yenimahalle Mehmet Akif 

Ersoy Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 45 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri 

bölümleri gezdirilmiştir. 
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78. SAİDE ZORLU MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

15.04.2019 tarihinde saat 10.00-11.30 arasında 

Saide Zorlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi son 

sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 50 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulu 

bölümleri gezdirilmiştir. 

 

 

 

79. AVCILAR ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 

BÖLÜM/MESLEK TANITIM SEMİNERİ 

15.04.2019 tarihinde saat 10.00-11.40 arasında Avcılar Şerife Bacı Çok 

Programlı Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Bölüm/Meslek Tanıtımı’’ 

seminer etkinliği gerçekleştirilmiştir. 100 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 

bölümlerinden ilgilendikleri bölüm ve meslekler tanıtılarak, meslek 

seçimleri konusuna katkı sağlandı. 

 

 

 

 

80. BAYRAMPAŞA ŞEHİR BÜYÜKELÇİ İSMAİL EREZ MESLEK VE TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

16.04.2019 tarihinde saat 11.00-

13.00 arasında Bayrampaşa Şehir 

Büyükelçi İsmail Erez Meslek ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 60 

kişilik lise son sınıf öğrencilerinden 

oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Havacılık, 

İnşaat Mühendisliği ve İç Mekân Tasarımı gibi bölümleri gezdirilmiştir. 
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81. FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI KARİYER GÜNÜ ETKİNLİĞİ 

16.04.2019 tarihinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları 

‘’Kariyer Günü’’ etkinliği düzenlemiştir. 

İşbirlikleriyle düzenlenen etkinliğe yaklaşık 1000 

kişi katılmıştır. Üsküdar Bağlarbaşı Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte İstanbul Gelişim 

Üniversitesi de standı ile yer almıştır. Etkinlik 

katılımcıları olan 9.-10.-11.-12. Sınıf öğrencilerine 

seminer düzenlenerek üniversite hayatı ve akabinde 

gelen meslek hayatı hakkında detaylı bilgiler 

aktarılmıştır. 

 

 

82. AVCILAR MEHMET BAYDAR ANADOLU LİSESİ BÖLÜM/MESLEK TANITIM 

SEMİNERİ 

16.04.2019 tarihinde saat 

10.00-11.20 arasında 

Avcılar Mehmet Baydar 

Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine 

‘’Bölüm/Meslek 

Tanıtımı’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 58 

kişilik lise son sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 

bölümleri tanıtılmış, ilgilendikleri meslekler ile ilgi bilgi verilmiştir. 

 

83. AVCILAR ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

17.04.2019 tarihinde saat 11.00-13.00 arasında Avcılar Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 20 kişilik lise son sınıf öğrencilerinden oluşan 

katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu bölümleri ve Gastronomi bölümü gezdirilmiştir. 
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84. HAZAR KOLEJİ ERGENLİK – ÖFKE KONTROLÜ SEMİNERİ 

17.04.2019 tarihinde saat 15.00-15.45 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Hazar Koleji son sınıf öğrencilerine ‘’Ergenlik 

– Öfke Kontrolü’’ semineri 

gerçekleştirilmiştir. Son sınıf lise 

öğrencilerinden oluşan 150 kişilik 

katılımcılara ergenlikteki öfkenin nedenleri ve 

kontrolü hakkında bilgilendirilme yapıldıktan 

sonra soru cevap kısmında öğrencilerden gelen 

soruları öğretim görevlilerimizden Öğr. Gör. Merve Mercan cevaplandırdı. 

 

85. ESENYURT UĞUR TEMEL LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME 

SINAVI ORGANİZASYONU  

17.04.2019 tarihinde 

Esenyurt Uğur Temel 

Lisesi son sınıf 

öğrencilerine İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin 

amfi ve 345-346 no’lu 

dersliklerde deneme sınavı 

gerçekleştirilmiştir. 100 

kişiden oluşan son sınıf 

öğrencileri saat 10.00-13.00 arasında 3 saat süren deneme sınavını tamamlamışlardır.  

 

86. UNILOOK EDİRNE ÜNİVERSİTE TANITIM VE TERCİH GÜNLERİ’ ETKİNLİĞİ 

18-19.04.2019 tarihinde iki gün olarak Unılook 

Edirne ‘’Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’’ 

etkinliği düzenlemiştir. İşbirlikleriyle düzenlenen 

etkinliğe yaklaşık 2000 kişi katılmıştır. Edirne’de 

düzenlenen etkinlikte İstanbul Gelişim 

Üniversite’sinin standı da yer almıştır. Etkinlik 

katılımcıları olan 9.-10.-11.-12. Sınıf öğrencilerine 

kurulan stantlarda üniversite hayatı ve akabinde 
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gelen meslek hayatı hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır. 

 

 

87. AVCILAR MEHMET BAYDAR ANADOLU LİSESİ BÖLÜM/MESLEK TANITIM 

SEMİNERİ 

18.04.2019 tarihinde saat 

10.00-12.00 arasında Avcılar 

Mehmet Baydar Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Bölüm/Meslek Tanıtımı’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 

62 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan 

katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin İç Mimarlık Çevre Tasarımı bölümü tanıtılmış 

ve meslek kariyer olanakları hakkında bilgi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

88. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ŞEHİT ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 

MESLEK VE ÜNİVERSİTE TANITIMI SEMİNERİ 

18.04.2019 tarihinde saat 10.40-11.40 

arasında İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı 

Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Meslek ve Üniversite 

Tanıtımı’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 70 

kişilik lise son sınıf öğrencilerinden oluşan 

katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 

bünyesinde bulunan bölümler ve öğrencilerin 

ilgilendikleri meslekler ile ilgili bilgi verildi. 
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89. AVCILAR MEHMET BAYDAR ANADOLU LİSESİ BÖLÜM/MESLEK TANITIM 

SEMİNERİ 

19.04.2019 tarihinde saat 10.00-11.00 arasında 

Avcılar Mehmet Baydar Anadolu Lisesi son 

sınıf öğrencilerine ‘’Bölüm/Meslek Tanıtımı’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 40 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Mimarlık 

bölümü tanıtılmış, kariyer olanaklarından 

bahsedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

90. ŞİŞLİ KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

19.04.2019 tarihinde saat 11.00-14.00 arasında 

Şişli Kurtuluş Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 60 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bölüm, tesis ve 

laboratuvarları gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

91. ÖZEL MANAVGAT FİNAL ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

19.04.2019 tarihinde saat 11.00-12.00 arasında Özel Manavgat Final Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 40 kişilik lise son sınıf 
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öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri tanıtılmış, 

tesis ve laboratuvarlar gezdirilmiştir. 

 

92. SULTANGAZİ YENİ BİREY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU  

20.04.2019 tarihinde Sultangazi Yeni Birey Özel 

Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde 

deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 435 kişiden 

oluşan son sınıf öğrencileri saat 10.00-12.00 

arasında 2 saat süren deneme sınavını 

tamamlamışlardır.  

 

 

 

 

 

93. YENİBOSNA FİNAL ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

22.04.2019 tarihinde saat 10.30-11.00 arasında Yenibosna Final Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi” etkinliği gerçekleştirilmiştir. 40 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri tanıtılmış, 

tesis ve laboratuvarlar gezdirilmiştir. 
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94. ATAKENT İMKB MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

22.04.2019 tarihinde saat 10.00-13.00 arasında 

Atakent İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 48 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri tanıtılmış, tesis 

ve laboratuvarlar gezdirilmiştir. 

 

 

 

95. AHMET ŞİŞMAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

24.04.2019 tarihinde saat 10.00-13.00 arasında 

Ahmet Şişman Kız Anadolu Anadolu İmam Hatip 

Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 60 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin bölümleri tanıtılmış, , tesis ve 

laboratuvarlar gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

96. BAHÇELİEVLER GÖKKUŞAĞI KOLEJİ ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE 

DENEME SINAVI ORGANİZASYONU  

25.04.2019 tarihinde Bahçelievler Gökkuşağı 

Koleji son sınıf öğrencilerine İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde deneme 

sınavı gerçekleştirilmiştir. 40 kişiden oluşan son 

sınıf öğrencileri saat 10.15-12.30 arasında 2 saat 15 

dakika süren deneme sınavını tamamlamışlardır. 
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97. BAHÇELİEVLER TÜRKİYE GAZETESİ MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

25.04.2019 tarihinde saat 09.00-13.00 arasında 

Bahçelievler Türkiye Gazetesi Meslek ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 100 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri tanıtılmış, 

tesis ve laboratuvarları gezdirilmiştir. 

 

 

 

98. ÇERKEZKÖY DOĞRU CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

25.04.2019 tarihinde saat 10.15-10.50 arasında 

Çerkezköy Doğru Cevap Özel Öğretim Kursu 

son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 54 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri 

tanıtılmış, tesis ve laboratuvarları 

gezdirilmiştir. 
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99. BEYLİKDÜZÜ ÖZEL GURUR MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

25.04.2019 tarihinde saat 10.30-14.00 arasında 

Beylikdüzü Özel Gurur Meslek ve Teknik Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 55 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bölüm, tesis ve 

laboratuvarlar gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. HAZNEDAR FİNAL ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU  

26.04.2019 tarihinde Haznedar Final Özel Öğretim 

Kursu son sınıf öğrencilerine İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde deneme 

sınavı gerçekleştirilmiştir. 80 kişiden oluşan son 

sınıf öğrencileri saat 10.30-12.45 arasında 2 saat 15 

dakika süren deneme sınavını tamamlamışlardır.   
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101. SİLİVRİ KOKPİT MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

26.04.2019 tarihinde saat 13.00-15.00 arasında 

Silivri Kokpit Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 27 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bölüm, tesis 

ve laboratuvarları gezdirilmiştir. 

 

 

 

102. AVCILAR MEHMET BAYDAR ANADOLU LİSESİ UYGULAMALI DERS 

26.04.2019 tarihinde saat 10.00-11.00 arasında Avcılar 

Mehmet Baydar Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Uygulamalı Ders’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 16 kişilik 

lise son sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Gastronomi bölümü mutfağında 

uygulamalı ders işlenmiş, üniversite adayı öğrencilere sınav 

öncesi motivasyon arttırılması sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

103. BEYLİKDÜZÜ FİNAL TEMEL LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE 

DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 
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27.04.2019 tarihinde Beylikdüzü Final Temel 

Lisesi son sınıf öğrencilerine İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde deneme 

sınavı gerçekleştirilmiştir. 200 kişiden oluşan son 

sınıf öğrencileri saat 10.00-13.00 arasında 3 saat 

süren deneme sınavını tamamlamışlardır. 

  

 

 

104. KIRŞEHİR LİSESİ ÜNİVERSİTESİ GEZİSİ 

28.04.2019 tarihinde saat 13.00-15.00 arasında Kırşehir Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 50 kişilik lise son sınıf öğrencilerinden 

oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet, 

Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, İnşaat Mühendisliği, 

Odyoloji, Anestezi bölümleri gezdirilmiş ve meslekler hakkında bilgi verilmiştir. 

 

100. UŞAK ÜNİVERSİTESİ TASARIM VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

ETKİNLİĞİ 

29-30.04.2019 tarihinde iki gün olarak Uşak Üniversitesi tarafından ‘’Tasarım ve Teknoloji 

Festivali’’ etkinliği düzenlemiştir. İşbirlikleriyle düzenlenen etkinliğe yaklaşık 7000 kişi 

katılmıştır. Uşak’ta düzenlenen etkinlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi de standı ile yer 

almıştır. Etkinlik katılımcıları olan 11.-12. Sınıf öğrencilerine kurulan stantlarda üniversite 

hayatı ve akabinde gelen meslek hayatı hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır. 

 

101. ÇUMRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

29.04.2019 tarihinde saat 13.30’da Çumra Kız 

Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 59 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri tanıtılmış, 

tesis ve laboratuvarları gezdirilmiştir. 
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102. UZUNKÖPRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELERİ ‘KUT’UL 

AMARE ZAFERİ ANMA PROGRAMI’’ ETKİNLİĞİ 

29.04.2019 tarihinde saat 10.00-11.30 arasında 

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Liseleri son sınıf öğrencilerine ‘Kut’ul Amare 

Zaferi Anma Programı’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 350 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin tarafından Kut’ul 

Amare Zaferinin anlam ve öneminden 

bahsedilmiştir. 

 

 

103. AVCILAR ÇİZGİ KOLEJİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

29.04.2019 tarihinde saat 13.30’da Avcılar Çizgi 

Koleji son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite 

Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 22 kişilik 

lise son sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bölüm tesis ve 

laboratuvarları gezdirilmiştir. 
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104. ESENYURT ALİ KUL MESLEK VE 

TEKNİK ANADOLU LİSESİ UYGULAMALI 

DERS 

30.04.2019 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında 

Esenyurt Ali Kul Meslek ve Teknik Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Uygulamalı 

Ders’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 45 kişilik lise 

son sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Havacılık 

bölümünde uygulamalı ders işlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

105. ÖZEL ANAMUR AKADEMİ ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

30.04.2019 tarihinde saat 12.00-14.00 arasında Özel Anamur Akademi Anadolu Lisesi son 

sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 44 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bölüm tesis ve 

laboratuvarları gezdirilmiştir. 
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106. AVCILAR FİRUZKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

30.04.2019 tarihinde saat 10.00-13.00 

arasında Avcılar Firuzköy Çok Programlı 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 60 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bölüm tesis ve 

laboratuvarları gezdirilmiştir. 

 

 

 

107. AVCILAR ANADOLU LİSESİ BAHAR ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİ 

30.04.2019 tarihinde Avcılar Anadolu Lisesi ‘’Bahar Şenliği’’ 

etkinliği düzenlemiştir. İşbirlikleriyle düzenlenen etkinliğe 

yaklaşık 1167 kişi katılmıştır. Avcılar Anadolu Lisesi 

Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte İstanbul Gelişim 

Üniversitesinin standı da yer almıştır. Etkinlik katılımcıları 

olan 9.-10.-11.-12. Sınıf öğrencilerine kurulan stantlarda 

üniversite hayatı ve akabinde gelen meslek hayatı hakkında 

detaylı bilgiler aktarılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

108. ADIYAMAN TOBB KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE 

SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU ÜNİVERSİTE GEZİSİ 
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30.04.2019 tarihinde saat 10.00-16.00 

arasında Adıyaman Tobb Kız Anadolu İmam 

Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje 

Okulu son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite 

Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 45 

kişilik lise son sınıf öğrencilerinden oluşan 

katılımcılara İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin bölüm tesis ve laboratuvarları 

gezdirilmiştir. 

 

 

 

109. BAHÇELİEVLER TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

30.04.2019 tarihinde saat 09.45-13.15 arasında 

Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 100 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bölüm tesis ve 

laboratuvarları tanıtılmıştır.  

 

 

 

110. BAHÇELİEVLER TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

02.05.2019 tarihinde saat 09.45-13.15 arasında 

Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 100 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Bilişim Teknolojisi 

bölümü tanıtılmış ve meslek kariyer olanakları 

hakkında bilgi verilmiştir. 
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111. AVCILAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

‘KARİYER GÜNÜ’’ ETKİNLİĞİ 

02.05.2019 tarihinde Avcılar Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi Müdürlüğü “Kariyer 

Günü’’ etkinliği düzenlemiştir. 

İşbirlikleriyle düzenlenen etkinliğe yaklaşık 

2000 kişi katılmıştır. Ambarlı Semt 

Pazarı’nda düzenlenen etkinlikte İstanbul 

Gelişim Üniversitesinin standı da yer 

almıştır. Etkinlik katılımcıları olan 9.-10.-

11.-12. Sınıf öğrencilerine kurulan stantlar 

da üniversite hayatı ve akabinde gelen meslek hayatı hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır. 

 

 

112. FİRUZKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

03.05.2019 tarihinde saat 09.45-12.15 

arasında Firuzköy Çok Programlı Anadolu 

Lisesi okulu son sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 60 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu bölümleri, tesis ve 

laboratuvarları tanıtılmış, bilgi verilmiştir. 
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113. ESENYURT İHSAN NAKİPOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON SEMİNERİ 

03.05.2019 tarihinde saat 10.40-11.20 arasında 

rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Esenyurt İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip 

Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Sınav Kaygısı ve 

Motivasyon’’ semineri gerçekleştirilmiştir. Son 

sınıf lise öğrencilerinden oluşan 50 kişilik 

katılımcılara sınav kaygısının nedenleri ve 

çözümleri hakkında bilgilendirilme yapıldıktan 

sonra soru cevap kısmında öğrencilerden gelen 

soruları rehberlik ve tanıtım sorumlusu Kemalettin Alioğlu cevaplandırılmıştır. 

 

 

 

114. BAKIRKÖY 70. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINAV 

KAYGISI VE MOTİVASYON SEMİNERİ 

03.05.2019 tarihinde saat 10.00-10.40 arasında rehberlik ve tanıtım sorumluları tarafından 

Bakırköy 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulu son sınıf öğrencilerine ‘’Sınav 

Kaygısı ve Motivasyon’’ semineri gerçekleştirilmiştir. Son sınıf lise öğrencilerinden oluşan 

60 kişilik katılımcılara sınav kaygısının nedenleri ve çözümleri hakkında bilgilendirilme 

yapıldıktan sonra soru cevap kısmında öğrencilerden gelen soruları rehberlik ve tanıtım 

sorumlusu Yasin Tarhan cevaplandırmıştır. 
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115. BAKIRKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM BAKIRKÖY 3. ROBOTİK KODLAMA 

FESTİVALİ ETKİNLİĞİ 

02-03.05.2019 tarihinde iki gün olarak 

Bakırköy İlçe Milli Eğitim ‘’Bakırköy 3. 

Robotik Kodlama Festivali’’ etkinliği 

düzenlemiştir. İşbirlikleriyle düzenlenen 

etkinliğe yaklaşık 25000 kişi katılmıştır. 

Havacılık Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte 

İstanbul Gelişim Üniversitesinin standı da yer 

almıştır. Etkinlik katılımcıları olan 9.-10.-11.-

12. Sınıf öğrencilerine kurulan stantlarda üniversite hayatı ve akabinde gelen meslek 

hayatı hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır. 

 

 

116. KADIKÖY GÖZCÜBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MESLEKLER 

TANITIMI SEMİNERİ 

03.05.2019 tarihinde saat 10.00-11.00 arasında 

Kadıköy Gözcübaba Anadolu İmam Hatip Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’Meslekler Tanıtımı’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 30 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bünyesinde 

bulunan bölümler ve öğrencilerin ilgilendikleri 

meslek dalları konusunda bilgilendirme 

yapılmıştır. 
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117. BİLGİ EDİNMEDE REEL ADIM ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

04.05.2019 tarihinde saat 16.00-21.00 arasında 

Bilgi Edinmede Reel Adım Özel Öğretim Kursu 

son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 100 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin İktisadi İdari 

ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı bölümler 

hakkında bilgi verilmiş, kariyer olanaklarından 

bahsedilmiştir. 

 

 

 

118. ÇATALCA FİNAL TEMEL LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

04.05.2019 tarihinde 

Çatalca Final Temel Lisesi 

son sınıf öğrencilerine 

İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin amfi ve 

dersliklerinde deneme 

sınavı gerçekleştirilmiştir. 

70 kişiden oluşan son sınıf 

öğrencileri saat 10.00-

13.30 arasında 3 saat 30 

dakika süren deneme sınavını tamamlamışlardır.  
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119. SULTANGAZİ KÜLTÜR TEMEL LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

04.05.2019 tarihinde Sultangazi Kültür Temel 

Lisesi son sınıf öğrencilerine İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde deneme 

sınavı gerçekleştirilmiştir. 40 kişiden oluşan son 

sınıf öğrencileri saat 10.00-12.30 arasında 3 saat 

30 dakika süren deneme sınavını 

tamamlamışlardır. 

 

 

 

 

 

120. MESA VIP KOLEJİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

06.05.2019 tarihinde saat 14.00-16.00 arasında MESA VIP Koleji 11. sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 25 kişilik lise son sınıf öğrencilerinden 

oluşan katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı bölüm, tesis ve 

laboratuvarlar gezdirilmiştir. 

 

 

121. ÖZEL KERVAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEK 

SEÇİMİ VE SAĞLIK MESLEKLERİ SEMİNERİ 

06.05.2019 tarihinde saat 09.00-11.00 arasında 

Özel Kervan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencilerine ‘’Meslek Seçimi ve Sağlık 

Meslekleri’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 70 

kişilik lise son sınıf öğrencilerinden oluşan 

katılımcılara İstanbul Gelişim üniversitesinin 

rehberlik ve tanıtım uzmanları tarafından meslek 

seçiminde dikkat edilmesi gereken birçok nokta ve 

başta sağlık olmak üzere ilgilendikleri meslekler 

hakkında bilgiler verilmiştir. 
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122. SULTANGAZİ AÇI ÖZEL ÖĞRETİM KURSU SINAV KAYGISI VE 

MOTİVASYON SEMİNERİ 

07.05.2019 tarihinde saat 14.00-15.00 arasında 

Sultangazi Açı Özel Öğretim Kursu son sınıf 

öğrencilerine ‘’Sınav Kaygısı ve Motivasyon’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 50 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi rehberlik ve 

tanıtım uzmanları tarafından sınav kaygısını 

azaltacak tavsiyelerde bulunularak, motivasyon 

ile ilgili önemli bilgiler verilmiştir. 

 

 

123. MEHMET ALİ BÜYÜKHANLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

07.05.2019 tarihinde saat 10.30-13.00 arasında 

Mehmet Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine 

‘’Üniversite Gezisi’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 30 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu ve Meslek Yüksek Okulu’na bağlı 

bölümler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

124. 50. YIL CUMHURİYET FERİDUN TÜMER MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 
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06.05.2019 tarihinde saat 10.00-14.00 arasında 50. 

Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite 

Gezisi’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 50 kişilik lise 

son sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bünyesinde 

bulunan bölümler tanıtılmış, bölüm tesis ve 

laboratuvarları gezdirilmiştir. 

 

 

 

 

125. BEYLİKDÜZÜ SINAV TEMEL LİSESİ SINAV KAYGISI VE 

MOTİVASYON SEMİNERİ 

08.05.2019 tarihinde saat 10.30-11.30 arasında 

Beylikdüzü Sınav Temel Lisesi son sınıf 

öğrencilerine “Sınav Kaygısı ve Motivasyon’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 160 kişilik lise 

son sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi rehberlik ve 

tanıtım uzmanları tarafından sınav kaygısını 

azaltacak tavsiyelerde bulunularak, motivasyon 

ile ilgili önemli bilgiler verilmiştir. 
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126. ÖZEL AVCILAR MEKTEBİ ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

08.05.2019 tarihinde saat 10.30-13.30 

arasında Özel Avcılar Mektebi Anadolu Lisesi 

12. sınıf öğrencilerine ‘’Üniversite Gezisi’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 20 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bölümleri 

hakkında verilmiş, bölüm tesis ve 

laboratuvarları gezdirilmiştir. 

 

 

 

127. ÖZEL BAKIRKÖY FİNAL TEMEL LİSESİ KARİYER GÜNÜ ETKİNLİĞİ 

08.05.2019 tarihinde Özel Bakırköy Final Temel 

Lisesi ‘’Kariyer Günü’’ etkinliği düzenlemiştir. 

İşbirlikleriyle düzenlenen etkinliğe yaklaşık 700 

kişi katılmıştır. Özel Bakırköy Final Temel 

Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte İstanbul Gelişim 

Üniversitesinin standı da yer almıştır. Etkinlik 

katılımcıları olan 9.-10.-11.-12. Sınıf öğrencilerine 

kurulan stantlarda üniversite hayatı ve akabinde 

gelen meslek hayatı hakkında detaylı bilgiler 

aktarılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

128. ÖZEL BAHÇELİEVLER MEKTEBİM ANADOLU LİSESİ 

BÖLÜM/MESLEK TANITIM SEMİNERİ 
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09.05.2019 tarihinde saat 10.30-13.30 arasında 

Özel Bahçelievler Mektebim Anadolu Lisesi 

12. sınıf öğrencilerine ‘Bölüm/Meslek 

Tanıtımı’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 39 

kişilik lise son sınıf öğrencilerinden oluşan 

katılımcılara İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 

Sağlık Bölümleri, Mimarlık, Mühendislik ve 

BESYO bölümleri hakkında bilgi verilmiş, 

mesleklerin kariyer olanaklarından 

bahsedilmiştir. 

 

 

 

 

 

129. ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI VE 

MOTİVASYON SEMİNERİ 

09.05.2019 tarihinde saat 13.30-14.30 arasında 

Çatalca Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine ‘Sınav Kaygısı ve Motivasyon’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 100 kişilik lise 

son sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi rehberlik ve 

tanıtım uzmanları tarafından sınav kaygısını 

azaltacak tavsiyelerde bulunularak, 

motivasyon ile ilgili önemli bilgiler verilmiştir. 

 

 

 

 

130. ÜMRANİYE FİNAL ÖZEL ÖĞRETİM KURSU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 



 

157 

 

11.05.2019 tarihinde Ümraniye Final Özel 

Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin amfi ve 304-305 no’lu 

dersliklerde deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 

100 kişiden oluşan son sınıf öğrencileri saat 

10.15-12.30 arasında 2 saat 15 dakika süren 

deneme sınavını tamamlamışlardır.  

 

 

 

 

131. AVCILAR KAVRAM ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

11.05.2019 tarihinde Avcılar Kavram Özel 

Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde 

deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 250 kişiden 

oluşan son sınıf öğrencileri saat 10.15-12.30 

arasında 2 saat 15 dakika süren deneme sınavını 

tamamlamışlardır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132. BÜYÜKÇEKMECE UĞUR ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU  
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11.05.2019 tarihinde Büyükçekmece Uğur 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde 

deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 50 kişiden 

oluşan son sınıf öğrencileri saat 10.15-12.30 

arasında 2 saat 15 dakika süren deneme sınavını 

tamamlamışlardır.  

 

 

 

 

133. BEYKENT UĞUR ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU  

11.05.2019 tarihinde Beykent Uğur Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde deneme 

sınavı gerçekleştirilmiştir. 35 kişiden oluşan son 

sınıf öğrencileri saat 10.00-13.00 arasında 3 saat 

süren deneme sınavını tamamlamışlardır.  

 

 

 

 

134. BAKIRKÖY İLÇESİ ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI MOTİVASYON VE 

MESLEKLER SEMİNERİ 

14.05.2019 tarihinde saat 13.00-17.00 arasında 

Bakırköy İlçesi Özel Öğretim Kursları son sınıf 

öğrencilerine “Motivasyon ve Meslekler’’ 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 400 kişilik lise son 

sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara 

İstanbul Gelişim Üniversitesi rehberlik ve 

tanıtım uzmanları tarafından motivasyon eğitimi 

verilmiş aynı zamanda bünyesinde bulunan 

bölümler ve meslekler tanıtılmıştır. 
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135. EYÜP KEMERBURGAZ OKYANUS KOLEJİ KARİYER GÜNÜ 

ETKİNLİĞİ 

14.05.2019 tarihinde Eyüp Kemerburgaz 

Okyanus Koleji ‘’Kariyer Günü’’ etkinliği 

düzenlemiştir. İşbirlikleriyle düzenlenen 

etkinliğe yaklaşık 300 kişi katılmıştır. Eyüp 

Okul Seminer Salonu ve Fuaye Alanı’nda 

düzenlenen etkinlikte İstanbul Gelişim 

Üniversitesinin standı da yer almıştır. Etkinlik 

katılımcıları olan 12. Sınıf öğrencilerine kurulan 

stantlarda üniversite hayatı ve akabinde gelen meslek hayatı hakkında detaylı bilgiler 

aktarılmıştır. 

 

 

 

136. ÖZEL ÇORLU MEKTEBİM OKULU BÖLÜM TANITIM SEMİNERİ 

14.05.2019 tarihinde saat 10.30-15.00 arasında 

Özel Çorlu Mektebim Okulu 12. sınıf 

öğrencilerine ‘Bölüm Tanıtımı’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 46 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin Mühendislik 

bölümleri ve mühendislik bölümlerinin kariyer 

olanakları hakkında bilgi verilmiştir. 
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137. ÖZEL ÇORLU MEKTEBİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

BÖLÜM TANITIM SEMİNERİ 

14.05.2019 tarihinde saat 11.00-15.00 

arasında Özel Çorlu Mektebim Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine 

“Bölüm Tanıtımı’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 30 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bünyesindeki 

bölümler, öğrencilerin ilgilendikleri bölümler 

ve bu bölümlerin kariyer olanakları hakkında 

bilgi verilmiştir. 

 

 

 

138. ÇATALCA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BÖLÜM TANITIM 

SEMİNERİ 

15.05.2019 tarihinde saat 10.00-15.00 arasında 

Çatalca Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf 

öğrencilerine “Bölüm Tanıtımı’’ etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 28 kişilik lise son sınıf 

öğrencilerinden oluşan katılımcılara İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bünyesindeki 

bölümler, öğrencilerin ilgilendikleri bölümler 

ve bu bölümlerin kariyer olanakları hakkında 

bilgi verilmiştir. 

 

 

 

139. ARNAVUTKÖY ÇÖZÜM KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU  
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18.05.2019 tarihinde Arnavutköy Çözüm Kişisel 

Gelişim Kursu son sınıf öğrencilerine İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde 

deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 42 kişiden 

oluşan son sınıf öğrencileri saat 10.00-12.15 

arasında 2 saat 15 dakika süren deneme sınavını 

tamamlamışlardır.   

 

 

 

 

140. BAĞCILAR AÇI ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

18.05.2019 tarihinde Bağcılar Açı Özel 

Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde 

deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 180 kişiden 

oluşan son sınıf öğrencileri saat 10.00-12.30 

arasında 2 saat 30 dakika süren deneme 

sınavını tamamlamışlardır. 

 

 

 

 

 

 

141. ESENLER NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 

ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 
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18.05.2019 tarihinde Esenler Nazmi Arıkan Fen 

Bilimleri Özel Öğretim Kursu son sınıf 

öğrencilerine İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 

amfi ve dersliklerinde deneme sınavı 

gerçekleştirilmiştir. 37 kişiden oluşan son sınıf 

öğrencileri saat 14.00-16.15 arasında 2 saat 15 

dakika süren deneme sınavını tamamlamışlardır.   

 

 

 

 

142. BAŞAKŞEHİR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ÖDÜL PROGRAMI 

ETKİNLİĞİ 

23.05.2019 tarihinde Başakşehir Çok Programlı 

Anadolu Lisesi tarafından ‘’Ödül Programı’’ 

etkinliği düzenlenmiştir. İstanbul Gelişim 

Üniversitesi üniversite hazırlık sürecinde olan 

öğrencilere verdiği kişisel gelişim, sınav kaygısı, 

motivasyon ve meslek tanıtımları gibi seminerler 

ile katkılarından dolayı ödüle layık görülmüştür. 

Ödül töreni Başakşehir Çok Programlı Anadolu 

Lisesi Konferans Salonu’nda 150 kişinin katılımı ile 14.00-15.00 arasında düzenlenmiştir.  

 

 

143. ESENYURT AKADEMİ LİFE KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

25.05.2019 tarihinde Esenyurt Akademi Life 

Kişisel Gelişim Kursu son sınıf öğrencilerine 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin amfi ve 

dersliklerinde deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 

60 kişiden oluşan son sınıf öğrencileri saat 10.15-

12.30 arasında 2 saat 15 dakika süren deneme 

sınavını tamamlamışlardır.   
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144. ARNAVUTKÖY BİREY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

25.05.2019 tarihinde Arnavutköy Birey Özel 

Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde 

deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 120 kişiden 

oluşan son sınıf öğrencileri saat 10.15-12.30 

arasında 2 saat 15 dakika süren deneme sınavını 

tamamlamışlardır.  

 

 

 

 

145. BÜYÜKÇEKMECE ÇÖZÜM ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

25.05.2019 tarihinde Büyükçekmece Çözüm Özel 

Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin amfi ve dersliklerinde 

deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 120 kişiden 

oluşan son sınıf öğrencileri saat 10.15-12.30 

arasında 2 saat 15 dakika süren deneme sınavını 

tamamlamışlardır.   
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146. BEYLİKDÜZÜ FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ MEZUNİYET PROGRAM 

ETKİNLİĞİ 

28.05.2019 tarihinde Beylikdüzü Fen Bilimleri Temel 

Lisesi son sınıf öğrencileri 2018/2019 dönemi 

‘’Mezuniyet Programı’’ düzenlenmiştir. İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin bünyesinde gerçekleşen 

mezuniyet töreni İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler 

Fakültesi Balo Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 200 

kişinin katıldığı tören saat 10.00-15.00 arasında 

düzenlenmiş olup, topluma hizmet adına 

üniversitemizin kapılarının herkese açık olduğu bu etkinlik ile gösterilmiştir. 

 

 

 

 

147. AVCILAR UĞUR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KAYGI VE MOTİVASYON 

SEMİNERİ 

13.06.2019 tarihinde Avcılar Uğur Özel Öğretim 

Kursu son sınıf öğrencilerine üniversitemiz Halkla 

İlişkiler Müdür Yardımcısı ve Rehber Öğretmen Elif 

ALUÇ GÜLŞEN tarafından kaygı ve motivasyon 

semineri düzenlenmiştir. Üniversite sınavı öncesi 

kaygı ve motivasyon konuları üzerinde 80 öğrenci 

bilgilendirilmiş ve üniversite sınavı öncesi başarıları 

için katkı sağlanmıştır. 
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148. ÖZEL AVCILAR ISPARTAKULE UĞUR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 

ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

15.06.2019 tarihinde Özel Avcılar Ispartakule Uğur 

Özel Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, üniversite sınavına 

hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek ve 

üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

sağlanması amacıyla deneme sınavı organizasyonu 

düzenlenmiştir. 70 öğrencinin katıldığı deneme 

sınavı, üniversitenin derslik/amfilerinde 

gerçekleşmiştir. 

 

 

 

149. DANIŞMEND TEMEL LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

19.06.2019 tarihinde Danışmend Temel Lisesi 

son sınıf öğrencileri üniversitemize bir gezi 

düzenlemişlerdir. Üniversite adayı öğrencilere 

üniversite eğitimini özendirmek ve üniversite 

sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

sağlanması amaçlanmıştır. Teknik geziye 50 

öğrenci katılım göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

150. İNCİRLİ FİNAL ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 
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28.06.2019 tarihinde İncirli Final Özel Öğretim 

Kursu son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

tarafından, üniversite sınavına hazırlık, üniversite 

eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun sağlanması amacıyla 

deneme sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 40 

öğrencinin katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiş olup farkındalık 

yaratılmıştır. 

 

 

151. HAYDAR AKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINAV 

SİSTEMİ SEMİNERİ 

07.10.2019 tarihinde Haydar Akın Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdür Yardımcı ve 

Rehber Öğretmen Elif ALUÇ GÜLŞEN tarafından 

Sınav Sistemi semineri düzenlenmiştir. Üniversite 

sınavı ile ilgili önemli ipuçları ve bilgiler sunularak 

70 öğrenci bilgilendirilmiş ve üniversite sınavı 

öncesi başarıları için katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152. ÜMRANİYE GÖKKUŞAĞI ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 
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14.10.2019 tarihinde Ümraniye Gökkuşağı Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

tarafından, üniversite sınavına hazırlık, üniversite 

eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun sağlanması amacıyla 

deneme sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 25 

öğrencinin katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiş olup farkındalık 

yaratılmıştır. 

 

 

 

 

 

153. ÇOBANÇEŞME ŞEHİT SEDAT MEKAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

MOTİVASYON VE ÜNİVERSİTE TANITIMI SEMİNERİ 

14.10.2019 tarihinde Çobançeşme Şehit Sedat 

Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdür 

Yardımcısı ve Rehber Öğretmen Pelin 

KARAHANCI ve Halkla İlişkiler Uzmanı 

Kemalettin ALİOĞLU tarafından motivasyon ve 

üniversite tanıtım semineri düzenlenmiştir. 

Üniversite sınavı öncesi motivasyon konuları 

üzerinde 197 öğrenci bilgilendirilmiş aynı 

zamanda üniversite hayatıyla ilgili özendirici bilgiler verilmiştir.  

 

 

154. FİRÜZKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ SINAV SİSTEMİ 

SEMİNERİ 
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18.10.2019 tarihinde Firüzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencileri üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdür 

Yardımcı ve Rehber Öğretmen Pelin KARAHANCI 

tarafından Sınav Sistemi semineri düzenlenmiştir. Üniversite 

sınavı ile ilgili önemli ipuçları ve bilgiler sunularak 70 

öğrenci bilgilendirilmiş ve üniversite sınavı öncesi başarıları 

için katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

155. ERHAN GEDİKBAŞI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MOTİVASYON 

SEMİNERİ 

21.10.2019 tarihinde Erhan Gedikbaşı Anadolu İmam 

Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz Halkla 

İlişkiler Uzmanı Hasan Basri KARAKÖSE tarafından 

motivasyon semineri düzenlenmiştir. Üniversite sınavı 

öncesi motivasyon konuları üzerinde 120 öğrenci 

bilgilendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156. ERHAN GEDİKBAŞI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SINAV SİSTEMİ 

SEMİNERİ 
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22.10.2019 tarihinde Erhan Gedikbaşı Anadolu İmam 

Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri üniversitemiz Halkla 

İlişkiler Müdür Yardımcı ve Rehber Öğretmen Pelin 

KARAHANCI tarafından Sınav Sistemi semineri 

düzenlenmiştir. Üniversite sınavı ile ilgili önemli ipuçları 

ve bilgiler sunularak 100 öğrenci bilgilendirilmiş ve 

üniversite sınavı öncesi başarıları için katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

157. KASIMPAŞA ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON 

SEMİNERİ 

22.10.2019 tarihinde Kasımpaşa Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencilerine üniversitemiz halkla 

ilişkiler ve rehberlik Uzmanı Yasin TARHAN 

tarafından sınav kaygısı ve motivasyon semineri 

düzenlenmiştir. Üniversite sınavı öncesi kaygı ve 

motivasyon konuları üzerinde 200 öğrenci 

bilgilendirilmiş ve üniversite sınavı öncesi 

başarıları için katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

158. ORHAN CEMAL FERSOY ANADOLU LİSESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜM TANITIMI 

22.10.2019 tarihinde Orhan Cemal Fersoy 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemizin uçak mühendisliği bölümünü 

görmek için üniversitemize teknik bir gezi 

düzenlemişlerdir. Üniversitemiz öğretim 

üyelerinden Prof. Dr. Osman Ergüven 

VATANDAŞ’ın katılımı ile uçak mühendisliğine 

ilgi duyan üniversite adayı gençlerin soruları 
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cevaplanmış ve meslek ve üniversite hakkında bilgiler verilmiştir. Teknik geziye 180 öğrenci 

katılım göstermiştir. 

 

 

 

 

 

159. GÖKTÜRK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SINAV SİSTEMİ 

SEMİNERİ 

23.10.2019 tarihinde Göktürk Kız Anadolu İmam 

Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri üniversitemiz 

halkla ilişkiler ve rehberlik uzmanı Yasin 

TARHAN tarafından Sınav Sistemi semineri 

düzenlenmiştir. Üniversite sınavı ile ilgili önemli 

ipuçları ve bilgiler sunularak 75 öğrenci 

bilgilendirilmiş ve üniversite sınavı öncesi 

başarıları için katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

160. GAZİOSMANPAŞA FİZİK AÇI ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MOTİVASYON 

VE ÜNİVERSİTE TANITIMI SEMİNERİ 

24.10.2019 tarihinde Gaziosmanpaşa Fizik Açı 

Özel Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz halkla ilişkiler ve rehberlik uzmanı 

Yasin TARHAN tarafından motivasyon ve 

üniversite tanıtım semineri düzenlenmiştir. 

Üniversite sınavı öncesi motivasyon konuları 

üzerinde 42 öğrenci bilgilendirilmiş aynı zamanda 

üniversite hayatıyla ilgili özendirici bilgiler 

verilmiştir. 
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161. ÖZEL ÇEKMEKÖY SINAV ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

25.10.2019 tarihinde 

Özel Çekmeköy Sınav 

Özel Öğretim Kursu son 

sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, 

üniversite sınavına 

hazırlık, üniversite 

eğitimini özendirmek ve 

üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun sağlanması amacıyla deneme sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 

150 öğrencinin katıldığı deneme sınavı, üniversitenin derslik/amfilerinde gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

162. ŞİŞLİ HALİL RIFAT PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

SINAV SİSTEMİ SEMİNERİ 

25.10.2019 tarihinde Şişli Halil Rıfat Paşa Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemiz halkla ilişkiler ve rehberlik uzmanı 

Merve BİÇİCİ tarafından Sınav Sistemi semineri 

düzenlenmiştir. Üniversite sınavı ile ilgili önemli 

ipuçları ve bilgiler sunularak 100 öğrenci 

bilgilendirilmiş ve üniversite sınavı öncesi başarıları 

için katkı sağlanmıştır. 
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163. ÖZEL BAHÇELİEVLER EL ELE ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

26.10.2019 tarihinde Özel Bahçelievler El Ele Özel 

Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

tarafından, üniversite sınavına hazırlık, üniversite 

eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun sağlanması amacıyla 

deneme sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 150 

öğrencinin katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiş olup farkındalık 

yaratılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

164. BAHÇELİEVLER EMPATİ FLORYA ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

26.10.2019 tarihinde Bahçelievler Empati Florya 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

tarafından, üniversite sınavına hazırlık, üniversite 

eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun sağlanması amacıyla deneme 

sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 120 öğrencinin 

katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiş olup farkındalık 

yaratılmıştır. 
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165. GÜNEŞLİ SINAV FEN VE ANADOLU LİSESİ SİBER ZORBALIK 

SEMİNERİ 

30.10.2019 tarihinde Güneşli Sınav Fen Ve Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz tarafından, 

Siber Zorbalık semineri düzenlenmiştir. Eğitimi veren 

öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Burhanettin Aykut 

ARIKAN, yaşamakta olduğumuz bilgi ve teknoloji 

çağındaki siber zorbalıklarla ilgili gençlere önemli 

bilgiler verdi.  Seminere 300’e yakın genç katıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

166. BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

30.10.2019 tarihinde 

Büyükçekmece 

Anadolu Lisesi son 

sınıf öğrencileri 

üniversitemize bir 

gezi 

düzenlemişlerdir. 

Üniversite adayı 

öğrencilere üniversite eğitimini özendirmek, üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

sağlanması amaçlanmış, üniversite hayatı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Teknik geziye 50 

öğrenci katılım göstermiştir. 
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167. BAHÇELİEVLER ERKAN AVCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ SINAV SİSTEMİ VE ÜNİVERSİTE TANITIMI SEMİNERİ 

31.10.2019 tarihinde Bahçelievler Erkan Avcı Mesleki 

Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz halkla ilişkiler ve rehberlik uzmanı 

Kemalettin ALİOĞLU tarafından üniversite sınav 

sistemi ve üniversite tanıtım semineri düzenlenmiştir. 

Üniversite sınavı öncesi önemli bilgilendirmelerde 

bulunan ALİOĞLU, üniversite hayatıyla ilgili de 

özendirici bilgiler vermiştir. Seminere 100’e yakın 

öğrenci katılım göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

168. BEYLİKDÜZÜ BEYKENT ERA KOLEJİ VERİMLİ ÇALIŞMA VE TEST 

ÇÖZME TEKNİKLERİ SEMİNERİ 

31.10.2019 tarihinde Beylikdüzü Beykent Era Koleji son 

sınıf öğrencilerine üniversitemiz halkla ilişkiler ve 

rehberlik uzmanı Merve BİÇİCİ tarafından Verimli 

Çalışma ve Test Çözme Teknikleri semineri 

düzenlenmiştir. Üniversite sınavı hazırlık süreci ile ilgili 

önemli ipuçları ve bilgiler sunularak 100’e yakın öğrenci 

bilgilendirilmiş ve üniversite sınavı öncesi başarıları için 

katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 



 

175 

 

169. ERHAN GEDİKBAŞI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKADEMİK 

BAŞARI SEMİNERİ 

31.10.2019 tarihinde Erhan Gedikbaşı Anadolu 

İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı 

ve Rehber Öğretmen Elif ALUÇ GÜLŞEN 

tarafından Akademik Başarı semineri 

düzenlenmiştir. Üniversite hayatı boyunca 

sürdürülebilir başarı için yapılması gerekenlerden 

bahseden Elif ALUÇ GÜLŞEN, 40’a yakın 

öğrenciyi bilgilendirilmiş ve üniversite eğitimi 

için özendirici ve ilgi çekici konulara değinmiştir. 

 

 

 

 

 

 

170. ÖZEL BURSA ŞAHİNKAYA ANADOLU LİSESİ KAYGI VE 

MOTİVASYON SEMİNERİ  

01.11.2019 tarihinde Özel Bursa Şahinkaya Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencilerine üniversitemiz halkla ilişkiler ve 

rehberlik uzmanı Yasin TARHAN tarafından sınav kaygısı ve 

motivasyon semineri düzenlenmiştir. Üniversite sınavı öncesi 

kaygı ve motivasyon konuları üzerinde 300’e yakın öğrenci 

bilgilendirilmiş ve üniversite sınavı öncesi başarıları için katkı 

sağlanmıştır. 
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171. HALKALI OKYANUS ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU  

02.11.2019 tarihinde Halkalı Okyanus 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, üniversite 

sınavına hazırlık, üniversite eğitimini 

özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun sağlanması 

amacıyla deneme sınavı organizasyonu 

düzenlenmiştir. 30 öğrencinin katıldığı 

deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiş olup farkındalık yaratılmıştır. 

 

 

 

 

 

172. AVCILAR OKYANUS ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

02.11.2019 tarihinde Halkalı Okyanus Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

tarafından, üniversite sınavına hazırlık, üniversite 

eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun sağlanması amacıyla 

deneme sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 30 

öğrencinin katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiş olup farkındalık 

yaratılmıştır. 

 

 

 

173. FİRÜZKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ AİLE İÇİ İLETİŞİM, 

İHMAL VE İSTİSMAR SEMİNERİ 
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04.11.2019 tarihinde Firüzköy Çok Programlı 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrenci velilerine 

üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı 

ve Rehber Öğretmen Pelin KARAHANCI 

tarafından aile içi iletişim, ihmal ve istismar 

semineri düzenlenmiştir. 25 velinin 

bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi sağlanarak, 

toplumun en önemli unsurlarından aile kavramına 

katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174. ÖZEL BAHÇELİEVLER GÖKKUŞAĞI ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

04.11.2019 tarihinde Özel Bahçelievler Gökkuşağı Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz tarafından, 

üniversite sınavına hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek 

ve üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

sağlanması amacıyla deneme sınavı organizasyonu 

düzenlenmiştir. 33 öğrencinin katıldığı deneme sınavı, 

üniversitenin derslik/amfilerinde gerçekleşmiştir. 
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175. AYDIN KAVAKLI ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

05.11.2019 tarihinde 

Aydın Kavaklı 

Anadolu Lisesi son 

sınıf öğrencileri 

üniversitemize bir 

gezi düzenlemişlerdir. 

Üniversite adayı 

öğrencilere üniversite 

eğitimini özendirmek 

ve üniversite sınavı 

öncesi öğrenci motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. 

Teknik geziye 33 öğrenci katılım göstermiştir. 

 

 

 

 

176. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ CRM EĞİTİMİ 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Müdürlüğü bünyesinde çalışan 

personellerine 07.11.2019 tarihinde 7 saat CRM 

eğitimi düzenlemiştir. 
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177. HASEKİ ANADOLU LİSESİ KARİYER VE HEDEF BELİRLEME 

SEMİNERİ 

08.11.2019 tarihinde Haseki Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdür Yardımcı 

ve Rehber Öğretmen Elif ALUÇ GÜLŞEN tarafından Kariyer 

Ve Hedef Belirleme semineri düzenlenmiştir. Doğru bir 

meslek seçimi, doğru planlanan bir kariyer haritasının sonunun 

başarı ve mutluluk olacağını vurgulayan Elif ALUÇ 

GÜLŞEN, üniversite sınavı ile de ilgili önemli ipuçları ve 

bilgiler sunularak 60 öğrencinin üniversite sınavı öncesi 

başarılarına katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

178. BAHÇEŞEHİR GÖKKUŞAĞI ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

08.11.2019 tarihinde Bahçeşehir Gökkuşağı 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

tarafından, üniversite sınavına hazırlık, üniversite 

eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun arttırılması amacıyla 

deneme sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 15 

öğrencinin katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiş olup farkındalık 

yaratılmıştır. 

 

 

 

 

179. UĞURLU FEN BİLİMLERİ KİŞİSEL GELİŞİM KURSU YKS SINAV 

SİSTEMİ SEMİNERİ 
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10.11.2019 tarihinde Uğurlu Fen Bilimleri Kişisel 

Gelişim Kursu son sınıf öğrenci ve velilerine 

üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı ve 

Rehber Öğretmen Pelin KARAHANCI tarafından 

üniversite sınav sistemi bilgilendirme semineri 

düzenlenmiştir. 70 öğrenci ve velisinin 

bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi sağlanarak, 

üniversite hazırlık süreçlerine destek olunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

180. BAĞCILAR YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ YKS SINAV 

SİSTEMİ SEMİNERİ 

11.11.2019 tarihinde Bağcılar Yavuz Sultan 

Selim Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz halkla ilişkiler ve rehberlik 

uzmanı Yasin TARHAN tarafından YKS 

üniversite sınav sistemi bilgilendirme 

semineri düzenlenmiştir. 200’e yakın 

öğrencinin bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi 

sağlanarak, üniversite hazırlık süreçlerine 

destek olunmuştur. 
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181. EYÜP DOĞA KOLEJİ FELSEFE SEMİNERİ 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2019 tarihinde Eyüp Doğa Koleji son sınıf öğrencilerine üniversitemiz tarafından, 

Felsefe semineri düzenlenmiştir. Eğitim öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Erkal 

ERZİNCAN tarafından 200 kişilik bir öğrenci kitlesine verilmiştir. 

 

 

 

 

182. ÖMER NASUHİ BİLMEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

13.11.2019 tarihinde Ömer Nasuhi Bilmen 

Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf 

öğrencileri üniversitemize bir gezi 

düzenlemişlerdir. Üniversite adayı öğrencilere 

üniversite eğitimini özendirmek ve üniversite 

sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 50’e 

yakın öğrenci katılım göstermiş, 

üniversitemizin laboratuvar, atölye, amfi gibi 

alanları gezme olanakları bulmuşlardır. 
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183. ÖZEL BAHÇELİEVLER GÖKKUŞAĞI ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI VE ÜNİVERSİTE GEZİ 

ORGANİZASYONU 

14.11.2019 tarihinde Özel Bahçelievler Gökkuşağı 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, üniversite sınavına 

hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek ve 

üniversite sınavı için öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amacıyla deneme sınavı ve üniversite 

gezi organizasyonu düzenlenmiştir. 20 öğrencinin 

katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

184. NİŞANTAŞI RÜŞTÜ ÜNEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

YKS SINAV SİSTEMİ SEMİNERİ 

15.11.2019 tarihinde Nişantaşı Rüştü Ünel 

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz halkla ilişkiler ve 

rehberlik uzmanı Hasan Basri KARAKÖSE 

tarafından YKS üniversite sınav sistemi 

bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. 200’e 

yakın öğrencinin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlenmesi sağlanarak, üniversite hazırlık 

süreçlerine destek olunmuştur. 
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185. AVCILAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YKS SINAV SİSTEMİ 

SEMİNERİ 

15.11.2019 tarihinde Nişantaşı Rüştü Ünel Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz halkla ilişkiler ve 

rehberlik uzmanı Kemalettin ALİOĞLU tarafından YKS üniversite 

sınav sistemi bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. 130’a yakın 

öğrencinin bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi sağlanarak, üniversite 

hazırlık süreçlerine destek olunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

186. ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE FİNAL ANADOLU LİSESİ - ÖZEL 

BÜYÜKÇEKMECE YÖNELİM SAĞLIK MESLEK LİSESİ - BEYKENT KAVRAM 

KURS MERKEZİ ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI VE 

ÜNİVERSİTE GEZİ ORGANİZASYONU 

16.11.2019 tarihinde Özel Büyükçekmece Final Anadolu Lisesi - Özel 

Büyükçekmece Yönelim Sağlık Meslek Lisesi - Beykent Kavram 

Kurs Merkezi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz tarafından, 

üniversite sınavına hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek ve 

üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun arttırılması amacıyla 

deneme sınavı ve üniversite gezi organizasyonu düzenlenmiştir. 

420’ye yakın öğrencinin katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiştir. 
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187. ŞİŞLİ FİNAL ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

17.11.2019 tarihinde Şişli Final 

Özel Öğretim Kursu son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz 

tarafından, üniversite sınavına 

hazırlık, üniversite eğitimini 

özendirmek ve üniversite sınavı 

öncesi öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amacıyla deneme sınavı 

organizasyonu düzenlenmiştir. 

280’ye yakın öğrencinin katıldığı deneme sınavı, üniversitenin derslik/amfilerinde 

gerçekleşmiştir. 

 

188. ÖZEL YEDİSU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

18.11.2019 tarihinde Özel Yedisu Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bir gezi düzenlemişlerdir. 

Üniversite adayı öğrencilere, üniversite 

eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun arttırılması 

amaçlanmıştır. Teknik geziye 45’e yakın öğrenci 

katılım göstermiştir ve üniversitemizin 

laboratuvar, atölye, amfi gibi alanları gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

189. ÇANAKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE İSTANBUL GELİŞİM 

ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ İLE KARİYER REHBERLİĞİ, MESLEK SEÇİMİ VE 

SINAV SİSTEMİ SEMİNERİ 
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Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü Ve İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Birliği ile Çanakkale 

PARION HOTEL’de rehber öğretmenlere Kariyer Rehberliği, Meslek Seçimi Ve Sınav 

Sistemi semineri düzenlenmiştir. Böylece öğrencilerin kariyer yönlendirmesi konusunda 

öneme sahip olan rehber öğretmenlerin bilgilendirilerek, kişisel ve mesleki anlamda 

gelişimlerine katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

190. ÜMRANİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK EDEBİYATI 

VE KİTAPLARI, HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ 

21.11.2019 tarihinde 

Ümraniye Rehberlik 

Araştırma Merkezinde 

çevre ilçelerdeki rehber 

öğretmenlere Çocuk 

Edebiyatı Ve Kitapları, 

Hizmet İçi Eğitim 

semineri düzenlenmiştir. 

Rehber öğretmenlerin yetkinliklerini ve kişisel gelişimlerini arttırmak adına yapılan seminere 

250’ye yakın öğretmen katılmıştır. 

 

 

191. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSE ARA TATİL AKADEMİSİ 

ORGANİZASYONU 
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Üniversite adayı son sınıf öğrencilerin, üniversite ve akademik hayata uyum gösterebilmeleri 

açısından ilgilendikleri meslek dallarının derslerini aldığı Lise Ara Tatil Akademisinde dersler 

18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapıldı. Üniversite adaylarının adaptasyonunu ve 

öğrencilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik yapılan akademi büyük ilgi gördü. 

  

 

 

 

 

 

192. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HIZLANDIRILMIŞ 

MATEMATİK KURSU 

18-22 Aralık 2019 tarihleri arasında kursa 

gidemeyen yoksul öğrencilere yönelik 

YOKSULLUKLA MÜCADELE kapsamında 

Hızlandırılmış Matematik kursu düzenlenmiştir. 

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yapılmış bu 

etkinlik büyük ilgi ve tebrikler ile karşılandı. 

  

 

 

 

 

193. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ VE BEYLİKDÜZÜ SOSYAL 

BİLİMLER LİSESİ İŞ BİRLİĞİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSI 
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Lise ve üniversiteler tarafından düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletlerin farklı 

komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından tamamen İngilizce canlandırıldığı 

eğitici ve bilgilendirici bir etkinlik olan MUN (Model United Nations) 21 ve 22 Kasım 

2019’da 300 kişiye yakın lise ve üniversite öğrencisinin katılımı ile İstanbul Gelişim 

Üniversitesinde yapıldı. 

 

194. ÖZEL DENİZLİ SINAV ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

21.11.2019 tarihinde Özel Denizli Sınav Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencileri üniversitemize bir gezi 

düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite adayı 

öğrencilere üniversite eğitimine özendirmek ve 

üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 40 

öğrenci, 6 öğretmen katılım göstermiş ve 

üniversitemizin laboratuvar, atölye, amfi gibi 

alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

 

195. MANAVGAT BATI KOLEJİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

22.11.2019 tarihinde Manavgat Batı Koleji son 

sınıf öğrencileri üniversitemize bir gezi 

düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite adayı 

öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve 

üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 40 

öğrenci katılım göstermiş ve üniversitemizin 

laboratuvar, atölye, amfi gibi alanlarını gezme 

olanakları bulmuşlardır. 
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196. SULTANGAZİ ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇOK PROGRAMLI 

ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON SEMİNERİ 

26.11.2019 tarihinde Sultangazi Şehit Erhan 

Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler Uzmanı 

Hasan Basri KARAKÖSE tarafından Sınav kaygısı 

ve Motivasyon semineri düzenlenmiştir. Üniversite 

sınavı öncesi kaygı ve motivasyon konuları 

üzerinde 90 öğrenci bilgilendirilmiş ve üniversite 

sınavı öncesi başarıları için katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

197. ÖZEL BAHÇELİEVLER BİREY ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

26.11.2019 tarihinde Özel Bahçelievler Birey Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencileri üniversitemize bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle 

üniversite adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve 

üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun arttırılması 

amaçlanmıştır. Teknik geziye 90’a yakın öğrenci katılım göstermiştir. 
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198. AVCILAR GÜMÜŞPALA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

26.11.2019 tarihinde Avcılar Gümüşpala Mesleki 

Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bir gezi düzenlemişlerdir. Bu 

geziyle üniversite adayı öğrencilerine, üniversite 

eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun arttırılması 

amaçlanmıştır. Teknik geziye 55 öğrenci katılım 

göstermiş ve üniversitemizin laboratuvar, atölye, 

amfi gibi alanlarını gezme olanakları 

bulmuşlardır. 

 

 

199. MEHMET EMİN HOROZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ  

26.11.2019 tarihinde Mehmet Emin Horoz Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri üniversitemize 

bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite adayı 

öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve üniversite 

sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun arttırılması 

amaçlanmıştır. Teknik geziye 45 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin laboratuvar, atölye, amfi gibi alanlarını 

gezme olanakları bulmuşlardır. 
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200. TEKİRDAĞ AKA ANADOLU LİSESİ MESLEKLER SEMİNERİ 

27.11.2019 tarihinde Tekirdağ Aka 

Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz halkla 

ilişkiler ve rehberlik uzmanı Merve 

BİÇİCİ tarafından meslekler 

semineri düzenlenmiştir. Üniversite 

sınavı öncesi meslekler ile ilgili 

önemli ipuçları verilmiş, üniversite 

adaylarının doğru ve kendilerine en 

uygun mesleği seçmeleri konusunda 128 öğrenciye katkı sağlanmıştır. 

 

 

201. AVCILAR GÜMÜŞPALA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

28.11.2019 tarihinde 

Avcılar Gümüşpala 

Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencileri 

üniversitemize bir gezi 

düzenlemişlerdir. Bu 

geziyle üniversite adayı 

öğrencilerine, üniversite 

eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun arttırılması 

amaçlanmıştır. Teknik geziye 55 öğrenci katılım göstermiş ve üniversitemizin laboratuvar, 

atölye, amfi gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 
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202. ÖZEL BEYLİKDÜZÜ DOLMABAHÇE HAVACILIK VE ANADOLU 

LİSESİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA SEMİNERİ 

28.11.2019 tarihinde 

Özel Beylikdüzü 

Dolmabahçe Havacılık 

Ve Anadolu Lisesi son 

sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz Halkla 

İlişkiler Uzmanı Merve 

BİÇİCİ tarafından 

Verimli Ders Çalışma semineri  

düzenlenmiştir. Üniversite sınavı öncesi verimli ders çalışma ile ilgili önemli ipuçları verilmiş, 

üniversite adaylarının sınava doğru bir şekilde hazırlanmaları konusunda 150 öğrenciye katkı 

sağlanmıştır. 

 

203. FLORYA DOĞA KOLEJİ ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ SEMİNERİ 

28.11.2019 tarihinde Florya Doğa Koleji 

öğretmenlerine üniversitemiz öğretim 

üyelerinden Doç.Dr. Mustafa Kayhan 

BAHALI tarafından Öğrenci İletişimi 

semineri düzenlenmiştir. Öğrencilerin 

gelişim dönemlerine göre öğretmenlerin 

nasıl davranması konusunda ilerleyen 

seminere 80’ne yakın öğretmen katılım 

göstermiş ve öğretmenlere katkı da 

bulunulmuştur. 
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204. MEHMET EMİN HOROZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

HAVACILIK BÖLÜMLERİ GEZİSİ 

29.11.2019 tarihinde Mehmet Emin Horoz Mesleki 

Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize havacılık bölümlerini tanımak ve 

görmek üzere bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle 

üniversite adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine 

özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. Teknik 

geziye 45 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin laboratuvar, atölye, amfi gibi 

alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

205. SULTANGAZİ ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU 

LİSESİ SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON SEMİNERİ 

29.11.2019 tarihinde Sultangazi Şehit Erhan 

Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler Uzmanı 

Yasin TARHAN tarafından Sınav kaygısı ve 

Motivasyon semineri düzenlenmiştir. Üniversite 

sınavı öncesi kaygı ve motivasyon konuları 

üzerinde 100’e yakın öğrenci bilgilendirilmiş ve 

üniversite sınavı öncesi başarıları için katkı 

sağlanmıştır. 

 

 

 

 



 

193 

 

206. EDİRNE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARİYER GÜNLERİ 

29.11.2019 tarihinde10,11 ve 12. Sınıf 

öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Edirne 

Sosyal Bilimler Lisesi Kariyer Günleri 

etkinliğinde üniversitemizi tanıtarak, 3500’e 

yakın öğrenci meslekler konusunda 

bilgilendirildi. 

 

 

 

 

 

207. BAĞCILAR MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

30.11.2019 tarihinde Bağcılar Mehmet Niyazi 

Altuğ Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, üniversite sınavına 

hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek ve 

üniversite sınavı için öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amacıyla deneme sınavı organizasyonu 

düzenlenmiştir. 210’na yakın öğrencinin katıldığı 

deneme sınavı, üniversitenin derslik/amfilerinde 

gerçekleşmiş olup öğrenciler için farkındalık 

yaratılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

208. ÖZEL BEYLİKDÜZÜ GÖKKUŞAĞI KOLEJİ KİŞİSEL GELİŞİM 

SEMİNERLERİ 
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30.11.2019 tarihinde gerçekleşen Kişisel Gelişim seminerleri ile anaokulu öğretmenleri ve 

müdürlerine eğitimler düzenlenmiştir. Öğretim üyelerimizce çocuklarda yetenek seçimi ve 

hareket eğitimi, çocuklarla drama etkinlikleri ve uygulamaları gibi konularda eğitimler 

verilmiş, anaokulu öğretmenlerin ve müdürlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda 

bulunulmuştur. 

 

 

209. KÜÇÜKÇEKMECE TOKİ 

ATAKENT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINAV SİSTEMİ 

SEMİNERİ 

02.12.2019 tarihinde Küçükçekmece Toki 

Atakent Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi son 

sınıf öğrencilerine üniversitemiz halkla ilişkiler ve 

rehberlik uzmanı Yasin TARHAN tarafından 

YKS üniversite sınav sistemi bilgilendirme 

semineri düzenlenmiştir. 90’a yakın öğrencinin 

bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi sağlanarak, 

üniversite hazırlık süreçlerine destek olunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

210. TUZLA MEHMET TEKİNALP ANADOLU LİSESİ KARİYER GÜNLERİ 
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02.12.2019 tarihinde 9,10,11 ve 12. 

Sınıf öğrencilerin katılımı ile 

gerçekleşen Tuzla Mehmet Tekinalp 

Anadolu Lisesi Kariyer Günleri 

etkinliğinde üniversitemizi tanıtarak, 

300’e yakın öğrenci meslekler 

konusunda bilgilendirildi. 

 

 

 

 

 

211. KADRİYE MOROĞLU ANADOLU LİSESİ BESLENME VE HİJYEN 

SEMİNERİ 

02.12.2019 tarihinde üniversitemiz öğretim 

görevlilerinden Öğr. Gör. Seda ÇELİKEL 

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesinde son sınıf 

öğrencilere Beslenme ve Hijyen eğitimi verdi. 

Üniversiteye hazırlık sürecinde sağlıklı bir 

beslenme programına uyulmasına ve kişisel 

hijyene dikkat edilmesine dikkat çekildi. 

Seminere 100’e yakın lise son sınıf öğrencisi 

katılım gösterdi. 
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212. KÜÇÜKKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2019 tarihinde Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite adayı öğrencilerine, üniversite 

eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun arttırılması 

amaçlanmıştır. Teknik geziye 70 öğrenci katılım göstermiş ve üniversitemizin laboratuvar, 

atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

213. BEYLİKDÜZÜ VİZYON ANADOLU LİSESİ MESLEKLER SEMİNERİ 

03.12.2019 tarihinde Beylikdüzü Vizyon Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

araştırma görevlilerinden Arş.Gör. Oğuzhan 

KÖKLÜ Gastronomi mesleğini, Arş.Gör. Tuğçe 

ÖZTÜRK İç Mimarlık mesleğini tanıtan bir 

semineri düzenlemiştir. Üniversite sınavı öncesi bu 

meslekler ile ilgili önemli ipuçları verilmiş, 

üniversite adaylarının motivasyonlarını bozmadan 

doğru ve kendilerine en uygun mesleği seçmeleri 

konusunda 200’e yakın öğrenciye katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

214. BEYOĞLU TERSANE-İ AMİRE ANADOLU LİSESİ SINAV SİSTEMİ 

SEMİNERİ 
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03.12.2019 tarihinde Beyoğlu Tersane-i Amire 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdür Yarımcısı ve 

Rehber Öğretmen Elif ALUÇ GÜLŞEN tarafından 

YKS üniversite sınav sistemi bilgilendirme 

semineri düzenlenmiştir. 100’e yakın öğrencinin 

bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi sağlanarak, 

üniversite hazırlık süreçlerine destek olunmuştur. 

 

 

215. ÖZEL ELAZIĞ YÖNETİM FEN VE ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

04.12.2019 

tarihinde 

Özel Elazığ 

Yönetim Fen 

Ve Anadolu 

Lisesi son 

sınıf 

öğrencileri 

üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite 

adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 29 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, meslek yüksekokulu ve iktisadi idari ve sosyal bilimler 

fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları 

bulmuşlardır. 

 

 

 

 

 

 

216. GÜLTEN ÖZAYDIN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ MESLEKLER SEMİNERİ 
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04.12.2019 tarihinde Gülten Özaydın Çok 

Programlı Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz öğretim görevlilerinden Dr. Öğr. 

Üyesi İlker İNMEZ ve Arş.Gör. Gökçe 

UZGÖREN Meslekler semineri düzenlemiştir. 

Üniversite sınavı öncesi meslekler ve meslek 

seçimleriyle ile ilgili önemli ipuçları verilmiş, 

üniversite adaylarının motivasyonlarını bozmadan 

doğru ve kendilerine en uygun mesleği seçmeleri 

konusunda 220’e yakın öğrenciye katkı sağlanmıştır. 

 

 

217. KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ SINAV SİSTEMİ SEMİNERİ 

04.12.2019 tarihinde Kurtuluş Anadolu Lisesi son 

sınıf öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler 

Müdür Yarımcısı ve Rehber Öğretmen Elif ALUÇ 

GÜLŞEN tarafından YKS üniversite sınav sistemi 

bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. 85’e yakın 

öğrencinin bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi 

sağlanarak, üniversite hazırlık süreçlerine destek 

olunmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218. BAYRAMPAŞA TUNA ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 
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05.12.2019 tarihinde Bayrampaşa Tuna Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencileri üniversitemize 

bölümleri tanımak amaçlı bir gezi 

düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite adayı 

öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve 

üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 29 

öğrenci katılım göstermiş ve üniversitemizin 

sağlık, beden eğitimi, havacılık fakültelerindeki 

birçok laboratuvar, atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

219. TOKİ ATAKENT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINAV 

SİSTEMİ SEMİNERİ 

05.12.2019 tarihinde Toki Atakent Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz halkla ilişkiler ve rehberlik uzmanı 

Yasin TARHAN tarafından YKS üniversite sınav 

sistemi bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. 

50’Ye yakın öğrencinin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlenmesi sağlanarak, üniversite hazırlık 

süreçlerine destek olunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220. ŞİŞLİ MEHMET PİSAK ANADOLU LİSESİ MESLEKLER SEMİNERİ 
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05.12.2019 tarihinde Şişli Mehmet Pisak 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı 

ve Rehber Öğretmen Pelin KARAHANCI 

Meslekler semineri düzenlemiştir. Üniversite 

sınavı öncesi meslekler ve meslek seçimleriyle ile 

ilgili önemli ipuçları verilmiş, üniversite 

adaylarının motivasyonlarını bozmadan doğru ve 

kendilerine en uygun mesleği seçmeleri 

konusunda 90’a yakın öğrenciye katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

221. KAĞITHANE DR. SADIK AHMET ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI 

VE MOTİVASYON SEMİNERİ 

06.12.2019 tarihinde Kağıthane Dr. Sadık Ahmet Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler 

Müdür Yardımcısı ve Rehber Öğretmen Pelin KARAHANCI 

tarafından Sınav kaygısı ve Motivasyon semineri 

düzenlenmiştir. Üniversite sınavı öncesi kaygı ve motivasyon 

konuları üzerinde 60 öğrenci bilgilendirilmiş ve üniversite 

sınavı öncesi başarıları için katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

222. AVCILAR YAZILIM KOZMOS ANADOLU LİSESİ SINAV SİSTEMİ 

SEMİNERİ 



 

201 

 

06.12.2019 

tarihinde 

Avcılar 

Yazılım 

Kozmos 

Anadolu 

Lisesi son sınıf 

öğrencilerine 

üniversitemiz 

Halkla İlişkiler 

Müdür Yardımcısı ve Rehber Öğretmen Elif ALUÇ GÜLŞEN tarafından YKS üniversite 

sınav sistemi bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. 35 öğrencinin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlenmesi sağlanarak, üniversite hazırlık süreçlerine destek olunmuştur. 

 

 

 

 

223. BEYLİKDÜZÜ OKYANUS ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

07.12.2019 tarihinde Beylikdüzü Okyanus 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, üniversite sınavına 

hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek ve 

üniversite sınavı için öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amacıyla deneme sınavı 

organizasyonu düzenlenmiştir. 50 öğrencinin 

katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiş olup öğrenciler 

için farkındalık yaratılmıştır. 

 

 

 

224. KÜÇÜKÇEKMECE SOYAK FİNAL ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 
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07.12.2019 tarihinde Küçükçekmece Soyak Final 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, üniversite sınavına 

hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek ve 

üniversite sınavı için öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amacıyla deneme sınavı 

organizasyonu düzenlenmiştir. 50 öğrencinin 

katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiş olup öğrenciler 

için farkındalık yaratılmıştır. 

 

 

 

225. AVCILAR ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

09.12.2019 tarihinde Avcılar Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite 

adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 70 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, 

amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

226. İZMİR ÇİĞLİ MEKTEBİM ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

09.12.2019 tarihinde İzmir Çiğli 

Mektebim Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencileri üniversitemize bölümleri 

tanımak amaçlı bir gezi 

düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite 

adayı öğrencilerine, üniversite 

eğitimine özendirmek ve üniversite 

sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amaçlanmıştır. Teknik 

geziye 70 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, 

havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, 

atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 



 

203 

 

 

227. AVCILAR YAZILIM KOZMOS ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

09.12.2019 tarihinde Avcılar Yazılım Kozmos 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, üniversite sınavına 

hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek ve 

üniversite sınavı için öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amacıyla deneme sınavı 

organizasyonu düzenlenmiştir. 60 öğrencinin 

katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiş olup öğrenciler 

için farkındalık yaratılmıştır.  

 

 

 

228. BAYRAMPAŞA İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

SINAV SİSTEMİ SEMİNERİ 

10.12.2019 tarihinde Bayrampaşa İnönü Mesleki 

Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz Halkla İlişkiler Uzmanı Merve 

BİÇİCİ tarafından YKS üniversite sınav sistemi 

bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. 100’e 

yakın öğrencinin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlenmesi sağlanarak, üniversite hazırlık 

süreçlerine destek olunmuştur. 

 

 

 

229. SULTANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ SINAV SİSTEMİ 

SEMİNERİ 
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10.12.2019 tarihinde Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler 

Uzmanı Hasan Basri KARAKÖSE tarafından YKS üniversite 

sınav sistemi bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. 150’e 

yakın öğrencinin bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi 

sağlanarak, üniversite hazırlık süreçlerine destek olunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230. SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINAV 

SİSTEMİ SEMİNERİ 

10.12.2019 tarihinde Sabiha Gökçen Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz Halkla 

İlişkiler Uzmanı Hasan Basri KARAKÖSE tarafından YKS 

üniversite sınav sistemi bilgilendirme semineri 

düzenlenmiştir. 80’e yakın öğrencinin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlenmesi sağlanarak, üniversite hazırlık süreçlerine destek 

olunmuştur. 
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231. ÖZEL AVCILAR FİNAL ANADOLU LİSESİ MESLEKLER SEMİNERİ 

11.12.2019 tarihinde Özel Avcılar Final Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Uluslararası Ticaret, 

Ekonomi ve Finans, Ergoterapi ve Gastronomi 

öğrencilerimiz Meslekler seminerinde okudukları 

bölümleri ve mesleklerini üniversite adaylarına 

anlattılar. Üniversite tercihi günlerinde Meslek 

seçimi yaparken nelere dikkat ettikleri konusunda 

önemli ipuçları veren öğrencilerimiz, 90’a yakın 

üniversite adayı öğrenciyle bir araya gelerek üniversite giden yolda üniversite adayı 

öğrencilere ışık tutmuş oldu. 

 

 

232. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MESLEKLER 

SEMİNERİ 

11.12.2019 tarihinde Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip 

Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler 

Uzmanı Merve Biçici tarafından Meslekler semineri 

düzenlemiştir. Üniversite sınavı öncesi meslekler ve meslek 

seçimleriyle ile ilgili önemli ipuçları verilmiş, üniversite 

adaylarının motivasyonlarını bozmadan doğru ve kendilerine 

en uygun mesleği seçmeleri konusunda 200’e yakın öğrenciye 

katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

233. ÖZEL BAYRAMPAŞA SINAV ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 
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11.12.2019 tarihinde Özel Bayrampaşa Sınav 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri üniversitemize 

bölümleri tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. 

Bu geziyle üniversite adayı öğrencilerine, 

üniversite eğitimine özendirmek ve üniversite 

sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun arttırılması 

amaçlanmıştır. Teknik geziye 65’e yakın öğrenci 

katılım göstermiş ve üniversitemizin sağlık, beden 

eğitimi, havacılık fakültelerindeki birçok 

laboratuvar, atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

234. BAHÇEŞEHİR VİZYON KOLEJİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

11.12.2019 tarihinde Bahçeşehir Vizyon Koleji son 

sınıf öğrencileri üniversitemize bölümleri tanımak 

amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle 

üniversite adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine 

özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. Teknik 

geziye 50’ye yakın öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, havacılık 

fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, amfi, 

spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

235. AVCILAR SABANCI 50. YIL ANADOLU LİSESİ TERCİH NASIL YAPILIR 

VE MESLEK SEÇİMİ SEMİNERİ 

12.12.2019 tarihinde Avcılar Sabancı 50. Yıl 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz Halkla İlişkiler Uzmanı Hasan Basri 

KARAKÖSE tarafından Tercih Nasıl Yapılır? Ve 

Meslek Seçimi bilgilendirme semineri 

düzenlenmiştir. 50’ye yakın öğrencinin katıldığı 

seminerde, tercih yaparken dikkat edilmesi 

gereken noktalar, en çok yapılan yanlışlar ve 

meslek seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği 

konularında üniversite adayı öğrencilerinin bilinçlenmesi sağlanarak, üniversite hazırlık 

süreçlerine destek olunmuştur. 
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236. BAHÇELİEVLER TÜRKİYE GAZETESİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU 

LİSESİ ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ İLETİŞİMİ KUVVETLENDİRMEK 

SEMİNERİ 

12.12.2019 tarihinde Bahçelievler Türkiye Gazetesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 

öğretmenlerine üniversitemiz Psikoloji bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Arzu SOMAY tarafından 

Sınıf İçi İletişim ve Ergenlerle İletişim isimli semineri düzenlenmiştir. 50’ye yakın öğretmenin 

katıldığı seminerde, sınıf içinde iletişimin önemli noktaları ve ergen bireylerin psikolojik 

yapılarından bahsedilerek öğretmenlerin bilinçlenmesi sağlanarak, eğitim ve öğretime katkı 

sağlanmıştır. 

 

 

237. SULTANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ SINAV SİSTEMİ 

SEMİNERİ 

13.12.2019 tarihinde Sultanbeyli Çok Programlı 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz Halkla İlişkiler ve rehberlik 

uzmanı Hasan Basri KARAKÖSE tarafından 

YKS üniversite sınav sistemi bilgilendirme 

semineri düzenlenmiştir. 150’ye yakın 

öğrencinin bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi 

sağlanarak, üniversite hazırlık süreçlerine 

destek olunmuştur. 

 

 

 

238. SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ SINAV SİSTEMİ SEMİNERİ 

13.12.2019 tarihinde Sabiha Gökçen Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz halkla ilişkiler ve rehberlik uzmanı 

Hasan Basri KARAKÖSE tarafından YKS 

üniversite sınav sistemi bilgilendirme semineri 

düzenlenmiştir. 80’ne yakın öğrencinin 

bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi sağlanarak, 

üniversite hazırlık süreçlerine destek olunmuştur. 
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239. BEYLİKDÜZÜ AÇI ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

14.12.2019 tarihinde Beylikdüzü Açı Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz tarafından, üniversite sınavına 

hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı 

için öğrenci motivasyonunun arttırılması amacıyla deneme 

sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 55 öğrencinin katıldığı 

deneme sınavı, üniversitenin derslik/amfilerinde gerçekleşmiş 

olup öğrenciler için farkındalık yaratılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240. ÖZEL KÂĞITHANE TEMEL BİLİMLER MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

16.12.2019 tarihinde Özel Kâğıthane Temel 

Bilimler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi son 

sınıf öğrencileri üniversitemize bölümleri tanımak 

amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle 

üniversite adayı öğrencilerine, üniversite 

eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun arttırılması 

amaçlanmıştır. Teknik geziye 35 öğrenci katılım 

göstermiş ve üniversitemizin sağlık, beden 
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eğitimi, havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını 

gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

241. ÖZEL ÇAĞDAŞ BİLİMLER KOLEJİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 

TANITIMI 

16.12.2019 tarihinde Özel Çağdaş Bilimler Koleji 

son sınıf öğrencileri üniversitemizin uçak 

mühendisliği bölümünü görmek için 

üniversitemize teknik bir gezi düzenlemişlerdir. 

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. 

Osman Ergüven VATANDAŞ’ın katılımı ile uçak 

mühendisliğine ilgi duyan üniversite adayı 

gençlerin soruları cevaplanmış, meslek ve 

üniversite hakkında bilgiler verilmiştir. Teknik 

geziye 100’e yakın öğrenci katılım göstermiştir. 

 

 

 

242. YENİBOSNA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

16.12.2019 tarihinde Yenibosna Anadolu İmam 

Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı ve Rehber 

Öğretmen Pelin KARAHANCI eşliğinde 

üniversite tanıtım gezisi düzenlenmiştir. 

Üniversite sınavı öncesi motivasyon arttırmak için 

düzenlenen geziye 99’a yakın öğrenci katılmıştır. 

 

 

 

 

243. KÜÇÜKYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINAV SİSTEMİ 

VE TERCİH NASIL YAPILIR SEMİNERİ 
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16.12.2019 tarihinde Küçükyalı Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

Halkla İlişkiler Müdür Yardımcı ve Rehber 

Öğretmen Elif ALUÇ GÜLŞEN tarafından Sınav 

Sistemi ve Tercih Nasıl Yapılır? Semineri 

düzenlenmiştir. Üniversite sınavı ile ilgili önemli 

ipuçları ve üniversite tercihleri konusunda önemli 

ipuçları verilen seminere 100’e yakın öğrenci 

katılmış ve üniversite sınavı öncesi başarıları için 

katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

244. BAYRAMPAŞA ŞEHİT BÜYÜKELÇİ 

İSMAİL EREZ MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ 

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE TEST ÇÖZME 

TEKNİKLERİ SEMİNERİ 

16.12.2019 tarihinde Bayrampaşa Şehit Büyükelçi 

İsmail Erez Mesleki Ve Teknik Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz halkla ilişkiler ve 

rehberlik uzmanı Merve BİÇİCİ tarafından 

“Verimli Çalışma ve Test Çözme Teknikleri” semineri düzenlenmiştir. Üniversite sınavı 

hazırlık sürecinde önemli iki konu olan Verimli Çalışma ve Test Çözme Teknikleri ile ilgili 

önemli ipuçları ve bilgiler sunularak 100’e yakın öğrenci bilgilendirilmiş ve üniversite sınavı 

öncesi başarıları için katkı sağlanmıştır. 

 

 

245. ZEYTİNBURNU MESLEKİ VE 

TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINAV SİSTEMİ 

SEMİNERİ 

17.12.2019 tarihinde Zeytinburnu Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz halkla ilişkiler ve rehberlik uzmanı 

Hasan Basri KARAKÖSE tarafından YKS üniversite sınav sistemi bilgilendirme semineri 

düzenlenmiştir. 90’a yakın öğrencinin bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi sağlanarak, 

üniversite hazırlık süreçlerine destek olunmuştur. 



 

211 

 

 

 

 

 

246. SİYAVUŞPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2019 tarihinde Siyavuşpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı ve Rehber Öğretmen Elif ALUÇ GÜLŞEN 

eşliğinde üniversite tanıtım gezisi düzenlenmiştir. Üniversite sınavı öncesi motivasyon 

arttırmak için düzenlenen geziye 99’a yakın öğrenci katılmıştır. 

 

 

247. BAĞCILAR FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ VERİMLİ 

DERS ÇALIŞMA VE TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ SEMİNERİ 

17.12.2019 tarihinde Bağcılar Fatih Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz halkla ilişkiler ve rehberlik uzmanı 

Merve BİÇİCİ tarafından Verimli Çalışma ve Test 

Çözme Teknikleri semineri düzenlenmiştir. 

Üniversite sınavı hazırlık sürecinde önemli iki 

konu olan Verimli Çalışma ve Test Çözme 

Teknikleri ile ilgili önemli ipuçları ve bilgiler 

sunularak 100’e yakın öğrenci bilgilendirilmiş ve 

üniversite sınavı öncesi başarıları için katkı sağlanmıştır. 

 



 

212 

 

 

248. ÖZEL BAYRAMPAŞA MUTLU SINAV ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

18.12.2019 tarihinde Özel Bayrampaşa Mutlu Sınav 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri üniversitemize 

bölümleri tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. 

Bu geziyle üniversite adayı öğrencilerine, üniversite 

eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. 

Teknik geziye 60 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, havacılık 

fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları 

bulmuşlardır. 

 

 

 

 

 

249. ESENYURT BOĞAZİÇİ ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

18.12.2019 tarihinde Esenyurt Boğaziçi Anadolu Lisesi son 

sınıf öğrencileri üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı 

bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite adayı 

öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve 

üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 50 öğrenci 

katılım göstermiş ve üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, 

havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, amfi, 

spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

 

 

250. BAYRAMPAŞA ŞEHİT BÜYÜKELÇİ İSMAİL EREZ MESLEKİ VE 

TEKNİK LİSESİ SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON SEMİNERİ 
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19.12.2019 tarihinde Bayrampaşa Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki Ve Teknik Lisesi son 

sınıf öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler Uzmanı Hasan Basri KARAKÖSE tarafından 

Sınav kaygısı ve Motivasyon semineri düzenlenmiştir. Üniversite sınavı öncesi kaygı ve 

motivasyon konuları üzerinde 60 öğrenci bilgilendirilmiş ve üniversite sınavı öncesi başarıları 

için katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

251. ÖZEL KÂĞITHANE TEMEL BİLİMLER MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

19.12.2019 tarihinde Özel Kâğıthane Temel Bilimler Mesleki 

Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri üniversitemize 

bölümleri tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu 

geziyle üniversite adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine 

özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. 

Teknik geziye 25 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, havacılık 

fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, amfi, 

spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları 

bulmuşlardır. 

 

 

252. GAZİOSMANPAŞA KÜÇÜKKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 
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19.12.2019 tarihinde Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencileri üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle 

üniversite adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 55 öğrenci katılım 

göstermiş ve üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, havacılık fakültelerindeki birçok 

laboratuvar, atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

253. SİYAVUŞPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2019 tarihinde Siyavuşpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite 

adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 60 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, 

amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

 

 

254. BAĞCILAR FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ VERİMLİ 

DERS ÇALIŞMA VE TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ SEMİNERİ 
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20.12.2019 tarihinde Bağcılar Fatih Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz halkla İlişkiler ve rehberlik uzmanı 

Merve BİÇİCİ tarafından Verimli Çalışma ve 

Test Çözme Teknikleri semineri düzenlenmiştir. 

Üniversite sınavı hazırlık sürecinde önemli iki 

konu olan Verimli Çalışma ve Test Çözme 

Teknikleri ile ilgili önemli ipuçları ve bilgiler 

sunularak 100’e yakın öğrenci bilgilendirilmiş ve 

üniversite sınavı öncesi başarıları için katkı sağlanmıştır. 

 

 

255. BEYLİKDÜZÜ MODERN EĞİTİM KOLEJİ GASTRONOMİ BÖLÜMÜ 

UYGULAMALI DERSİ 

20.12.2019 tarihinde 

üniversitemiz 

Gastronomi 

Kulübünün de 

katılımı ile 

Beylikdüzü Modern 

Eğitim Kolejini 

üniversitemizde 

ağırladık. 

Gastronomi 

mutfağımızda uygulamalı dersimize eşlik eden 16 üniversite adayı 

öğrenci ile öğrencilerimiz birlikte keyifli saatler geçirdi. Üniversite adaylarının Gastronomi 

bölümü ve mesleği ile ilgili olan sorularına da cevap verildi. 

 

 

256. SEFAKÖY KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 
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21.12.2019 tarihinde Sefaköy Kültür Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencilerine üniversitemiz tarafından, 

üniversite sınavına hazırlık, üniversite eğitimini 

özendirmek ve üniversite sınavı için öğrenci 

motivasyonunun arttırılması amacıyla deneme sınavı 

organizasyonu düzenlenmiştir. 200’e yakın öğrencinin 

katıldığı deneme sınavı, üniversitenin 

derslik/amfilerinde gerçekleşmiş olup öğrenciler için 

farkındalık yaratılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

257. FİNAL EĞİTİM KURUMLARI KARİYER GÜNLERİ 

20.12.2019 – 22.12.2019 tarihleri arasında Final 

Eğitim Kurumları tarafından organize edilen ve 

Halkla İlişkiler birimlerinin katılımı ile 

gerçekleşecek olan Halkla İlişkiler Eğitim 

Toplantısına katıldık. Birçok üniversite ve 

kuruluşun Halkla İlişkiler birimleri ile bir araya 

gelinerek, fikir alışverişinde bulunulan toplantıda 

üniversitemizin standı da etkinlikte yer aldı. 

 

 

 

 

258. ESENLER FİNAL ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÜNİVERSİTE ADAY 

ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 
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21.12.2019 tarihinde Esenler Final Özel Öğretim 

Kursu son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

tarafından, üniversite sınavına hazırlık, üniversite 

eğitimini özendirmek ve üniversite sınavı için 

öğrenci motivasyonunun arttırılması amacıyla 

deneme sınavı organizasyonu düzenlenmiştir. 

200’e yakın öğrencinin katıldığı deneme sınavı, 

üniversitenin derslik/amfilerinde gerçekleşmiş 

olup öğrenciler için farkındalık yaratılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

259. EYÜPSULTAN VATAN ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI VE 

MOTİVASYON SEMİNERİ 

23.12.2019 tarihinde Eyüpsultan Vatan Anadolu 

Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz Halkla 

İlişkiler Müdür Yardımcısı ve Rehber Öğretmen 

Elif ALUÇ GÜLŞEN tarafından “Sınav kaygısı ve 

Motivasyon” semineri düzenlenmiştir. Üniversite 

sınavı öncesi kaygı ve motivasyon konuları 

üzerinde 200 öğrenci bilgilendirilmiş ve üniversite 

sınavı öncesi başarıları için katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

260. KARTAL HACI HATİCE BAYRAKTAR ANADOLU LİSESİ KARİYER 

GÜNLERİ 
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23.12.2019 tarihinde 9,10,11 ve 12. Sınıf öğrencilerin katılımı ile 

gerçekleşen Kartal Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi Kariyer 

Günleri etkinliğinde üniversitemizi tanıtarak, 700’e yakın öğrenci 

meslekler ve üniversite yaşamı konularında bilgilendirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261. ÜSKÜDAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI 

VE MOTİVASYON SEMİNERİ 

23.12.2019 tarihinde Üsküdar Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz Halkla İlişkiler Uzmanı Kemalettin 

ALİOĞLU tarafından “Sınav kaygısı ve 

Motivasyon” semineri düzenlenmiştir. Üniversite 

sınavı öncesi kaygı ve motivasyon konuları 

üzerinde 70 öğrenci bilgilendirilmiş ve üniversite 

sınavı öncesi başarıları için katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

262. GÜNGÖREN BİREY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MESLEKLER SEMİNERİ 
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04.12.2019 tarihinde Gülten Özaydın Çok 

Programlı Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz Halkla İlişkiler Uzmanı Merve 

BİÇİCİ tarafından “Meslekler” semineri 

düzenlemiştir. Üniversite sınavı öncesi 

meslekler ve meslek seçimleriyle ile ilgili 

önemli ipuçları verilmiş, üniversite adaylarının 

motivasyonlarını bozmadan doğru ve 

kendilerine en uygun mesleği seçmeleri 

konusunda 100’e yakın öğrenciye katkı sağlanmıştır. 

 

 

263. ÇORLU UNILOOK ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI KARİYER GÜNLERİ 

24.12.2019 tarihinde 

9,10,11 ve 12. Sınıf 

öğrencilerin katılımı ile 

gerçekleşen Çorlu Unılook 

Üniversite Tanıtım Fuarı 

etkinliğinde üniversitemizi 

tanıtarak, 2000’e yakın 

öğrenci meslekler ve 

üniversite ve üniversite 

yaşamı konularında bilgilendirilerek paylaşımlarda bulunuldu. 

 

264. GÜNGÖREN FİNAL ANADOLU LİSESİ SINAV KAYGISI VE 

MOTİVASYON SEMİNERİ 

24.12.2019 tarihinde Güngören Final Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler Uzmanı Yasin 

TARHAN tarafından “Sınav kaygısı ve Motivasyon” semineri 

düzenlenmiştir. Üniversite sınavı öncesi kaygı ve motivasyon 

konuları üzerinde 100’e yakın öğrenci bilgilendirilmiş ve üniversite 

sınavı öncesi başarıları için katkı sağlanmıştır. 
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265. ÇATALCA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2019 tarihinde Çatalca İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite 

adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 25 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, 

amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

266. AVCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKLER 

SEMİNERİ 
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24.12.2019 tarihinde Avcılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz araştırma görevlilerinden Arş. Gör. Enes KALYONCU, Arş. Gör. Ekrem 

SÜZEN ve Arş. Gör. Tuğçe YÜKSEL tarafından “Meslekler” semineri düzenlemiştir. 

Üniversite sınavı öncesi meslekler ve meslek seçimleriyle ile ilgili önemli ipuçları verilmiş, 

üniversite adaylarının motivasyonlarını bozmadan doğru ve kendilerine en uygun mesleği 

seçmeleri konusunda 150 öğrenciye katkı sağlanmıştır. 

 

 

267. GAZİOSMANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ  

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2019 tarihinde Gaziosmanpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite 

adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 45 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, 

amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 
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268. GAZİOSMANPAŞA MEVLANA ANADOLU LİSESİ MESLEKLER 

SEMİNERİ 

25.12.2019 tarihinde Gaziosmanpaşa Mevlana 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz öğretim görevlilerinden Dr. Öğr. 

Üyesi Fatih KOÇAN tarafından “Meslekler” 

semineri düzenlemiştir. Üniversite sınavı öncesi 

meslekler ve meslek seçimleriyle ile ilgili önemli 

ipuçları verilmiş, üniversite adaylarının 

motivasyonlarını bozmadan doğru ve kendilerine 

en uygun mesleği seçmeleri konusunda 150 

öğrenciye katkı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

269. GÖZCÜBABA NUSRET SUNUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

MESLEK SEÇİMİ VE MESLEKLER SEMİNERİ 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2019 tarihinde Gözcübaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı ve Rehber Öğretmen Pelin 

KARAHANCI tarafından “Meslekler” semineri düzenlemiştir. Üniversite sınavı öncesi 

meslekler ve meslek seçimleriyle ile ilgili önemli ipuçları verilmiş, üniversite adaylarının 

motivasyonlarını bozmadan doğru ve kendilerine en uygun mesleği seçmeleri konusunda 120 

öğrenciye katkı sağlanmıştır. 
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270. ATAŞEHİR FİNAL ANADOLU LİSESİ YKS SINAV SİSTEMİ SEMİNERİ 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2019 tarihinde Ataşehir Final Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitemiz 

Halkla İlişkiler Müdür Yarımcısı ve Rehber Öğretmen Elif ALUÇ GÜLŞEN tarafından YKS 

üniversite sınav sistemi bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. 100’e yakın öğrencinin 

bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi sağlanarak, üniversite hazırlık süreçlerine destek 

olunmuştur.  

 

 

271. ÇATALCA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

26.12.2019 tarihinde Çatalca İMKB Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı bir gezi 

düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite adayı 

öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve 

üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 40 öğrenci 

katılım göstermiş ve üniversitemizin sağlık, beden 
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eğitimi, havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını 

gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

272. ÇERKEZKÖY PAKİZE NARİN ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

26.12.2019 tarihinde Çerkezköy Pakize Narin Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite 

adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 130 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, 

amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

273. ÖZEL AVCILAR UĞUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSİ 

26.12.2019 tarihinde Özel Avcılar Uğur Mesleki 

Ve Teknik Anadolu Lisesini uygulamalı 

dersimizde üniversitemizde ağırladık. Hemşirelik 

Bölümünün uygulamalı dersine eşlik eden 15 

üniversite adayı öğrenci ile öğrencilerimiz 

birlikte keyifli saatler geçirdi. Üniversite 

adaylarının Hemşirelik bölümü ve mesleği ile 

ilgili olan sorularına da cevap verildi. 

 

 

 

 

274. BEYOĞLU AYŞE EGE ÇOK 

PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE 

GEZİSİ 
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27.12.2019 tarihinde Beyoğlu Ayşe Ege Çok 

Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı bir gezi 

düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite adayı 

öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve 

üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 100 öğrenci 

katılım göstermiş ve üniversitemizin sağlık, beden 

eğitimi, havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, 

atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

275. GÜNGÖREN SULTAN ALPARSLAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

27.12.2019 tarihinde Güngören Sultan Alparslan 

Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı bir gezi 

düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite adayı 

öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve 

üniversite sınavı öncesi öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 30 

öğrenci katılım göstermiş ve üniversitemizin 

sağlık, beden eğitimi, havacılık fakültelerindeki 

birçok laboratuvar, atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 

 

 

276. KADIKÖY KAZIM İŞMEN ANADOLU LİSESİ MESLEK SEÇİMİ VE 

MESLEKLER SEMİNERİ 

27.12.2019 tarihinde Kadıköy Kazım 

İşmen Anadolu Lisesi son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz Halkla İlişkiler 

Müdür Yardımcısı ve Rehber Öğretmen 

Elif ALUÇ GÜLŞEN Tarafından “Meslek 

Seçimi Ve Meslekler” semineri düzenlendi. 

Üniversite tercihi günlerinde meslek seçimi 

yaparken nelere dikkat ettikleri konusunda 

önemli ipuçları veren Elif ALUÇ 
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GÜLŞEN, 70’e yakın üniversite adayı öğrenciyle bir araya gelerek üniversite giden yolda 

üniversite adayı öğrencilere ışık tutmuş oldu. 

 

 

277. ÖZEL AVCILAR BİL ÖZEL ÖĞRETİM KURSU DENEME SINAVI 

ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

28.12.2019 tarihinde Özel Avcılar Bil Özel 

Öğretim Kursu son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, üniversite sınavına 

hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek ve 

üniversite sınavı için öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amacıyla deneme sınavı organizasyonu 

düzenlenmiştir. 65 öğrencinin katıldığı deneme 

sınavı, üniversitenin derslik/amfilerinde 

gerçekleşmiş olup öğrenciler için farkındalık 

yaratılmıştır. 

 

 

278. ÖZEL BEYLİKDÜZÜ BİLGİ KAZANIM ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 

ÜNİVERSİTE ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

28.12.2019 tarihinde Özel Beylikdüzü Bilgi 

Kazanım Özel Öğretim Kursu son sınıf 

öğrencilerine üniversitemiz tarafından, üniversite 

sınavına hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek 

ve üniversite sınavı için öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amacıyla deneme sınavı organizasyonu 

düzenlenmiştir. 90 öğrencinin katıldığı deneme 

sınavı, üniversitenin derslik/amfilerinde 

gerçekleşmiş olup öğrenciler için farkındalık 

yaratılmıştır. 
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279. AVCILAR FEN BİLİMLERİ KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ÜNİVERSİTE 

ADAY ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI ORGANİZASYONU 

28.12.2019 tarihinde Avcılar Fen Bilimleri Kişisel 

Gelişim Kursu son sınıf öğrencilerine 

üniversitemiz tarafından, üniversite sınavına 

hazırlık, üniversite eğitimini özendirmek ve 

üniversite sınavı için öğrenci motivasyonunun 

arttırılması amacıyla deneme sınavı organizasyonu 

düzenlenmiştir. 100’e yakın öğrencinin katıldığı 

deneme sınavı, üniversitenin derslik/amfilerinde 

gerçekleşmiş olup öğrenciler için farkındalık 

yaratılmıştır. 

 

 

 

280. BEYOĞLU AYŞE EGE ÇOK 

PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

30.12.2019 tarihinde Beyoğlu Ayşe Ege Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 

üniversitemize bölümleri tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu geziyle üniversite 

adayı öğrencilerine, üniversite eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi öğrenci 

motivasyonunun arttırılması amaçlanmıştır. Teknik geziye 65 öğrenci katılım göstermiş ve 

üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, atölye, 

amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme olanakları bulmuşlardır. 
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281. EYÜP ŞAFAK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE GEZİSİ 

30.12.2019 tarihinde Eyüp Şafak Anadolu Lisesi 

son sınıf öğrencileri üniversitemize bölümleri 

tanımak amaçlı bir gezi düzenlemişlerdir. Bu 

geziyle üniversite adayı öğrencilerine, üniversite 

eğitimine özendirmek ve üniversite sınavı öncesi 

öğrenci motivasyonunun arttırılması 

amaçlanmıştır. Teknik geziye 15 öğrenci katılım 

göstermiş ve üniversitemizin sağlık, beden eğitimi, 

havacılık fakültelerindeki birçok laboratuvar, 

atölye, amfi, spor tesisleri gibi alanlarını gezme 

olanakları bulmuşlardır. 
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