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TÜRKİYE VE AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ KÜLTÜREL VE FİNANSAL
ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLAN İSTANBUL'DASIN!



İSTANBUL'A HOŞ
GELDİN
Sevg�l� İGÜ'lü!

İSTANBUL'DA DOLU DOLU BİR ÖĞRENCİLİK HAYATI YAŞAMAK PEK ÇOK
GENCİN HAYALİ.

BU HAYALİ İGÜ'DE GERÇEKLEŞTİRMEYE HAZIR MISIN?



KALİTELİ EĞİTİMDE DÜNYADA 24. SIRAYA YERLEŞEN İSTANBUL
GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ'NİN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ'NDE 

SENİ NELER Mİ BEKLİYOR?

 



 İSTANBUL'UN KALBİNDE OKUMA
FIRSATI

ÇOK KÜLTÜRLÜ ORTAM

GÜÇLÜ AKADEMİK KADRO

TAM DONANIMLI DERSLİKLER VE
UYGULAMA ALANLARI

ARAŞTIRMA VE PROJE GELİŞTİRME
FAALİYETLERİ

YENİLİKÇİ DERSLER

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

ERASMUS+ FIRSATLARI

ÜCRETSİZ ÇİFT ANA DAL İMKÂNI



 



EĞİTİM
SİSTEMİ VE
FIRSATLAR



AKADEMİK TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ

İGÜ, Güzel Sanatlar Fakültes�'nde her
akadem�k yıl güz ve bahar olmak üzere 2
yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyıl 14
haftada tamamlanmaktadır. Ders seçme
ve kes�n kayıt, ekle-bırak, sınavlar, ç�ft ana
dal ve yan dal başvuruları, yaz okulu kayıt
ve eğ�t�m g�b� öneml� konularda akadem�k
takv�mde bel�rt�len tar�hler dışında �şlem
yapılamamaktadır. Bu nedenle akadem�k
takv�m� tak�p etmen�z son derece
öneml�d�r.

AKADEMİK TAKVİM

https://gelisim.edu.tr/tr/akademik-takvim
https://gelisim.edu.tr/tr/akademik-takvim


AKADEMİK TAKVİM
NASIL GÖRÜNÜYOR?



DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenc�ler�m�ze ücrets�z olarak �k� l�sans
programı okuma �mkânı sunuyoruz! 
Güzel Sanatlar Fakültes�’nde k�mler ç�ft
ana dal yapab�l�r? 
•Ana dal programındak� genel not
ortalaması 4.00 üzer�nden en az 2.72
olan ve, 
•Bulunmuş olduğu l�sans programında
%20’l�k başarı d�l�m�ne g�ren öğrenc�ler
ücrets�z olarak �k�nc� ana dal d�ploma
programına başlayab�l�r. 
Ç�ft ana dal programını başarı �le b�t�r�p �k�
l�sans dereces�ne hak kazanmış olan
öğrenc�lere �k� l�sans d�ploması ver�l�r.

Öğrenc�ler�m�ze ücrets�z olarak başka
b�r dalda sınırlı sayıda ders almalarını
sağlayan b�r programdır. 
Güzel Sanatlar Fakültes�’nde k�mler yan
dal yapab�l�r?
•Yan dal programına başvurduğu yarıyıla
kadar aldığı l�sans programındak� tüm
kred�l� dersler� başarıyla tamamlamış,
•Not ortalaması en az 2.50 olan ve
•Alttan ders� olmayan tüm öğrenc�ler
ün�vers�te senatosunun o yıl �ç�n
bel�rlem�ş olduğu yan dal programlarına
başvuru yapab�l�r ve ücrets�z b�r şek�lde
yan dal program sürec�n� yürüteb�l�r. 

YAN DAL ÇİFT ANA DAL

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

https://oidb.gelisim.edu.tr/sayfa/cap
https://oidb.gelisim.edu.tr/sayfa/cap
https://oidb.gelisim.edu.tr/sayfa/yandal
https://oidb.gelisim.edu.tr/sayfa/yandal


DERS SEÇİMİ

Her dönem (yarıyıl) başlamadan önce, o dönem alınacak
dersler�n öğrenc� s�stem� üzer�nden seç�l�p kayıt yapılması
gerekmekted�r. Her dönem �ç�n ders kayıt tar�hler� akadem�k
takv�mde bel�rt�lmekted�r. Ders kayıtlarının bu tar�hler �ç�nde
yapılması gerekmekted�r. Ders kaydı yapılmayan durumlarda o
yarıyıldak� derslere ve sınavlara g�rmek ya da öğrenc�l�k
haklarından faydalanmak mümkün değ�ld�r.

İlk olarak öncek� dönemlerde alınmış
fakat başarısız olunmuş ve / veya
alınamamış dersler�n seç�lmes� faydalı
olacaktır. 

Devam zorunluluğu olan dersler�n ders
programında kısmen de olsa çakışması
hal�nde dersler alınamaz.

Çakışma durumunda öncel�kle tekrar
ed�len veya alttan alınan ders�n alınması
gerek�r.

DERS SEÇİMİ YAPARKEN
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ders kayıtları gerçekleşt�r�ld�kten sonra, her
dönem�n �lk haftası ders ekle-bırak haftasıdır. Bu
hafta �çer�s�nde alınan dersler� bırakma �şlem�
gerçekleşt�r�leb�l�r veya kayıt yaptırırken alınmamış
yen� dersler seç�l�p programa ekleneb�l�r.

DERS EKLEME VE BIRAKMA



SEÇMELİ VE 
ZORUNLU DERSLER

Güzel Sanatlar Fakültes�’ndek� tüm l�sans
programlarında �lk 4 yarıyıl yalnızca zorunlu
dersler bulunmaktadır.

5. yarıyıldan �t�baren �se müfredatlarda her
dönem hem zorunlu hem de seçmel� dersler
bulunmaktadır.

Seçmel� dersler, fakülte ortak havuzundan
seç�lmekted�r. Bu da çeş�tl� �lg� alanlarına
yönel�k çok fazla seçenek sunmaktadır.

Zorunlu dersler öğrenc�ler�n
l�sans programları süres�nce
alması gereken zorunlu
dersler� �fade eder.

Seçmel� dersler, her l�sans
programının müfredatında
bel�rlenen sayıdak�, seçmel�
ders havuzu �ç�nde bel�rt�len
dersler arasından öğrenc�n�n
kend� �lg� alanlarına göre
seçeb�ld�ğ� dersler� �fade eder.

ZORUNLU
DERSLER

SEÇMELİ
DERSLER



DERS İZLENCESİ
NEDİR?

 
Ders �zlences�, ders�n amaçlarının, ders�n
öğren�m kazanımlarının, ders �çer�ğ�,
haftalık planlama, ders �ş yükü derste
faydalanılab�lecek eğ�t�m kaynaklarının
yer aldığı b�r formdur.
 

 
Gel�ş�m B�lg� S�stem�’nde (GBS) her bölüme �l�şk�n
ders müfredatları bulunmaktadır. Bölüm
müfredatları �çer�s�nde �se her yarıyıl �ç�nde
tamamlanması gereken seçmel� ve zorunlu
dersler yer alır. Dersler�n üzer�ne tıklandığında
�se her derse �l�şk�n ders �zlenceler�ne ulaşılab�l�r.

 

GBS NEDİR

GBS'Yİ İNCELEMEK İÇİN 
TIKLAYINIZ

https://gbs.gelisim.edu.tr/fakulteler-2-1
https://gbs.gelisim.edu.tr/fakulteler-2-1
https://gbs.gelisim.edu.tr/fakulteler-2-1


AKTS
(Avrupa Kred�

Transfer S�stem�)

NEDİR BU KISALTMALAR 

GANO
(Genel Ağırlıklı Not

Ortalaması)

Bir öğrencinin ortalama
hesaplama tarihine kadar geçen
yarıyıllarda aldığı tüm derslerdeki
başarı notlarının ağırlıklı
ortalamasıdır. Bu ortalamanın
hesaplanmasına ikinci yarıyıl
başarı notları belli olduktan sonra
başlanır.

ANO
( Ağırlıklı Not

Ortalaması)

Öğrenc�n�n �lg�l� yarıyılda aldığı
dersler�n başarı notlarının kred�ler�yle
çarpımları toplamının �lg�l� yarıyıldak�
kred� toplamına bölünmes�yle
hesaplanır.

Avrupa kred� s�stem�ne göre
dersler�n tamamlanması �ç�n her b�r
ders�n gerekt�rd�ğ� �ş yükünü
gösteren sayısal değerlerd�r.



Sınavlar akadem�k takv�mde bel�rt�len dönemlerde �lg�l� yönet�m
kurullarının bel�rled�ğ� tar�hlerde ve zamanlarda yapılır. Sınavlar
yazılı veya çoktan seçmel� olab�l�r.

Ün�vers�te eğ�t�m� boyunca Ara Sınav (V�ze), Yarıyıl Sonu Sınavı
(F�nal), Bütünleme, Mazeret, Muaf�yet ve Tek Ders sınavları
düzenlenmekted�r.

B�r yarıyıl �çer�s�nde öğrenc�n�n
başarısını değerlend�rmek amacıyla
dönem�n ortasında (genell�kle 7.
haftadan sonra) yapılan sınavlardır.

SINAVLAR

ARA SINAVLAR
(VİZE)

YARIYIL SONU
SINAVLARI (FİNAL)

BÜTÜNLEME
SINAVLARI

Her yarıyıl sonunda devam şartını
yer�ne get�ren öğrenc�ler�n başarı
değerlend�rmes�n�n yapıldığı
sınavlardır.

Bütünleme sınavları, öğrenc�ler�n
dönem sonunda başarısız oldukları
(FF) ve koşullu başarılı oldukları
dersler (DD, DC notları) �ç�n
tanınan b�r hak olup, her yarıyıl
sonu f�nal sınavlarından sonra
yapılmaktadır.



Muaf�yet sınavları eğ�t�m öğret�m
dönem�n�n (Güz Yarıyılı) başında yılda
b�r kere akadem�k takv�mde
bel�rt�len tar�hte yapılır. Öğrenc�ler
b�r dersten ancak b�r defa muaf�yet
sınavına g�reb�l�r. Muaf�yet sınavında
başarılı olab�lmek �ç�n CC ve
üzer�nde not alınması gerek�r.
Muaf�yet sınavından başarılı olanlar,
sınav sonucunun �ptal�n� �steyerek
derse devam edemezler veya
dersten başarılı olanlar (DD ve DC
dâh�l) not yükseltmek amacıyla
tekrar muaf�yet sınavına g�remezler.

MUAFİYET
SINAVLARI

MAZERET
SINAVLARI

SINAV İTİRAZLARI

Mazeretler� neden�yle ara sınavına
g�remeyen öğrenc�ler, mazeretler�n�
belgelemek kaydıyla mazeret�n�n
sona erd�ğ� tar�hten �t�baren en geç
b�r hafta �çer�s�nde b�r d�lekçe �le GSF
Dekanlığı'na müracaat edeb�l�rler.
Mazeretler� �lg�l� yönet�m kurulunca
kabul ed�len öğrenc�ler�n, akadem�k
takv�mde bel�rt�len tar�hlerde
mazeret sınavları yapılır.

Başarı notunun �lan ed�lmes�nden
�t�baren beş �ş günü �çer�s�nde,
öğrenc� d�lekçes�n� Öğrenc� İşler�
Da�re Başkanlığı'na tesl�m ederek,
madd� hata yönünden �ncelenmek
üzere ders�n sınav sonucuna
�t�razda bulunab�l�r.

DETAYLIBİLGİ İÇİNTIKLAYIN!

https://oidb.gelisim.edu.tr/yonetmelikler


G (Geçer) notu; öğret�m programlarında
bulunan kred�s�z derslerden başarılı olan
öğrenc�lere ver�l�r.

K (Kalır) notu; öğret�m programlarında
bulunan kred�s�z derslerden başarısız olan
öğrenc�lere ver�l�r.

D (Devamsız) notu; derse devam veya ders
uygulamalarına �l�şk�n yükümlülükler�n�
yer�ne get�remed�ğ� �ç�n başarısız olan
öğrenc�lere ver�l�r.

*D notu, not ortalaması hesabında FF
notu g�b� �şlem görür.

NOT SİSTEMİ
L�sans programlarında yer alan tüm dersler �ç�n
100 üzer�nden not döküm belges�nde göster�len notlar:

Başarı Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FF
 

Katsayı
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.80
1.50
0.00

Eşdeğer Puan
90-100
85-89
75-84
65-74
55-64
45-54
40-44
00-39

Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:



L�sans programlarında yer alan b�r ders�nbaşarı notu o derse a�t yarıyıl �ç�çalışmalarından (sınav, kısa sınav ve ödevg�b�) alınan notun %50’s� ve yarıyıl sonusınavlarından en az 40 puan almakkoşuluyla alınan notun %50’s� toplanarakhesaplanır. Bu dersler �ç�n ara sınav (v�ze)notuna bakılmaksızın, yarıyıl sonusınavlarında 40 puanın altında alınan notlar�ç�n FF harf notu �şlen�r.

BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

GANO’su 2.00 ve daha yukarı
olan FF, D, K notu bulunmayan
öğrenc� başarılı sayılır. 

B�r dersten G, CC ve daha
yukarı not alan öğrenc� o
dersten başarılı, DD ve DC
notu alan öğrenc� o dersten
koşullu başarılı sayılır.

Herhang� b�r dersten FF, D, K
notu alan b�r öğrenc� �se o
dersten başarısız olup,
öğrenc�n�n bu ders�
tekrarlaması gerek�r.



Teor�k dersler�n en az % 70’�ne,uygulama ve laboratuvarların �seen az % 80’�ne devam etmeyen ve
devamsızlıkları �lan ed�len

öğrenc�ler o ders�n ara sınav,
mazeret sınavı, f�nal, bütünleme
sınavlarına alınmaz ve ek sınav

haklarından yararlanamaz.
 

DEVAMSIZLIK

 NOT SİSTEMİ ,
DEĞERLENDİRME

VE BAŞARI 
 KRİTERLERİNE

İLİŞKİN DETAYLI
BİLGİ İÇİN

TIKLAYINIZ!
 

https://oidb.gelisim.edu.tr/yonetmelikler


YAZ OKULU
Yaz okulu yıl �ç�nde başarısız olunan veya not
yükseltmek �steyen öğrenc�lere, hem sene kaybını
önlemek �ç�n hem de notları yükseltmek �ç�n öneml�
b�r avantaj sağlar. Yaz okulu �steğe bağlıdır ve toplam
7 hafta sürmekted�r. Yaz okulundan faydalanmak
�steyenler en fazla 4 ders �ç�n kayıt yaptırab�l�r.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

SÜRESİNCE BAŞARILI

ÖĞRENCİLERİMİZİ BAŞARI

BURSU İLE

ÖDÜLLENDİRMEKTEYİZ.

Eğ�t�m-öğret�m süres�nce başarılı öğrenc�ler�m�z� Başarı
Bursu �le ödüllend�rmektey�z. Akadem�k başarı bursu, yıl
sonu Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzer�nden 3.50
ve daha yüksek olan öğrenc�ler �ç�n Mütevell� Heyet�
tarafından sunulan ve sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılı öğret�m
ücret� üzer�nden % 5 oranında gerçekleşt�r�len �nd�r�m
veya destek bursunu �fade etmekted�r.

Akadem�k başarı bursu, d�s�pl�n cezası alınması hal�nde
cezanın kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren geçerl� olmak üzere
kes�l�r. Burs başvuruları eğ�t�m-öğret�m yılı bahar yarıyılı
sonunda yapılıp, b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılı güz yarıyılı
başından �t�baren uygulanır.



STAJLAR
Staj, meslek� becer�ler�n gel�şt�r�lmes� �ç�n
uygulamalı öğrenme dönem�d�r. Meslek b�lg�s�n�
artırmak, becer�s�n� gel�şt�rmek �ç�n b�r kurumun,
kuruluşun değ�ş�k bölümler�nde çalışarak
geç�r�len uygulamalı öğrenme dönem�d�r.

staj  uygulamas ına
başvuru ad ımlar ı

Staj başvuru formunu b�lg�sayar ortamında doldurunuz.

Zorunlu Staj başvuru formu TIKLAYINIZ.

Başvuru formunda yer alan FİRMA ONAYI ve İMZASINI
tamamlayınız.

ÖĞRENCİ İMZASI kısmını  �mzalayınız.

Doldurduğunuz başvuru formunu taratınız.

Başvuru formunu GSF Dekanlığına ulaştırab�lmek �ç�n
gsf@gel�s�m.edu.tr. adres�ne ma�l gönder�n�z ve gönder�rken
xxxxx@ogrenc�.gel�s�m.edu.tr uzantılı  ün�vers�te ma�l
adres�n�z� kullanınız.

Eğer ün�vers�te ma�l adres�n�z�
b�lm�yorsanız veya ş�fren�z� unuttuysanız

b�lg� almak �ç�n TIKLAYINIZ.

https://oidb.gelisim.edu.tr/duyuru/isyeri-veya-kurumlarda-yuzyuze-yapilacak-stajlar-icin--ogrenci-bilgilendirme
https://www.youtube.com/watch?v=OoIiXHihVP0


MEZUNİYET

Dört yıllık l�sans programlarında
mezun�yet �ç�n tamamlanması
gereken asgar� AKTS toplamı
240’tır. Öğret�m programında
göster�len dersler�n tümünden
başarılı olmuş, GANO’sunu 4.00
üzer�nden en az 2.00 düzey�ne
çıkarmış öğrenc�lere l�sans
d�ploması �le b�rl�kte d�ploma ek�
ver�l�r.

Haklarında d�s�pl�n cezası ve kes�nleşm�ş mahkûm�yet kararı
olmamak koşulu �le mezun�yet aşamasında GANO’su 3.00’ın
üstünde olan öğrenc�ler onur öğrenc�s�, 3.50’n�n üstünde
olan öğrenc�ler yüksek onur öğrenc�s� olarak n�telend�r�l�r.
Bu öğrenc�lere onur ve yüksek onur belgeler� d�plomalarıyla
b�rl�kte ver�l�r.



AKADEMİK
DANIŞMANLIK

VE BİLGİ
SİSTEMLERİ



Akadem�k Danışmanlık B�lg�ler�ne
Ulaşmak İç�n Tıklayınız

AKADEMİK
DANIŞMAN KİMDİR?

Akadem�k danışman, her
akadem�k yılın başında, bölüm
başkanı tarafından tay�n
ed�lmekted�r. 

Akadem�k danışmanlıkla �lg�l�
detaylı b�lg�lere öğrenc� b�lg�
s�stem� (OBİS) üzer�nden
ulaşılab�lmekted�r.

Öğrenc� B�lg� S�stem�'ne Ulaşmak
İç�n Tıklayınız

Ün�vers�te, fakülte ve bölüm, 
Ders seç�m ve �lg�l� yönetmel�k, 
Yurt �ç� ve yurt dışı eğ�t�m olanakları, 
Erasmus fırsatları ve staj hareketl�l�ğ�, 
Kar�yer planlama g�b� konularda b�lg�lend�rme, 
Eğ�t�m-öğret�m �le �lg�l� karşılaşılan sorunların çözümlenmes� �ç�n
yönlend�rme 

Akadem�k danışmana başvurulması hâl�nde, 

g�b� çeş�tl� konularda destek alınab�lmekted�r. 
Akadem�k danışman gerek gördüğünde öğrenc�ler�m�z�, uyum ve sosyal
konularda rehberl�k �ç�n Ps�koloj�k Danışmanlık, Rehberl�k ve Araştırma
Merkez�’ne, kar�yer planlama konusunda �lave b�lg�lend�rme ve
yönlend�rme �ç�n Kar�yer Yönlend�rme Uygulama ve Araştırma
Merkez�’ne yönlend�rmekted�r.

DANIŞMANLARDAN
NE BEKLENMELİ?

https://gsf.gelisim.edu.tr/duyuru/ders-danismanlik-gun-ve-saatleri-hakkinda
https://obis.gelisim.edu.tr/login.aspx


Öğrenc�ler�m�z kullanıcı adı olarak
dokuz hanel� öğrenc� numaralarını ve
OBİS ş�freler�n� kullanarak LMS’ye
g�r�ş yapab�lmekted�r.

LMS'ye g�r�ş yapmak �ç�n tıklayınız.

Uzaktan eğ�t�m s�stem�yle b�rl�kte
eğ�t�mler�n ver�ml�l�ğ�n� artırmak
amacıyla kurulmuş, ders
materyaller�n�n (v�deo, doküman,
duyuru g�b�) paylaşıldığı,
raporlamaların yapıldığı çevr�m�ç�
eğ�t�m �ç�n oluşturulan web tabanlı
uygulamalar bütünüdür.

LMS

Öğrenc�ler �ç�n olan OBİS ve
eğ�tmenler �ç�n olan PERSİS
s�stemler� �le senkron�ze olarak
çalışmaktadır. LMS üzer�nden
öğrenc�ler ders dokümanı, asenkron
ders v�deoları, senkron canlı dersler,
çevr�m�ç� sınavlar ve ödev tesl�m g�b�
�şlemlere kolaylıkla ulaşab�lmekted�r.

ÖĞRENİM YÖNETİM
SİSTEMİ (LMS)
NEDİR?

https://lms.gelisim.edu.tr/Account/LoginBefore


LMS Öğrenc� Kılavuzu'na Ulaşmak 
İç�n Tıklayınız.

LMS'DE HANGİ
AKTİVİTELERE ULAŞILIR?

V�deo Akt�v�tes�

E-Ders Akt�v�tes�

Sınav Akt�v�tes�

Doküman 
Akt�v�tes�

Ödev Akt�v�tes�

Sanal Sınıf 
Akt�v�tes�

https://uzem.gelisim.edu.tr/sayfa/kilavuzlar
https://uzem.gelisim.edu.tr/sayfa/kilavuzlar
https://uzem.gelisim.edu.tr/sayfa/kilavuzlar


GELİŞİM BİLGİ SİSTEMİ
(GBS)
Ünvers�tem�z Gel�ş�m B�lg� S�stem� (GBS)’nde tüm program müfredatları, programın amaç ve hedefler�, ders
planları, toplam ders-program çıktı �l�şk�s�, program kazanım �l�şk�s�, kar�yer ve akadem�k �lerleme olanakları
g�b� pek çok konuda b�lg�lend�rme sunulmaktadır.

GBS'ye ulaşmak �ç�n tıklayınız.

https://gbs.gelisim.edu.tr/fakulteler-2-1


Tartışmak �sted�kler�n�z�
kısaca detaylandırın.

Tartışmak �sted�kler�n�z�
kısaca detaylandırın.

GELİŞİM BİLGİ SİSTEMİ (GBS)

Müfredat

Ders Planı

Program-Kazanım
İl�şk�s�

Prog. Amaç ve
Hedefler�

Ders-Prog. Çıktı
İl�şk�s�

Kar�yer-Akadem�k
İlerleme Olanakları

GBS'DEN HANGİ
BİLGİLERE
ULAŞILABİLİR?



OBİS'e ulaşmak �ç�n tıklayınız.

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OBİS)

Öğrenc�ler�m�z akadem�k takv�mde bel�rlenen tar�hlerde
OBİS otomasyon programından o dönem �ç�n alacakları
dersler� seçerek derslere kayıt yaptırırlar. 
Ün�vers�tem�zde her dönem�n �lk haftası ders ekleme,
bırakma ve dersten çek�lme haftasıdır. Öğrenc�ler�m�z bu
süreç �ç�nde kayıt yaptırdıkları derslerden b�r kısmını
bırakab�l�r, yen�ler�n� ekleyeb�l�rler.

Öğrenc�ler�m�z�n sınıf-dönem, 
Ders kred� AKTS,
Genel not ortalaması b�lg�ler�ne ulaştıkları, 
Ders ekleme-bırakma, 
Dersten çek�lme g�b� �şlemler� kolaylıkla
yapab�ld�kler�, 
Not döküm belges� (transkr�pt) ve
Mezun�yet �ç�n alınması gereken zorunlu dersler�
göreb�ld�kler�, 
Sınav takv�m�n� öğreneb�ld�kler�, 
Ders programına er�şeb�ld�kler�, 
Danışmanlarıyla �let�ş�me geçme �mkânı
bulab�ld�kler� b�r s�stemd�r.

Öğrenc� B�lg� S�stem� (OBİS):

Öğrenc�ler�m�z kullanıcı adı olarak dokuz hanel�
öğrenc� numaraları �le OBİS ş�freler�n� kullanarak

OBİS’e g�r�ş yapab�l�rler.

https://obis.gelisim.edu.tr/login.aspx


ÖĞRENCİ
DESTEK

OFİSLERİ



ÖĞRENCİ DESTEK OFİSLERİ

KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ
Merkez�n ana amacı; toplumsal yaşama, sanattan mühend�sl�ğe, sağlıktan ekonom�ye,
t�caretten s�yasete, spordan �ş �dares�ne kadar uzanan gen�ş b�r yelpazede b�lg� ve
becer� donanımına sah�p, yüksek yeterl�l�kte b�reyler kazandırmak ve böylel�kle
bel�rg�n b�r fark yaratarak yaşam kal�tes�n�n gel�ş�m�ne katkı sağlamaktır.

Kend�n� tanımaya ve gel�şt�rmeye özen
gösteren, 
K�ş�sel farkındalığı yüksek,
Alanındak� gel�şmeler� yakından tak�p eden,
Küresel ve yerel düzeyde araştırma yapan,
Hedefler� olan, planlı adımlar atan ve
rasyonel davranan,
Kurumsal ve toplumsal gel�ş�m sürec�nde
katma değer yaratan projelere akt�f katılım
sağlayan b�reyler olmaları yönünde
desteklemekt�r.

Öğrenc�ler�m�z�, mezunlarımızı ve
çalışanlarımızı;

MİSYON:
Kar�yer Gel�şt�rme
Merkez� Hakkında

Detaylı B�lg�ye Er�şmek
İç�n Tıklayınız.

https://kariyer.gelisim.edu.tr/


ÖĞRENCİ DESTEK OFİSLERİ

ERASMUS OFİSİ
(DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ)

Erasmus+ Pogramı AB’n�n
eğ�t�m, gençl�k ve spor
alanlarındak� h�be programıdır.
Yurt dışında eğ�t�m, öğret�m,
staj, profesyonel gel�ş�m,
yaygın öğrenme temell� gençl�k
akt�v�teler� �le kurumlar
arasındak� �şb�rl�kler�n�
desteklemekted�r.

ERASMUS+

PROGRAMI NEDİR?
Her akadem�k yıl �ç�n başvuru şartlarında farklılıklar
olab�lmekted�r. Bu nedenle güncel şartların, Erasmus Of�s�
(Dış İl�şk�ler Of�s�) web s�tes�nde �lg�l� yıla yönel�k duyurulan
�lân met�nler�nden tak�p ed�lmes� gerekmekted�r.

Erasmus Of�s� (Dış İl�şk�ler Of�s�) 
Web S�tes�ne Er�şmek İç�n Tıklayınız. 

https://dio.gelisim.edu.tr/
https://dio.gelisim.edu.tr/
https://dio.gelisim.edu.tr/
https://dio.gelisim.edu.tr/


STAJ HAREKETLİLİĞİ

ÖĞRENCİ DESTEK OFİSLERİ

ERASMUS OFİSİ
(DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ)

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
Erasmus+ Öğren�m Hareketl�l�ğ� �le
öğrenc�ler, b�r başka ülkede eğ�t�m ve
öğren�m görme fırsatına sah�p olur.

Erasmus+ Öğren�m Hareketl�l�ğ� �le
öğrenc�ler, b�r başka ülkede staj yapma
ve çalışma deney�m� kazanma fırsatına
sah�p olur.

Detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız. Detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

https://dio.gelisim.edu.tr/sayfa/ogrenim-hareketliligi-2236036
https://dio.gelisim.edu.tr/sayfa/staj-hareketliligi


ÖĞRENCİ DESTEK OFİSLERİ

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ
Fakülte sekreterl�ğ� dekanlığa bağlı, �dar� örgütler�ndek� elemanların yasal mevzuat çerçeves�nde etk�n,
ver�ml�, uyumlu çalışmaları �ç�n gerekl� tedb�rler� almak, �dar� faal�yetler� planlamak, koord�ne ve
organ�ze etmek, denetlemek, b�r�m yönet�c�ler�ne �dar� ve tekn�k konularda yardım etmek amacıyla
�st�hdam ed�len �dar� b�r�md�r.

Güzel Sanatlar Fakültes� Sekreterl�ğ� E-Posta Adres�: gsf@gel�s�m.edu.tr

Muaf�yet sınavları
Mazeret sınavları
Üstten ders alma
Yan dal ve ç�ft ana dal başvuruları
Öğrenc� belges� tem�n etme

g�b� �şlemler�n�z ve yaşayab�leceğ�n�z herhang� b�r problem�n�z
�ç�n fakülte sekreterl�ğ� �le �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.



ÖĞRENCİ DESTEK OFİSLERİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Öğrenc� belges�
Askerl�k durum belges�
Ders �çer�ğ� vb. belgeler� tem�n etmek,
Yatay/d�key geç�ş süreçler�n�
yürütmek,
Tüm staj süreçler�n�n yönet�m� ve
İlg�l� belgeler�n tem�n� g�b� �şlemler�
�ç�n �let�ş�me geçecekler� b�r�md�r.

Öğrenc�ler�n;

NEDİR?
Öğrenc�ler, of�se g�tmek dışında,
telefon ve e-posta yoluyla da Öğrenc�
İşler� Of�s� �le �let�ş�m kurab�l�rler. 

Öğrenc� İşler�, Rektörlük B�nası (A
Blok)’nda yer almaktadır.

0212 422 70 00
0212 422 74 01

o�db@gel�s�m.edu.tr



ÖĞRENCİ DESTEK OFİSLERİ

ARAŞTIRMA VE PROJE DESTEK OFİSLERİ
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� hem
akadem�syenler�n�n hem de
öğrenc�ler�n�n yapmış olduğu
çalışmalara değer veren, yen�
projeler �ç�n de hem öğrenc�ler�n�
hem de personel�n� destekleyen b�r
ün�vers�ted�r.

İGÜ “B�r Projem Var” d�yen tüm
öğrenc�ler�n� d�nl�yor ve bu projeler�
hayata geç�rmek �ç�n her türlü
�mkânı sağlıyor.

TTO’nun amacı, dünyadak� hayat standardının
yükselmes�ne katkı sağlayacak, ulusal çapta gel�şmeye
hız kazandırarak Türk�ye’n�n uluslararası rekabet gücünü
artıracak şek�lde, İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�
bünyes�nde yürütülen araştırma ve gel�şt�rme
çalışmalarının katma değere sah�p ürün ve h�zmetlere
dönüşmes�n� sağlamaktır.

İGÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO)

İGÜ Teknoloj� Transfer
Of�s� web s�tes�ne

Er�şmek İç�n Tıklayınız.

https://tto.gelisim.edu.tr/sayfa/igu-teknoloji-transfer-ofisi


OFİS SAATLERİ
Of�s saatler�, güz ve bahar dönemler� olmak
üzere her akadem�k dönem başında
bölümler�n öğret�m elemanları tarafından
bel�rlenmekte ve öğrenc�ler�m�z bu konuda
b�lg�lend�r�lmekted�r. Of�s saatler� hakkında
detaylı b�lg� sah�b� olmak �ç�n lütfen
bölümünüz öğret�m elemanları �le �let�ş�me
geç�n�z ve bölüm web sayfalarında yer alan
duyuruları tak�p ed�n�z. 

Of�s saatler�, öğret�m elemanları �le dersler üzer�ne
konuşab�leceğ�n�z, sorularınızı sorab�leceğ�n�z,
akadem�k hayatınız ve geleceğ�n�z hakkında b�lg�
sah�b� olab�leceğ�n�z, tavs�yeler alab�leceğ�n�z zaman
d�l�mler�d�r.

ÖĞRENCİLERİMİZ İLE 
OFİS SAATLERİNDE

BULUŞUYORUZ!

Bölüm web sayfalarına  ve öğret�m
elemanlarının �let�ş�m b�lg�ler�ne
ulaşmak �ç�n tıklayınız.

https://gsf.gelisim.edu.tr/
https://gsf.gelisim.edu.tr/
https://gsf.gelisim.edu.tr/


İLETİŞİM
KANALLARIMIZ



ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE NASIL
İLETİŞİME GEÇİLİR?
Ün�vers�tem�z öğret�m elemanları �le her hafta bel�rlenen of�s saatler�nde �let�ş�me geç�leb�l�r. Bunun
dışında, fakültem�z�n web sayfasında Güzel Sanatlar Fakültes�'nde görev yapan tüm öğret�m
elemanlarımızın e-posta adresler� bulunmaktadır. Öğret�m elemanlarımızın e-posta adresler�ne
fakültem�z�n web sayfasından öğret�m elemanının bulunduğu l�sans programına tıklayarak, sol
sekmede yer alan "akadem�k kadro" başlığından ulaşab�l�rs�n�z.

Öğret�m elemanlarının 

e-posta adresler�ne ulaşmak

�ç�n Güzel Sanatlar Fakültes�

web sayfasına g�r�l�r. 

Ardından:

İLGİLİ LİSANS BÖLÜMÜ

SOL SEKMEDEN
AKADEMİK KADRO

ÖĞRETİM ELEMANLARININ
E-POSTA ADRESLERİ



Fakültem�zde bulunan bölümler�n web
sayfalarına ulaşmak �ç�n tıklayınız.

Öğrenc� e-posta adresler�yle �lg�l� detaylı
b�lg� �ç�n tıklayınız.

ÖĞRENCİ E-POSTA ADRESİ 
(NASIL ALINIR, NASIL KULLANILIR?)

Ayrıca, öğren�m� devam eden ve kaydını donduran bütün öğrenc�ler�n e-posta adresler�
bulunmaktadır.

Öğrenc�ler�m�z�n e-posta adresler�:

öğrenc�numarası@ogr.gel�s�m.edu.tr
(123456789@ogr.gel�s�m.edu.tr) şekl�nded�r. 

Öğrenc�ler�m�z kend�ler�ne ver�len e-posta
adresler� �le de öğret�m elemanları �le
�let�ş�me geçeb�l�rler. 

https://gsf.gelisim.edu.tr/
https://bidb.gelisim.edu.tr/sayfa/e-posta


SİZİNLE NASIL
İLETİŞİME
GEÇİYORUZ?

Fakülte bazında ya da bölümler
tarafından yapılan etk�nl�k, duyuru ve
b�lg�lend�rmeler çeş�tl� kanallar
aracılığıyla yapılır.

Öğrenc� E-Posta Adresler�

OBİS

LMS

Sosyal Medya

GSF E-Bülten

Oryantasyon Toplantıları



Fakülte ve Bölüm Web sayfaları 

Fakültem�z  ve bölümler�m�z �le �lg�l�
merak ett�kler�n�z �ç�n GSF web
s�tes�nden bölümler�m�z�n web
sayfalarına ulaşab�l�rs�n�z.

GSF web s�tes�ne
ulaşmak 

�ç�n tıklayınız.

https://gsf.gelisim.edu.tr/
https://gsf.gelisim.edu.tr/
https://gsf.gelisim.edu.tr/


Fakülte web sayfasından duyuru ve haberler�
tak�p ederek sınavlar, etk�nl�kler, yarışmalar
ve daha fazlası hakkında b�lg� alab�l�rs�n�z.

FAKÜLTE WEB SAYFAMIZ



Bölüm web sayfaları aracılığıyla kend�
bölümünüzle �lg�l� genel b�lg�lere,

bölüm müfredatına, kontenjan
b�lg�ler�ne, akadem�k kadroya,

�let�ş�m b�lg�ler�ne, bölüm etk�nl�kler�
�le duyuru ve haberlere ulaşab�l�rs�n�z.

 

BÖLÜM WEB SAYFALARIMIZ



GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ    
 E-BÜLTENİ

GSF E-Bülten Sayıları �ç�n tıklayınız.

İÇİNDEKİLER

GSF ETKİNLİKLER

AKADEMİK BAŞARILAR

RÖPORTAJ

ÖĞRENCİLERİMİZ

SANATTAN-KİTAPTAN

İSTANBUL'DA NELER VAR?

ADAYLARI NELER BEKLİYOR?

YENİ MESLEK DALLARI

GSF E-Bülten�, Güzel

Sanatlar Fakültes�

öğret�m elemanları ve

öğrenc�ler�n�n katkılarıyla

hazırlanan zeng�n �çer�ğ�

�le aylık olarak yayınlanan

b�r bültend�r.

http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/handle/11363/1896


GSF E-BÜLTEN'E SİZLER DE İÇERİK ÜRETEBİLİRSİNİZ!

Oluşturduğunuz �çer�kler�
Araştırma Görevl�ler�ne ma�l

�le ulaştırab�l�rs�n�z.



Hesabımız için tıklayınız. Hesabımız için tıklayınız. Hesabımız için tıklayınız.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARI

  

Fakültem�z� sosyal medya hesaplarından tak�p edeb�l�r ve en güncel gel�şmeler� öğreneb�l�rs�n�z.

https://www.youtube.com/channel/UCqNSHtK6vzfS0DUKDJfJi4g
https://www.instagram.com/igu_gsf/
https://twitter.com/igu_gsf


ÖĞRENCİ KONSEYİ

Eğ�t�m, sağlık, spor ve kültürel �ht�yaçlarının
karşılanması ve gel�şt�r�lmes�nde haklarını
gözetmek,
Ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını
sağlamak,
Yükseköğret�m kurumları �le öğrenc�ler arasında
etk�l� b�r �let�ş�m kurmak,
Öğrenc�ler�n beklent� ve �stekler�n� yönet�m
organlarına �letmek ve 
Öğrenc�ler�n eğ�t�m-öğret�m konusundak� kararlara
katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan 

Öğrenc� Konsey�, İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� ön l�sans
öğrenc�ler�n�n;

Rektörlüğe bağlı resm� b�r b�r�md�r.



ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ

İGÜ’de öğrenc� tems�lc�s� olan öğrenc�ler�m�z
seç�m yoluyla bel�rlen�r. İlk olarak bölüm
tarafından bel�rlenen öğrenc� tems�lc�ler� b�r araya
gel�r, fakülte öğrenc� tems�lc�ler kurulunu ve İGÜ
Öğrenc� Konsey�’n� oluştururlar. 

Bu b�r�mler�n amacı, ün�vers�tem�zdek� sorunları
�ncelemek, eğ�t�m, araştırma ve öğrenc�
h�zmetler�nde çözüme yönel�k araştırma ve
değerlend�rme yapmak ve elde ed�len sonuçları
�lg�l� b�r�mlere sunarak bunların tak�pç�s� olmaktır.



ORYANTASYON TOPLANTILARI

Bu toplantılarda öğrenc�ler�n bölümler�
hakkında genel b�lg�ler ve mezun oldukları
takd�rde kar�yer olanakları anlatılır.
Sonrasında ders seç�m�n�n nasıl yapılacağı
ve d�kkat ed�lmes� gereken hususlar
anlatılır. Dersler�n nasıl �şlend�ğ�, sınavların
nasıl yapıldığı g�b� konulardan da
bahsed�l�r.

Öğrenc�ler; akadem�k �şley�ş�n ne olduğu,
akadem�k h�yerarş� ve bu doğrultuda hang�
adımların hang� sıra �le atılması gerekt�ğ�
konusunda da b�lg�lend�r�l�r. Son olarak
öğrenc�ler�n soruları cevaplandırılır.

Ün�vers�tem�z�n sunduğu �mkanlardan
olan Erasmus+ Programı, ç�ft ana dal ve
yan dal programları, öğrenc�lere
sağlayacağı katkılar �le bu �mkanlardan
yararlanmak �ç�n not ortalamasının
önem�nden bahsed�l�r.

Oryantasyon toplantısı, ün�vers�teler�n b�r�nc� sınıflarına başlayan
öğrenc�ler� �ç�n bölüm ve ün�vers�te hayatıyla �lg�l� genel
değerlend�rmeler� yapmak üzere bölüm başkanlığı tarafından
organ�ze ed�len toplantıdır.

Akadem�k takv�me göre b�r�nc� hafta dersler� başlamadan önce
düzenlen�r ve öğrenc�y� bundan sonrak� akadem�k hayatına
hazırlamayı amaçlar.

Oryantasyon toplantıları
�ç�n lütfen bölüm web

s�ten�z�n duyurular
kısmını, ün�vers�tem�z

tarafından s�zlere
gönder�len SMS’ler� tak�p

ed�n�z.

ORYANTASYON TOPLANTISI NEDİR?



KİŞİSEL
GELİŞİM 
VE 
SOSYAL
ETKİNLİKLER



SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�, Sağlık Kültür ve
Spor Da�re Başkanlığı’nın faal�yet amacı
öğrenc�ler�n ün�vers�te �çer�s�nde
geç�recekler� zamanı değerl� ve faklı kılmak;
beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve
d�ğer sosyal �ht�yaçlarını karşılamak ve k�ş�sel
gel�ş�mler�ne destek sağlamaktır. 

Sağlık, Kültür ve Spor Da�res�, öğrenc�ler�n
sosyal, kültürel danışma ve rehberl�k �le spor
�ht�yaçlarını karşılayan, aynı zamanda eğ�t�m
öğret�m�n desteklenmes� amacıyla bu alanda 
 uygulama ve araştırmaların yapıldığı b�r
h�zmet b�r�m�d�r.



İGÜ’DE KÜLTÜR
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� olarak;

öğrenc�ler�m�z� ve personel�m�z� kültürel
faal�yetlere teşv�k etmey�, bunlara �lg� duyan

k�ş�ler� etk�nl�lere yönlend�rmey� ve �lg�
duydukları faal�yetlere katılım sağlamalarını

amaçlamaktayız.



Yen� açılmak �stenen kulübün faal�yet alanının, daha önce kurulmuş faal b�r kulüple
benzer olmaması gerekmekted�r.
Kulüp açma başvuruları her akadem�k yılın başlangıç tar�h�nden �t�baren altı hafta
�çer�s�nde tamamlanmaktadır.
Öğrenc� kulüp başvuruları yapılırken dönem �çer�s�nde gerçekleşmes� planlanan
etk�nl�kler�n tar�h aralıklarıyla b�rl�kte tüzük taslağı hal�nde sunulması gerekmekted�r.
Her öğrenc� en fazla b�r öğrenc� kulübü kurab�l�r ve b�r öğrenc� kulübünün yönet�m�nde
yer alab�l�r.
Kulüp açmak �ç�n gerekl� olan evraklar Sağlık, Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı ana
sayfasında yer almaktadır.

Aktif öğrenci kulüpleri listesine buradan
göz atabilirsiniz.

Öğrenci kulüplerine ilişkin ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

 
ÖĞRENCİ KULÜBÜ NASIL KURULUR?

https://sksdb.gelisim.edu.tr/sayfa/aktif-ogrenci-kulupleri
https://sksdb.gelisim.edu.tr/sayfa/ogrenci-kulubu-


ERASMUS+

Öğren�m hareketl�l�ğ� faal�yet�, yükseköğret�m
kurumunda kayıtlı (TC vatandaşı olan ve olmayan) b�r
öğrenc�n�n öğren�m�n�n b�r bölümünü �k�l� anlaşma �le
ortak olunan yurt dışındak� yükseköğret�m
kurumunda gerçekleşt�rmes�d�r. Faal�yet süres� aynı
akadem�k yıl �çer�s�nde tamamlanab�lecek 3 �le 12 ay
arasında b�r sürey� kapsar. Öğren�m hareketl�l�ğ� �ç�n
bel�rlenen aylık h�be tutarları 27 AB ülkes�n�n yaşam
standartlarına göre bel�rlenm�şt�r.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlar için tıklayınız.

https://dio.gelisim.edu.tr/erasmus-anlasmali-universiteler


Ün�vers�tem�zden, yurt
dışındak� b�r ün�vers�teye

m�saf�r g�den öğrenc�
statüsünde g�tmek �steyen

öğrenc�ler�n ün�vers�tem�zde 1
yılı tamamlaması ve ağırlıklı
not ortalamasının en az 2,20

olması gerekmekted�r.
Programa katılmak �steyen

öğrenc�ler hem ün�vers�tem�z
hem de g�decekler� kurumun

eğ�t�m ücret�n� ödemekle
yükümlüdür. Başvuru koşulları için

tıklayınız.

M�saf�r öğrenc� olmak
�sted�kler� ün�vers�teler �le

�rt�bata geçmek
öğrenc�ler�n

sorumluluğundadır. Yurt
dışına g�decek

öğrenc�ler�n g�decekler�
ülkede geçerl� olan b�r

sağlık s�gortası
yaptırmaları

gerekmekted�r.

Ün�vers�tem�zden
başka b�r ün�vers�teye
m�saf�r öğrenc� olarak

g�tmek �steyen
öğrenc�ler�m�z

aşağıdak� l�nkte yer
alan evrakları

tamamlamakla
yükümlüdür.

Başvuru için gerekli
belgeler için tıklayınız.

ERASMUS+

https://dio.gelisim.edu.tr/sayfa/erasmus-programi-yonergesi
https://dio.gelisim.edu.tr/sayfa/ogrenim-hareketliligi-2236036


Müfredatımız, öğrenc�ler�m�z�n yabancı d�l
eğ�t�mler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k olarak
hazırlanmaktadır. B�r�nc� ve �k�nc� yarıyılda temel
yabancı d�l dersler�, üçüncü ve dördüncü
yarıyılda meslek� yabancı d�l dersler�, bunun yanı
sıra beş�nc�, altıncı, yed�nc� ve sek�z�nc�
yarıyıllarda öğrenc�ler�m�z�n talepler�ne göre
açılan seçmel� ders havuzunda b�rçok yabancı d�l
ders� yer almaktadır. Yabancı d�l dersler�
alanında uzman öğret�m üyeler� tarafından
yürütülmekte olup, sadece İng�l�zce ders� �le
sınırlı kalmamaktadır. Rusça, Arapça, Ç�nce,
Fransızca, Japonca, İspanyolca g�b� dersler de
seçmel� ders havuzunda bulunmaktadır.

YABANCI DİL DERSLERİ



İGÜ, mezun öğrenc�ler�n� kend�
�ş yerler�n� kurmaya teşv�k

etmekted�r. Kend� �ş�n� kuran
mezun öğrenc�ler�n of�s

mob�lyaları ün�vers�tem�z
tarafından tem�n ed�lmekted�r.

İstanbul Gel�ş�m
Ün�vers�tes� “Ben�m B�r

F�kr�m Var” programı �le
öğrenc�ler�n hayata

geç�rmek �sted�kler�
projelere tam destek

vermekted�r.

İGÜ DÖRT FARKINDALIK

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�,
Türkçe programlarda eğ�t�m
gören l�sans ve ön l�sans
öğrenc�ler�n� yabancı d�ller�n�
gel�şt�rmeler� �ç�n teşv�k
etmekted�r. Öğrenc�ler,
g�tt�kler� yabancı d�l
kurslarının b�t�m�nde YDS ve
YÖKDİL sınavlarına g�rerek
en az 70 puan aldıkları
takd�rde, kursa öded�kler�
ücret İGÜ tarafından
karşılanmaktadır.

Yurt dışına d�l eğ�t�m� �ç�n kend�
�mkanları �le g�decek olan

öğrenc�ler�n g�d�ş-dönüş uçak
b�letler�n�n ücretler� İGÜ

tarafından ödenmekted�r.



SAĞLIK



Ps�koloj�k Danışmanlık ve
Rehberl�k B�r�m� Web S�tes�'ne

ulaşmak �ç�n tıklayınız.

REVİR VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Fakültem�zde rev�r h�zmet�
bulunmaktadır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Ps�koloj�k
Danışmanlık ve Rehberl�k B�r�m�
bulunmaktadır.

B�r�m öğrenc�ler�n karşılaştıkları
ps�koloj�k, sosyal ve eğ�tsel sorunların
çözümünde onlara ps�koloj�k
danışmanlık ve rehberl�k yapar.

https://rpdb.gelisim.edu.tr/


KÜTÜPHANE,
LABORATUVARLAR

VE STÜDYOLAR



SANAT VE MÜHENDİSLİK KÜTÜPHANESİ
Kütüphanem�z�n b�lg� kaynakları,
ün�vers�tem�z bölüm ve programlarına
uygun şek�lde yapılandırılmıştır ve
sürekl� çeş�tlend�r�lmekted�r.

Kütüphanem�zde b�rçok d�lde materyal
bulunmaktadır. 

Tüm kütüphaneler�m�zdek� kaynaklar
tek b�r arayüzden taranab�lmekted�r. 

Talep ed�len yayın hang�
kütüphanem�zde �se oradan tem�n
ed�leb�lmekte veya
kütüphanec�ler�m�z aracılığıyla s�z�n
�ç�n bulunduğunuz yerleşkeye
get�rt�leb�lmekted�r.

Kütüphanem�z 08.30-18.30 saatler�
arasında h�zmet vermekted�r.

Kütüphane kataloğumuza
ulaşmak �ç�n tıklayınız.

https://kddb.gelisim.edu.tr/


LABORATUVAR   VE   ATÖLYELER
Güzel Sanatlar Fakültes� bölümler� olarak yararlandığımız başlıca atölye ve

laboratuvarlar şunlardır:
 

Baskı Atölyes�
Plato- RTV Stüdyosu
Mac Laboratuvarı
Dokuma Atölyes�
D�k�ş Atölyes�
Ç�z�m Atölyeler�
Tasarım Stüdyoları

Moda Tasarım Atölyes�
Maket Atölyes�
PC Laboratuvarı
Radyo Telev�zyon ve S�nema
Stüdyosu
Gastronom� –Mutfak
Laboratuvarı



ETİK VE DİSİPLİN
KURALLARI



Yükseköğret�m Kurumundan B�r Yıl İç�n
Uzaklaştırma: Öğrenc�n�n bu süre �çer�s�nde
öğrenc�l�k haklarından yararlanamadığının yazılı
olarak b�ld�r�lmes�d�r.

Yükseköğret�m Kurumundan Çıkarma: Öğrenc�n�n
yükseköğret�m kurumundan b�r daha alınmamak
üzere çıkarıldığının b�ld�r�lmes�d�r.

Yükseköğret�m Kurumundan İk� Yarıyıl İç�n
Uzaklaştırma: Bu süre �çer�s�nde öğrenc�n�n
öğrenc�l�k haklarından yararlanamayacağının yazılı
olarak b�ld�r�lmes�d�r.

DİSİPLİN KURALLARID�s�pl�n Yönetmel�ğ�
ve Öğrenc�ler�n
Alab�leceğ� Cezalar

Kınama Cezası: Öğrenc�n�n
kınandığının yazılı tebl�ğ�d�r.

Uyarma: Öğrenc�n�n �lg�l�
davranışında daha d�kkatl�
olması gerekt�ğ�n�n yazılı
�kazıdır.

B�r Haftadan B�r Aya Kadar
Uzaklaştırma: Öğrenc�n�n bu
süre �çer�s�nde ün�vers�teden
uzaklaştırıldığının, ayrıca bu
süre �çer�s�nde ders ve sınavlara
katılmayacağının yazılı olarak
b�ld�r�lmes�d�r.



Yükseköğret�m kurumlarında kopyaya teşebbüsün
cezası kınama; kopya çekmek ve �nt�hal yapmanın
cezası �se b�r yarıyıl süres�nce yükseköğret�m
kurumundan uzaklaştırmadır. Bu �k� suç öğrenc�n�n
aldığı tüm bursların kes�lmes�ne neden olur.

DİSİPLİN KURALLARI

İnt�hal d�ğer b�r adıyla aşırma,
başkalarının f�k�rler�n�, metodlarını,
ver�ler�n�, yazılarını ve şek�ller�n�
sah�pler�ne atıf yapmadan
kullanmaktır. Et�ğe aykırıdır.
Öğrenc�n�n ödevler�nde fark
ed�ld�ğ�nde FF alarak dersten
kalmasına neden olur. Tez, sem�ner
ve yayınlarda yapılan �nt�hal �se
d�s�pl�n suçudur.

B�r ödev hazırlanırken kullanılan
kaynaklar hem �lg�l� cümleden sonra
met�n �ç�nde bel�rt�lmel� hem de
metn�n sonundak� kaynakçaya
yazılmalıdır. Unutmayın k�,
yararlandığınız kaynağın cümleler�n�
değ�şt�rmek yeterl� değ�ld�r, kaynak
y�ne met�n �ç�nde göster�lmel�d�r.

KOPYA
(İNTİHAL)

Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n
Yönetmel�ğ�'ne ulaşmak �ç�n tıklayınız.

Herhang� b�r d�s�pl�n cezası
alan öğrenc�n�n, cezayı aldığı
tar�hten �t�baren tüm bursları
kes�l�r.

Detaylı b�lg� �ç�n TIKLAYINIZ.

BURS KESİNTİSİ

https://hukuk.gelisim.edu.tr/sayfa/yuksekogretim-kurumlari-ogrenci-disiplin-yonetmeligi
https://oidb.gelisim.edu.tr/yonetmelikler


BURS KESİNTİSİ
YATAY GEÇİŞ BURSU

Normal eğ�t�m süres�n�n aşılması
ve b�r d�s�pl�n cezasının alınması
haller�nde, d�s�pl�n cezasının
kes�nleşt�ğ� tar�hten geçerl� olmak
üzere kes�l�r.

TERCİH BURSU
Terc�h bursu, d�s�pl�n cezası
alınması hal�nde cezanın
kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren
geçerl� olmak üzere kes�l�r. 

Normal eğ�t�m süres�n�n aşılması ve
b�r d�s�pl�n cezasının alınması
haller�nde, d�s�pl�n cezasının
kes�nleşt�ğ� tar�hten geçerl� olmak
üzere kes�l�r.

D�s�pl�n cezası alınması hal�nde
cezanın kes�nleşt�ğ� tar�hten
geçerl� olmak üzere kes�l�r.

AKADEMİK BAŞARI BURSUÖSYM BURSLARI



MEZUN AĞI



İGÜ-MEZDER
Ün�vers�tem�zde her geçen yıl öğrenc� kapas�tes� arttığı �ç�n
ver�len mezun sayısı da günden güne artmaktadır. İşte bu
yüzden İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� mevcut öğrenc�ler�n�n
ve mezunlarının, kend� �ç �let�ş�m�n�n oluşturulması, �ş
hayatına yönel�k tecrübeler�n aktarılması, çeş�tl� alanlarda �ş
�mkânlarının sağlanması ve en öneml�s� kend� hayatlarını
planlamalarına katkı sunab�lmek amacıyla İstanbul Gel�ş�m
Ün�vers�tes� Mezunları ve Mensupları Derneğ� (İGÜ-MEZDER)
2017 yılı �t�barıyla faal�yete başlamıştır.

İGÜ-MEZDER Web
S�tes�'ne ulaşmak �ç�n

tıklayınız.

https://mezun.gelisim.edu.tr/


ULAŞIM



Serv�s saatler�ne ulaşmak �ç�n tıklayınız.

ULAŞIM
Mustafa Kemalpaşa Metrobüs Durağı'ndan fakültem�ze serv�sler �le ulaşım bulunmaktadır. Ayrıca metrobüsten
fakültelere ve fakültelerden metrobüse olmak üzere ç�ft yönlü olarak İGÜ'nün ücrets�z serv�sler� bulunmaktadır.

https://gelisim.edu.tr/icerik/servis-saatleri

