
" GELİŞİME AÇIK OLUN "

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU

202 1  ÖĞRENC İ  E L  K İ TAB I



1.    İGMYO Müdürü Mesajı

2.    Tarihçe 

3.    Misyon, Vizyon 

4.    İdari Kadro

5.    Yerleşkeler

6.    Uluslararası Akreditasyon

7.    Sayılarla İGMYO - Program Başkanlarımız/ 

 Akademik Danışmalarımız

8.    İGMYO’da Yer Alan Programlarımız

9.    Laboratuvarlar ve Kat planları

10.  Öğrenme ve Öğretme Metodları

11.  Üniversite Olanaklarımız 

12.  İGÜ Bilgi Servisleri

13.  Yönetmelikler ve Yönergeler

14.  Sıkça Sorulan Sorular

İçindekiler

ANA BAŞLIKLAR



Sevgili Gençler
İGMYO MÜDÜRÜ MESAJI

Yoğun bir çalışma sürecinin sonunda artık üniversitelisiniz. Hayalinizdeki mesleğe sahip olmak
için artık son düzlükte, doğru bir adrestesiniz. Artık genç bir üniversitenin, idealist eğitim kadrosu

elinde şekil bulacaksınız. Mesleğinizin ayrıntılarını öğrenecek, öğrendikçe kendinizi daha güçlü
hissedecek, bir an önce mezun olup sektörde yerinizi almanın heyecanını duyacaksınız. Üretime

can verecek, iş dünyasına ‘Gelişim’ gerek diyeceksiniz.
Meslek yüksekokulları sektöre can veren, nitelikli işgücünü yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Temel

hedefleri, belli mesleklerin ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek olmakla birlikte;
bilimsel araştırmalar yoluyla bilgi üretme, bilgiyi topluma yayma, bilgiyi ürüne ve teknolojiye

dönüştürme gibi amaçları da bulunmaktadır. Tüm bu amaçların İstanbul Gelişim Meslek
Yüksekokulu’nda anlam bulduğunu göreceksiniz.

Okulumuzda eğitimin temel felsefesi, eğitimin uygulamalı olmasıdır. Okulumuzu ziyaret ettiğinizde
bilgisayar ekranı karşısında bir markanın tasarımını yapan bir tasarımcı adayıyla, çizim sınıfında

bir binanın rölevesini çizen tekniker adayıyla, mutfak atölyesinde özel bir yemeğin sosunu
hazırlayan aşçı adayıyla, örnek mahkeme salonunda tarafların ifadelerini kayıt altına alan katip

adayıyla, İngilizce bir metni tercüme eden çevirmen adayıyla, sinema atölyesinde kamerayla
kayıt yapan kameraman adayıyla, çektiği kısa filmlerin montajını yapan kurgu uzmanı adayıyla,

uçak atölyelerinde uçak motorunun bir parçasını değiştiren, perçin sökmeyi veya çakmayı
öğrenen uçak teknisyeni adayıyla, iki nokta arasında uçuş planlaması yapan uçuş harekat

uzmanı adayıyla, mock-up sınıfında yolcularına anons yapan veya yiyecek içecek servisi yapan
kabin memuru adayıyla, serigrafi atölyesinde serigrafi baskı yapan serigrafi uzmanı adayıyla,
moda atölyesinde giysi tasarlayan moda tasarımcısı adayıyla, otomotiv atölyesinde motorun

parçalarını söken servis teknikeri adayıyla, seramik atölyesinde çamura şekil veren, seramik
yapan ve onu pişiren seramik sanatçısı adayıyla, inşaat atölyesinde duvar ören, seramik işleyen
inşaat teknikeri adayıyla ve yorgunluğunu nezih bir kafede kahvesini yudumlarken sohbet eden

Gelişim ailesinin mutlu bireyleriyle karşılaşabilirsiniz.
Kendinizi geleceğe hazırlamak ve geliştirmek için siz değerli öğrencilerimizi İstanbul Gelişim
Meslek Yüksekokulu’nda aklın ve bilimin rehberliğinde öğretici bir yolculuğa davet ediyoruz.

 
 Sevgi ve Saygılarımla,          

 Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem AY         
 İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü
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İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu 2008 yılında 9 program ile eğitime başlamış ve Gelişim
Üniversitesi’nin ana nüvesini oluşturan bir okul olmuştur. 10 yıllık süreç içerisinde büyümüş,
gelişmiş, 21 bölüm, 41  program ve 7.227 öğrenci mevcuduna ulaşmıştır. 41 programın 21’inde
ikinci öğretim yapılmaktadır.
 
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, deneyimli ve güçlü akademik kadrosu ile eğitim-öğretim
faaliyetlerine devam etmektedir. Bünyesinde kadrolu olarak bulunan öğretim elemanlarının
yanında, sektörün önde gelen isimleri yarı zamanlı olarak istihdam edilerek iş hayatına yönelik
uygulama tecrübelerini öğrencilere aktarmaları konusunda imkan sağlanmaktadır.
 
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle yeni yerleşkesine taşınan İstanbul Gelişim
Meslek Yüksekokulu, öğrencilerinin teorik olarak almış oldukları eğitimleri pratik olarak da
uygulayabilmeleri için yeni yerleşkesinde; uçak bakım atölyeleri, mock-up, mutfak, elektrik,
inşaat, otomotiv, serigrafi, seramik, moda başta olmak üzere, toplam 22 atölye ve 1’i MAC
bilgisayarlarla donatılmış 7 tane bilgisayar laboratuvarı ile uygulama imkanı sunmaktadır.
 
Meslek Yüksekokulumuz Uçak Teknolojisi ve Uçuş Harekat Yöneticiliği programlarımız, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) nezninde Tanınan Okul Onay Sertifikası’na sahiptir. Uçuş
Harekat Yöneticiliği program mezunlarımız ilgili şartları sağlamaları halinde, SHGM nezninde
Uçuş Harekat Uzmanı Eğitimi(Dispeçer) Yetki Belgesine sahip olurken; Uçak Teknolojisi
mezunlarımız ise ilgili şartları sağlamaları halinde, Tanınan Okul Mezuniyet Sertifikasına sahip
olmaktadırlar. SHGM yetkisine sahip iki programımız dışında, yine SHGM nezdinde Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İngilizce Programları kapsamında,
‘Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşu Belgesi’ ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği/Sivil Hava
Ulaştırma İşletmeciliği İngilizce programları için ‘Onaylı Yer Hizmetleri Eğitim Kuruluşu Belgesi’
lisanslama süreçleri devam etmektedir.

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversitemizin tüm yerleşkelerinde bulunan
eğitim ve sosyal aktivite olanaklarından kesintisiz olarak faydalanabilmektedirler.



Misyon
Misyonumuz eğitim verdiğimiz tüm

programlardaki öğrencilerimizi; alanlarındaki
yeniliklerle donatıp, güncel gelişmelerden

haberdar ederken, bu süreci bilimsel
etkinliklerle canlı tutmaktır. Öğretim

görevlilerimizin bilimsel çalışmalarına destek
sağlamaktır. Sektörün ihtiyaç duyduğu

niteliklere sahip, güncel teknolojik gelişmeleri
özümsemiş, uygulamacı yönü gelişmiş, nitelikli

ara eleman ihtiyacını yetiştirmektir.

Vizyon
Vizyonumuz, bünyesinde barındırdığı bütün
programlar uluslararası kurum ve
kuruluşlarca tanınan, nitelikli eğitim
kadrosuna sahip, dünyanın önde gelen
meslek yüksekokullarından biri olmak;
piyasanın ihtiyaç duyduğu aranılan ve
mezuniyet sonrasında tamamının istihdam
edildiği öğrenciler yetiştirmektir.
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Eğitimde uluslararasılaşmaya büyük önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi, “Saygın Dünya
Üniversitesi” olma yolunda fiziki kapasitesine, insan kaynaklarına ve öğrencilerine sağladığı
imkânlara önemli yatırımlar yapan İGÜ, 2017 yılında çok iddialı bir atılım süreci başlatmıştır.
Alman, İngiliz ve ABD’li akreditasyon kuruluşlarına başvuru yaparak sağlık bilimlerinden spor
bilimlerine, sosyal bilimlerden mühendislik bilimlerine kadar akreditasyon değerlendirme
süreçlerine kendi isteği ile dâhil olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, değerlendirme sonucunda
Türkiye’nin uluslararası akredite edilmiş en fazla programına sahip üniversitesi olmuştur.
Kalite güvence değerlendirmeleri sonucunda bahar 2018 itibariyle İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nin toplam 63 programı AQAS, AHPGS, PEARSON, ABET gibi kuruluşların
görevlendirdiği uluslararası uzmanlar heyetleri tarafından ayrıntılı incelenmiş ve akredite
edilmeye uygun bulunmuştur.

Uluslararası
Akreditasyon



   DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ‘ETKİ GÜÇLERİNE’ GÖRE SIRALANDI:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 



İGMYO’DA YER ALAN
PROGRAMLARIMIZ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu bünyesinde
 41 programımız bulunmaktadır. 

ADALET(*)

AŞÇILIK(*)

BANKACILIK VE SİGORTACILIK(*)

BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (*)

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ (*)

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ 

BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ(*)

DIŞ TİCARET(*)

ELEKTRİK

ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ

FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK 

GIDA TEKNOLOJİSİ(*)

GRAFİK TASARIMI(*)

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HAVA LOJİSTİĞİ

İÇ MEKAN TASARIMI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ(*)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (*)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ(*)

LOJİSTİK(*)

MAKİNE

MEKATRONİK

MİMARİ RESTORASYON

MİMARİ DEKORATİF SANATLAR

MODA TASARIMI(*)

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ(*)

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ(*)

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ(İNG.)

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ(*)

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ(İNG.)

SPOR YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMETLER

TURİST REHBERLİĞİ

UÇAK TEKNOLOJİSİ(*)

UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ

UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK

UYGULAMALI RUSÇA VE ÇEVİRMENLİK

(*) İŞARETLİ OLAN PROGRAMLARIN İ.Ö (İKİNCİ

ÖĞRETİM) PROGRAMI BULUNMAKTADIR.

AKADEMİK KADRO E-MAİL ADRESLERİ İÇİN;

HTTPS://GAVSİS.GELİSİM.EDU.TR/

https://gavsis.gelisim.edu.tr/


SAYILARLA İGMYO- PROGRAM BAŞKANLARIMIZ/
AKADEMİK DANIŞMANLARIMIZ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde
görev yapan 14 Doktor Öğretim Üyesi ve 154 Öğretim Görevlisi
olmak üzere toplamda 168 akademisyen bulunmaktadır. 
Meslek Yüksekokulu’nda tüm programların ‘Program Başkanları’
öğrencilerin akademik danışmanlığı görevini yürütmektedir.
Danışman öğretim elemanı, öğrencinin üniversiteye ve kayıt
olduğu programa adaptasyon süreci, işleyişin öğrenilmesi ve
sürdürülmesine ilişkin her türlü hususta destek vermektedir.
Danışman öğretim elemanı; kayıt, ders ekleme ve bırakma, yatay
ve dikey geçiş, burslar, ÇAP olanakları, staj işlem ve süreçleri,
öğrenci kulüpleri vb. gibi pek çok hususta öğrencilere destek
vermektedir. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek YüksekOkulu bünyesinde
bulunan programlarımızda görev yapan program
başkanlarımızın isimleri yanda bulunmaktadır. 

ADALET ÖĞR. GÖR. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
AŞÇILIK ÖĞR. GÖR.ZEYNEP TÜRKMEN
BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖĞR. GÖR. MUSTAFA KEREM BÖRÜ
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ ÖĞR. GÖR. MERTCAN KARACAN 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON ÖĞR. GÖR. MUHAMMET YÜKSEL
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ ÖĞR. GÖR. MURAT TAŞ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞR. GÖR. ADNAN KÜRŞAT TEKE
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞR. GÖR. MURAT TAŞ
BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ ÖĞR. GÖR. TUĞÇE YÜKSEL
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ÖĞR. GÖR. LEVENT BAKIR
DIŞ TİCARET ÖĞR. GÖR. BURCU DEMİR
ELEKTRİK ÖĞR. GÖR. NEVZAT YAĞIZ TOMBAL
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ÖĞR. GÖR. NEVZAT YAĞIZ TOMBAL
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK ÖĞR. GÖR. GÖRKEM GÜLAY DOĞAN ATICI
GIDA TEKNOLOJİSİ ÖĞR. GÖR. KÜBRA SAĞLAM
GRAFİK TASARIMI DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA GÜNAY
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ÖĞR. GÖR. ATİLLA AKALIN
HAVA LOJİSTİĞİ ÖĞR. GÖR. SEREN KAYA
İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞR. GÖR. RABİA SEVDA DEMİRKOL
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÖĞR. GÖR. HÜLYA ATEŞOĞLU
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖĞR. GÖR. İSMİHAN GÜNAL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜFTE CANER AKIN
LOJİSTİK ÖĞR. GÖR. SEREN KAYA
MAKİNE ÖĞR. GÖR. YASEMEN KARAMAN
MEKATRONİK  ÖĞR. GÖR. İLKER İNAN
MİMARİ DEKORATİF SANATLAR DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA GÜNAY
MİMARİ RESTORASYON ÖĞR. GÖR. HÜLYA ALGUR MARŞOĞLU
MODA TASARIMI ÖĞR. GÖR. ESRA OBUT
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ ÖĞR. GÖR.  GÖKHAN ÖZTÜRK
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI ÖĞR. GÖR. FERİT ARDA ARICA
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ EKREM SÜZEN 
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) ÖĞR. GÖR. RAMAZAN İNAN
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖĞR. GÖR. REMZİ SIZAN
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (İNGİLİZCE) ÖĞR. GÖR. FATİH FRANK ALPARSLAN 
SOSYAL HİZMETLER ÖĞR. GÖR. FATMA KAYIM 
SPOR YÖNETİMİ ÖĞR. GÖR. TEKMİL SEZEN GÖKSU
TURİST REHBERLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ SERCAN YILDIZ
UÇAK TEKNOLOJİSİ ÖĞR. GÖR. ENES KALYONCU
UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ BİNNUR GÜRÜL
UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK ÖĞR. GÖR. TUĞÇE APAYDIN
UYGULAMALI RUSÇA VE ÇEVİRMENLİK ÖĞR. GÖR. EMRAH ÖZCAN



G BLOK 
MESLEK YÜKSEK OKULU

LABORATUVARLAR
VE KAT PLANLARI



YENİLİKÇİ
ÖĞRENME
DENEYİMLERİ

Sektörün ihtiyacını
karşılamak üzere
özenle hazırlanmış
ders içerikleri.



MODERN
LABORATUVARLAR

Günümüz teknolojisinin
kullanılabileceği
derslikler.



UYGULAYARAK
ÖĞRENME
TEKNİKLERİ

Yaşayarak öğrenme
metodları.



Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına
alan Covid-19 pandemisi süresince
İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu programlarında dersler
senkron olacak şekilde belirtilen
programlar üzerinden işlenmiştir. 

ÖĞRENME VE ÖĞRETME METODLARI



ÜNİVERSİTE OLANAKLARIMIZ
Kütüphane

 
2011 yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kurulmuş ve o tarihte tek yerleşkede
yürütülen kütüphane hizmetleri, üniversitemizin büyümesiyle doğru orantılı olarak 2012 yılında 2
yerleşkede, 2014 yılında 3 yerleşkede, 2017 yılında 4 yerleşkede ve 2018 yılından itibaren 5 farklı

yerleşkede yürütülür hale gelmiş, merkez kütüphane bünyesinde 4 şube kütüphanesi ortaya çıkmıştır.
Bu şube kütüphaneleri kuruluş sırasıyla Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi (MYO), Sanat ve

Mühendislik Kütüphanesi (SMK), Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi (YDYO) ve Sağlık Bilimleri
Kütüphanesi (SBK)'dir. Kütüphanelerimizde basılı ve elektronik olmak üzere güncel ve zengin bir

koleksiyon mevcuttur. Kaynakların büyük bir çoğunluğu açık raf sistemiyle kullanıma hazır
bulundurulmaktadır. Üyelik sistemi çerçevesinde ödünç verme, kitap rezerve edebilme gibi hizmetler

profesyonel bir kadro tarafından yürütülmektedir. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın hedefleri;
·Öğrencilerimizin çalışmalarını, dinlenmelerini ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını

değerlendirmelerini sağlamak, ·Eğitim görürken aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda yeni ilgi
alanları kazanmalarına imkân sağlamak, ·Yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde

gelişmesine katkıda bulunacak hizmetler sunmak,·Onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen
gösteren bireyler olarak yetiştirmek,

·Düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazanmalarına olanak sağlamaktır. 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak ‘öğrenci odaklı’ yaklaşımla;

öğrencilerimizin sosyal bilincine katkı sağlayacak iş ve sosyal hayata uyum sağlayacak projelerin
geliştirilmesi adına girişimci, lider, çözüm odaklı, hayal kurabilen ve kurduğu hayali projeye

dönüştürebilen bilinçli öğrenci çalışmaları desteklenmektedir. Bunun yanı sıra, yıl boyunca sektörel,
sosyal, kültürel etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin güncel bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmayı ve iş

hayatının dinamiklerini henüz öğrenciyken takip etmeleri hedeflenmektedir. 
 



ÜNİVERSİTE OLANAKLARIMIZ
Kariyer Geliştirme Merkezi

 
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarına hizmet veren Kariyer Geliştirme Merkezi,
alınan eğitimin doğru mesleki tercihlere yönlendirilmesini hedefler. Kariyer danışmanlığı hizmeti

çerçevesinde öğrencilerimize iş ve staj imkanları sağlayarak destek olur. CV hazırlama, işletmelerle
iletişim, mülakat teknikleri gibi konularda öğrencilerimize teorik bilgiler aktarırken, diğer yandan

öğrencilerimizi sektör temsilcileri ile bir araya getirerek kariyer yolculuklarında destek olur.  

Dikey Geçiş Sınavı Hazırlık Kursu
 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek
uygun bölümlerde lisans eğitimlerine devem edebilmektedir. Bu sınava hazırlanmak üzere Meslek

Yüksekokulu öğrencilerimize ücretsiz olarak DGS hazırlık kursu imkanı sağlamaktayız.
 
 



ÜNİVERSİTE OLANAKLARIMIZ
Sürekli Eğitim Merkezi

 
Günümüzde teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve iş dünyasının hızla değişen

dinamikleri nedeniyle yaşam boyu öğrenme kavramı öne çıkmaktadır. Artık bilgi toplumu olabilmek
ve yaşadığımız çağı yakalayabilmek adına eğitim hiç bitmeyen bir süreç olarak karşımıza

çıkmaktadır. Sürekli Eğitim Merkezi’miz bu anlayış doğrultusunda ülkemizdeki ve dünyadaki
gelişmeleri takip ederek güncel içerikli sosyal, bilimsel, teknolojik, kültürel, teknolojik alanlarda eğitim
programları hazırlamaktadır. Her eğitim düzeyinden bireylere yönelik programlarla katılımcılarımızın

mevcut bilgilerinin güncellenmesini ve/veya yeni mesleki becerilerin kazandırılması
hedeflenmektedir. 

Sağlık Hizmetleri
 

İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde öğrencilerimize ve üniversite personelimize sağlık hizmeti
veren merkezlerimiz bulunmaktadır. Üniversitemizde sağlık hizmetleri ikinci öğretim süresince de
devam etmektedir. Bu merkezlerde görev yapan personelimiz, alanında uzman ve deneyimli olup

öğrenci ve üniversite personelimize poliklinik hizmeti ile acil müdahale hizmetleri verilmektedir. İleri
tetkik gerektiren durumlarda ise hastaneye sevk işlemleri de merkezlerimiz tarafından yapılmaktadır.

 
 



ÜNİVERSİTE OLANAKLARIMIZ
Barınma

 
Üniversite kampüsümüzün şehir merkezinde olması, öğrencilerimize barınma olanakları açısından

avantaj sağlamaktadır. Bu konuda titiz davranan üniversitemiz, öğrencilerimize en güvenli ve
konforlu barınma hizmeti sağlayacak yurtlarla anlaşma imzalamaktadır. 

Yiyecek İçecek
 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, yemekhanesi, kantinleri ve kafeteryalarında bulunan günlük kalori
ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanmış kaliteli ürünlerle öğrencilerine hizmet vermektedir. Tüm
beslenme noktaları, üniversite yönetimi tarafından, temizlik, hijyen koşullarına uygunluk ve fiyat

dengesi açısından düzenli olarak denetlenmektedir.
 
 



ÜNİVERSİTE OLANAKLARIMIZ
Kültürel Faaliyetler

 
Öğrencilerimizi ve personelimizi kültürel faaliyetlere teşvik etmek; ilgi alanlarına göre çeşitli

etkinliklere yönlendirmeyi hedeflemekteyiz. Üniversitemizde öğrencilerimizin sanatsal ve kültürel
gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulmuş öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, bu
kulüpler aracılığıyla, farklı bölümlerdeki öğrencilerle ortak projeler üretme olanağı bulmaktadır.

Üniversitemizin 7 adet kampüsü vardır ve her kampüs içinde konferans salonu ile kütüphane
bulunmaktadır. Ayrıca Gelişim Tower kampüsümüzde cep sineması ve öğrencilerimizin kullanımına

açık bir müzik odası mevcuttur.  

Spor Olanakları
 

Üniversitemizde yer alan spor kompleksi; basketbol, voleybol sahaları, fitness salonu, jimnastik
salonu, dans salonu, masa tenisi alanı, tenis kortu, çok amaçlı büyük salon ve kapalı spor salonu ile

her gün öğrencilerimizin katılımına açık olarak hizmet vermektedir. Amacımız öğrencilerimize sağlıklı
yaşam alışkanlıkları kazandırmaktır. 

 
 



ÜNİVERSİTE OLANAKLARIMIZ
Erasmus +

 
Erasmus programı öğrenim hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı (TC vatandaşı

olan ve olmayan) bir öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan
yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl
içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süreyi kapsar. Erasmus başvuru şartlarını

sağlayan tüm öğrencilerimiz programdan faydalanabilmektedir.  

Ulaşım
 

Üniversitemiz D100 karayolu üzerinde bulunmaktadır. Metrobüs durağına yakın konumu ve durak ile
kampüs arasındaki ücretsiz ring seferlerimizle kampüslerimize ulaşımı oldukça kolaydır.

 
 



ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ
 

İGÜ Çeviri Kulübü
 
İGÜ Çeviri Kulübü; üniversitemizde çeviri eğitimi alan ve çeviriye ilgi duyan öğrencilerimizi bir araya
getirerek çeviri alanında akademik ve sektörel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Kulübümüz; atölye çalışmaları, sosyal aktiviteler, söyleşiler vb. etkinlikleri düzenleyerek
öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca çeviri alanındaki gelişmeleri takip etmelerine hem iç hem
de dış paydaşlarla sağlıklı bir iletişim kurmalarına, farklı görüşlerle tanışmalarına, fikir alışverişinde
bulunmalarına ve alanla ilgili tartışmalara olanak sağlamayı amaçlamaktadır.
İGÜ Çeviri Kulübü’nün faaliyetleri şunlardır:

• Sosyal medya araçlarıyla etkinlikleri ve faaliyetleri duyurmak.
• Çeviri atölyeleri düzenlemek.
• Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen çeviri çalışmalarını yayımlamak amacıyla elektronik veya
basılı bülten ve dergi düzenlemek.
• Üyelerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çeviri alanıyla ilgili faaliyet gösteren konukların bilgi
ve tecrübe paylaşımına olanak sağlayan et- kinlikler düzenlemek.
• Kulüp bünyesinde çevirisi yapılan sanat eserlerinin gösterimini ve sunumunu yapmak.
• Üniversite dışında çeviri alanındaki etkinliklere katılım için geziler düzenlemek.
• Kulüp üyelerinin iletişimini güçlendirmek, birer birey olarak sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaya
yönelik faaliyetler düzenlemek.



 
İGÜ Denizcilik Kulübü
 
Denizcilik Kulübümüz; İstanbul Gelişim Üniversitesi Gelişim MYO Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
öğrencileri tarafından 2015 yılında kurulmuş olup, aktif olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.
Denizcilik kulübü, öğrencilerin denizcilik sektörü ile bağ kurması, denizciliğe olan sevgi ve ilgilerinin en
yüksek düzeye çıkarılması, denizcilik alanında farkındalık oluşturularak, birlikteliğin sağlanması ve bu
kapsamda çeşitli sosyal ve kül- türel etkinliklerin oluşturulması, paylaşımların yapılması amacıyla
faaliyetler yürütmektedir. Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamın- da Denizcilik Kulübü, öğrencilere
denizcilik sektörü ile ilgili bilgiler vermek, denizcilik kültürünü aşılamak, takım çalışmasını yaygın hale
getirebilmek, analitik düşünme becerisini geliştirerek denizcilik ile ilgili yaşanabilecek problemleri
çözebilme yetisini kazandırabilmek için sektör paydaşları ile sürdürülebilir bağlar oluşturmayı
amaçlamıştır. Bu kapsamda eğitim öğretim dönemi içerisinde denizcilik sektörü içeri- sinde yer alan
değerli paydaşlar ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek öğrencilerimizin sektörü ya- kından
tanımaları ve bu kapsam- da kendilerine uygun kariyerleri belirlemeleri hedeflenmektedir. Kariyer
hedefleri doğrultusunda denizcilik sektörü oldukça geniş bir yelpazede iş olanakları sun- maktadır.
Liman işletmeleri, gemi kiralama ve brokerlik, forwarder işletmeleri, gemi acente, marina ve yat
işletmeleri, kumanya işletmeleri, tersaneler ve gümrük işletmeleri örnek olarak gösterilebilir. Denizcilik
kulübü kapsamında yapılan etkinliklerde öğrencilerimiz kendilerine hedefleri doğrultusunda uygun
staj yerleri bulabilmekte ve sektörü yakından takip edebilmektedirler. Bu bağlamda öğrencilerimizin
eğitim öğretim dönemi boyunca kazandıkları teorik bilgilerin pekiştirilmesi, iş ha- yatının tanınması
ve iş ilişkilerinin geliştirilebilmesi yönünde katkılar sağlamaktadır.
Denizcilik kulübümüzün Denizci Öğrenciler Derneği’nin (DÖDER) faaliyetlerine de katılımları mevcuttur.
DÖDER, denizcilik fakültesi, meslek yüksekokulu ve denizcilik meslek lisesi öğrencilerinin bir platform
üzerinde birlik oluşturulması ve faaliyet sürdürülebilmesi amacıyla kurulmuş bir dernek olup
Denizcilik Kulübü olarak 2017- 2018 DÖDER İkinci Delegasyon Toplantısı’na İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nde ev sahipliği yapılmıştır. Etkinlik kap- samında 106 katılımcı ile öğrencilerin sorunları,
beklentileri ve memnuniyetleri görüşülmüştür. Ayrıca Denizcilik Kulübü kariyer günleri etkinlikleri
düzenlemekte ve yine DÖDER tarafından yapılan çeşitli faaliyetlere katılım göstererek sektörü daha
yakından takip etmektedir. Örnek olarak; Meslek Yüksekokulları Denizcilik Programları VII. Öğrenci
Çalıştayı ve Meslek Yüksekokulları XVII. Denizcilik Programları Çalışma Grubu toplantısı ve Denizkızı
Kongre’lerine  katılımlar da yine öne çıkan faaliyetler arasındadır.



 
İGÜ Denizcilik Kulübü
 
Denizcilik Kulübü, Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı’nda yer alan dersler kapsamında teknik
geziler de düzenlemektedir. Gerçekleştirilen teknik gezilerde öğrencilerin kendi alanları ile ilgili
bilgilerin yerinde gösterilmesi, tanıtılması, mesleki bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Buna
örnek olarak, Mardaş Limanı teknik gezisi gösterilebilir.

Denizcilik Kulübü yeni eğitim öğretim dönemine başlamış olan öğrencilerimize “Hoş geldiniz” partileri
düzenlemektedir. Programımıza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize okulumuzun sosyal imkanları
tanıtılmaktadır. Aynı zamanda bir üst dönem öğrencileri ile paylaşım sağlayabilecekleri, birlik
oluşturabilecekleri ortam yaratılmaktadır. Denizcilik Kulübü etkinlikleri yanı sıra kulübümüz
öğrencilerimize kişisel gelişim seminerlerine, girişimcilik eğitimi ve oryantasyon faaliyetlerine, CV ha-
zırlama semineri vb. etkinliklere de katılım sağlamaları yönünde teşviklerde bulunmaktadır.
Kurulduğu günden bu yana alanında birçok etkinlik düzenleyen İGÜ Denizcilik Kulübü öğrencileri
sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlamışlardır. Yeni dönemde de kurumsal sos- yal sorumluluk
projeleri ile denizcilik alanında öğrenciler arasında sosyal farkındalık oluşturabilecek etkinliklerin
düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Covid-19 Pandemi sürecinde aksayan faaliyetlerimiz yeni eğitim
öğretim döneminde yeni normale uygun olacak şekil- de revize edilip kaldığımız yerden daha da aktif
olarak devam edecektir.
   



 
İGÜ İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü
 
Biz Kimiz?
İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü 2014 yılında kurulmuştur. Düzenlemiş olduğumuz ve olacağımız
faaliyetlerimiz, tüm öğrenci kulüplerinde olduğu gibi tamamen gönüllü öğrenci girişimlerinden
oluşmaktadır. 

Vizyonumuz;
Bireylerin özgüvenlerini kazandığı, iletişim becerilerini yükselten, üretmeye ve fark yaratmaya teşvik
eden, geniş bir bakış açısına sahip, değişime kolaylıkla uyum sağlayabilecek, yenilikçi, insan
psikolojisinden anlayan, soysal becerileri yüksek bir kulüp olmaktır.

 Misyonumuz;
Belirlemiş olduğumuz hedef doğrultusunda kulüp olarak çözüm üretmek ve başarıyı paylaşarak
yeniliklerin öncüsü olmak; faaliyetlerimize devamlı olarak değer kazandırmaktır.

 Amacımız;
Genel olarak faaliyetlerimiz öncelikle bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin
planlanması ve gerçekleştirilmesidir. Sektörün önde gelen kişi ve kurumlarının üniversitemize davet
edilmesi ve deneyimlerinden faydalanılması amaçlanmaktadır.

Üniversitemiz öğrencilerinin bütününe hitap eden bir kulüp olmak ve kulüp faaliyetlerinde görev
alacak aktif üyeler edinmek, böylelikle bireylerin gelişimine katkıda bulunmak için çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.
İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü kurulduğu günden bu yana oldukça aktif bir öğrenci kulübüdür.
Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde “sürekli gelişim” ilkesinden hareketle çağın dinamikleri
doğrultusunda seminerler, eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri gibi çeşitli etkinlikler
gerçekleştirmekteyiz. İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü olarak 2020- 2021 Eğitim-Öğretim dönemi
içerisinde düzenlemiş olduğumuz etkinlikler ise şu şekildedir;



 
İGÜ İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü
 
• “Kariyer. Net’ten Kariyer Tüyoları”, Konuk: Tuba KARADAĞ İYİOKUR- Kariyer. Net Pazarlama İletişimi
Birim Müdürü
• “Adım Adım CV Hazırlama Atölyesi”, Konuk: Öğr. Gör. Gonca YILMAZ
• “Yurtdışı Projeleri ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi”, Konuk: Öğr. Gör. Elif HABİP
• “Uzaktan Çalışma ve İK’nın Yeni Normali”, Konuk: Beste ŞİRİN, Flormar Global İK Direktörü
• “Pandemi Sürecinde İş Hukuku Uygulamaları”, Konuk: Ahmet Sait CEYLAN, Arabulucu, TGS İK
Müdürü
• “Koçluk Yolculuğu”, Konuk: Beste ŞİRİN, Flor- mar Global İK Direktörü, Profesyonel Sertifikalı Koç
(PCC)
• “Yeni Normal’de Çalışan Bağlılığı”, Konuk: Elif ERDOĞAN, Atako Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş İnsan
Kaynakları Uzmanı
• “Sosyal Güvenlik Haklarını ve Uygulamalarını Biliyor Musun? İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Mevzuatı Eğitimi”, Konuk: Mert NAYIR, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Kulübümüze ilgi duyan, topluluğumuzun bir parçası olmak isteyenleri aramızda görmekten mutluluk
duyarız.



 
 Fotoğraf ve Video Kulübü

Fotoğraf ve Video Kulübü, 30 Ekim 2019 tarihinde kurulmuştur. Radyo ve Televizyon Programcılığı
programı bünyesinden doğan aktif bir kulüp olarak etkinlikler ve çalışmalar yürütülmektedir.
Kulübümüzün amacı; 
Öğrencilere fotoğraf, sinema ve iletişim alanında deneyim kazandırmak. 
Farklı bölümden öğrencilerin bir araya gelerek ortak projeler yapmalarına imkân sağlamak. 
Öğrencilerin alanlarıyla ilgili profesyonellerle tanışmalarını sağlayarak okul sonrası iş hayatları için
bağlantılar kurmalarına yardımcı olmak. 
Öğrencilerin fotoğraf, sinema ve iletişim alanında genel kültür seviyelerini artırmak. 
Öğrencilerin çalışacakları alanla ilgili motivasyonlarını artırmak. 
Okulda daha kaliteli vakit geçirmeleri için zemin hazırlamaktır.
2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi süresince, kulübümüz tarafından düzenlemiş olduğumuz
etkinliklerimiz;
-       30 Aralık 2020 tarihinde, İlkan Akgül ile “ Podcast Yayıncılığı” üzerine söyleşi gerçekleştirildi.
-       31 Ocak 2021 tarihinde,  Foto Muhabir Esra Hacıoğlu ile “ Foto Muhabirliği” üzerine bir söyleşi
gerçekleştirildi.
-       28 Şubat 2021 tarihinde,  Gazeteci ve Sunucu Duygu Özel Tapan ile “ Haber Spikerliği” üzerine bir
söyleşi gerçekleştirildi.
-       14 Mart 2021 tarihinde Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencisi Murat Akbaş ile “İçimizden Biri
Öğrencimizin Sektör Deneyimleri” ile ilgili söyleşi gerçekleştirildi.
-       26 Mart 2021 tarihinde ise “Köy Okullarına Yardım” projemiz için Mardin’de bulunan iki tane köy
okuluna kırtasiye ve kıyafet yardımlarımızı gerçekleştirildi.
-       18 Haziran 2021 tarihinde sosyal sorumluluk projemizin ikinci aşaması olan  “Köy Okullarına
Yardım - 2” projemiz için İznik Candarlı ilkokulunda film izlettirildi.
Sosyal Medya Hesabımız (Instagram)
https://www.instagram.com/igufotografvevideo/

https://www.instagram.com/igufotografvevideo/


GBS
GELİŞİM BİLGİ SERVİSİ

Öğrenci Genel Bilgi Sistemi
olarak tanımladığımız GBS
üzerinden üniversitemizle ilgili
genel bilgileri
görüntüleyebilirsiniz.
Üniversitemizde bulunan
bütün program müfredatlarını
https://gbs.gelisim.edu.tr/
adresinden inceleyebilirsiniz. 
https://gbs.gelisim.edu.tr/ -
Ön Lisans- İstanbul Gelişim
Meslek Yüksekokulu- Bölüm
Program Seçimi- Müfredat. Bu
sırayı izleyerek tüm
bölümlerin müfredatına
erişmeniz mümkündür.

GAVSİS
GELİŞİM AKADEMİK SERVERİ
SİSTEMİ

Üniversitemizde görev yapan
akademik personelimizin
akademik veri sistemi içinde
faaliyet alanlarını, kişisel
bilgilerini, akademik
çalışmalarını, akademik
deneyimlerini, ders notlarını
görüntüleyebileceğiniz bir
servis hizmetidir. 

BİLGİ SERVİSLERİ

DSPACE

DSpace, İstanbul Gelişim
Üniversitesi tarafından
doğrudan ve dolaylı olarak
yayınlanan; kitap, makale, tez,
bildiri, rapor, araştırma verisi
gibi tüm akademik kaynakları
uluslararası standartlarda
dijital ortamda depolar,
Üniversitenin akademik
performansını izlemeye
aracılık eder, kaynakları uzun
süreli saklar ve yayınların
etkisini artırmak için telif
haklarına uygun olarak Açık
Erişime sunar.

OBİS
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ

Üniversitemizde
öğrencilerimizin kullanımına
sunulan bilgi edinme
servisidir. Öğrencilerimizin
öğrenci işleri bürosunda
gerçekleştirdikleri işlemlerin
hemen hemen tamamını
sistem üzerinden
gerçekleştirebilen bir
uygulamadır. OBİS sistemine
girebilmek için gerekli olan
kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri
bağlı olduğunuz Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı biriminden
almanız gerekmektedir. 

https://gbs.gelisim.edu.tr/
https://gbs.gelisim.edu.tr/
https://e-kapi.gelisim.edu.tr/
https://gbs.gelisim.edu.tr/
https://gbs.gelisim.edu.tr/
https://gbs.gelisim.edu.tr/


İGÜMER
İGÜ PAYDAŞ GÖRÜŞ VE
ÖNERİ SİSTEMİ

İGÜMER sizlerin dilek, şikayet,
memnuniyet, öneri, istek ve
taleplerinizi hızlı ve kolay bir
biçimde oluşturabileceğiniz
bir platformdur. Geri
bildirimleriniz, ilgili birim
tarafından incelenerek en kısa
sürede cevaplanmaktadır.

ÖĞRENCİ E-MAIL SİSTEMİ

Her öğrencimize kurum içi
yazışmalarını daha kolay ve
hızlı yapabilmesi amacıyla
gelişim.edu.tr uzantılı bir e-
mail adresi tanımlamaktayız. 

BİLGİ SERVİSLERİ

LMS
GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
E-ÖĞRENME
PLATFORMU

Üniversitemizin uzaktan
eğitim platformudur. Pandemi
döneminde öne çıkan LMS
sistemimiz sayesinde online
dersler, online etkinlikler ve
online sınavlar sistem
üzerinden güvenli ve hızlı bir
şekilde yapılabilmektedir.

UYGAR
UYGULAMALI
ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bilim ve teknolojideki
gelişmeleri incelemek,
uluslararası bilimsel işbirliği
çerçevesinde araştırmalar
yapmak, araştırmaların
verimliliğini ve niteliğini
artırmak, ilgili alanlarda
faaliyet gösteren yurtiçi ve
yurtdışı uygulama araştırma
merkezleri ile işbirliği yapmak,
ilgili alanlardaki eğitim
programlarının
geliştirilmesine katkıda
bulunmak amacıyla
çalışmalar yürütmektedir.

https://gbs.gelisim.edu.tr/
https://gbs.gelisim.edu.tr/
https://gbs.gelisim.edu.tr/
https://gbs.gelisim.edu.tr/


SIKÇA SORULAN SORULAR 

OBİS OTOMASYON PROGRAMINA NASIL
GİRİŞ YAPILIR? 

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

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? 

Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarihlerde Obis otomasyon
programından o dönem için alacakları dersleri seçerek, danışmalarına
onaylatmak suretiyle derslere yazılırlar. Ders alma dilekçesi otomasyon
sisteminden çıktı alınarak imzalanır ve danışman tarafından bir nüshası
öğrenciye teslim edilir. 

DERS EKLEME – BIRAKMA- DERSTEN
ÇEKİLME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? 

Her dönemin 1. haftası ders ekleme, bırakma, çekilme haftasıdır. Öğrenciler
bu süre içinde danışmanlarının onayı ile yazıldıkları derslerden bir kısmını
bırakabilir, yenilerini ekleyebilir. 

ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLİ AKADEMİK
DANIŞMAN KİMDİR? 

Üniversitemize kayıtlı her öğrenciye birinci sınıftan itibaren her dönem ilgili
program başkanı tarafından öğrencinin seçmiş olduğu derslerin
incelenmesi, uygunluğunun kontrolü, ders ekleme, bırakma ve çekilme
işlemlerinin onaylanması, staj işlemlerini yürütülmesini sağlayarak, öğrenciye
rehberlik eden öğretim elemanıdır. 

http://obis.gelisim.edu.tr/login.aspx
http://obis.gelisim.edu.tr/login.aspx
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ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIR,
NERELERDE KULLANILIR, KAYBEDİLİRSE NE
YAPILIR? 

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize, kayıt işlemlerinden sonra
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenci kimlik kartı
düzenlenmektedir. Öğrenci kimlik kartı fotoğraflı ve 1 yıl geçerli olarak,
üniversitemize kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencilere,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından üniversitemize girişlerde ve
üniversitemiz imkânlarından faydalanması amacıyla verilir. Kaybedilmesi
halinde en kısa zamanda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesi
gerekmektedir.

SEYAHAT KARTI NEDİR, NEREDE KULLANILIR? 

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

ÖĞRENCİ BELGESİ NEDİR, NEREDE
KULLANILIR, NASIL ALINIR? 

Öğrenci belgesi üniversitemize kayıtlı öğrencilerin, öğrenci olduklarını
gösteren belgedir. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda herhangi bir
kuruma verilmek üzere düzenlenebilmektedir. Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’ndan ya da İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu sekreterliğinden
temin edilebilir.



SIKÇA SORULAN SORULAR 

TRANSKRİPT NEDİR, NASIL ALINIR, NEREDE
KULLANILIR? 

Transkript, öğrencinin ilgili tarihe kadar kaydolduğu tüm derslerin son başarı
durumlarını, dönemsel ve genel not ortalamalarını gösteren not durum
belgesidir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan veya Meslek Yüksekokulu
sekreterliğinden temin edilebilir. Öğrenci, transkript için OBİS üzerinden
talepte bulunur ve sonrasında sekreterlikten belgesini teslim alır. Öğrencinin
talebi üzerine herhangi bir kuruma verilmek üzere düzenlenebilmektedir.

ASKERLİK İŞLEMLERİ NASIL VE HANGİ
DURUMLARDA YAPILIR? 

Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, yükseköğrenim bilgi
sistemine günlük olarak aktarılan öğrenci bilgileri Askerlik şubeleri ile
paylaşılmaktadır. Şubeler okul durumunuzu buradan takip etmektedirler. 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
NASIL YAPILIR? 

Öğrencilerimiz iletişim bilgilerinde değişiklik olmuşsa Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na bizzat dilekçe vererek ya da öğrenci bilgi sistemine (OBİS) giriş
yaparak bilgilerini güncelleyebilirler.



SIKÇA SORULAN SORULAR 
ÖĞRENCİ NOTLARI, SINAVLAR VE BAŞARI
DURUMU NASIL BELİRLENİR?

Bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si
ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si
toplanarak hesaplanır. Yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan ders
için FF harf notu işlenir. (İGÜ Sınav Yönetmeliği, 4.Bölüm madde;23). 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tanınan okul  yetki ve
sorumluluğu verilen önlisans öğretim  programlarında( Uçak Teknolojisi ve Uçuş
Harekat Yöneticiliği)  yer  alan  her  bir  modüle  karşılık gelen  ders/dersleri 
 başarı  ile  tamamlayan öğrencilerden  isteyenlere  tanınan  okul  mezuniyet 
 sertifikası  modül  sınavlarına  girme  hakkı  verilir.  Modül  sınavlarının  her 
 birinden  100  üzerinden  en  az 75  veya BB  harf  notu  alan  bu  öğrencilere 
 mezuniyetlerinde  diplomalarına  ek  olarak  Tanınan  Okul Mezuniyet  Sertifikası   
verilir.
Sivil  Havacılık  Genel  Müdürlüğü  (SHGM)  tarafından  yetkilendirilen  uçuş 
 harekât  yöneticiliği  ön  lisans  öğretim programında  yer  alan  her  bir 
 modüle  karşılık  gelen  dersleri  başarı  ile  tamamlayan  öğrencilerden 
 isteyenlere uçuş  harekat  uzmanı temel eğitim  sertifikası  modül  sınavlarına 
 girme  hakkı  verilir.  Modül  sınavlarının  her  birinden  100  üzerinden  en  az  75  
veya  BB  harf notu  alan  bu  öğrencilere mezuniyetlerinde  diplomalarına  ek 
 olarak  Uçuş  Harekat  Uzmanı  Temel Eğitim  Sertifikası  verilir.
Ayrıca yönetmelikte 4.Bölüm, notlar bölümünden ise not başarı puanları ve
eşdeğerliklerini  ile başarı durumunu inceleyebilirsiniz. 
PDF

ÇİFT ANADAL PROGRAMINA NASIL
BAŞVURABİLİRİM?

Çift anadal programının amacı, anadal programlarını üstün başarıyla
yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda ücretsiz şekilde diploma
alarak öğrenim görmelerini sağlamaktır. Anadal programındaki genel not
ortalamaları 4.00 üzerinden 2.72 olan ve bulunmuş olduğu lisans/ön lisans
programında %20’lik başarı dilimine giren öğrenciler ücretsiz olarak ikinci
anadal diploma programı için başvuruda bulunabilir. Olumlu sonuçlanması
neticesinde kayıt yaptırabilirler.

https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2018/dokumanlar/genel_sekreterlik/%C3%96NL%C4%B0SANS%20VE%20L%C4%B0SANS%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20VE%20SINAV%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_b0b7887234cd4d028a6407bb4613b5aa.pdf
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BAŞARI NOTLARI NASILDIR?

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim
elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur; 100
üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar:
Harf Notu
Katsayı
Eş Değer Puan
AA = 4.00 = 90-100
BA = 3.50 = 85-89
BB = 3.00 = 75-84
CB = 2.50 = 65-74
CC = 2.00 = 55-64
DC = 1.80 = 45-54
DD = 1.50 = 40-44 
FF = 0.00 = 00-39
Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır: 
1) G (Geçer) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden
başarılı olan öğrencilere verilir. 
2) K (Kalır) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden
başarısız olan öğrencilere verilir. 
3) D (Devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin
yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D
notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

ÖĞRENCİLER DERSLERE, UYGULAMALARA VE
SINAVLARA KATILMAK ZORUNDA MIDIR?

Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik
dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80'dir. Rapor veya disiplin
cezasıyla üniversiteden uzaklaştırma dâhil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin
devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye'yi temsilen toplantı, spor, sanat
veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki
devamsızlıkları dikkate alınmaz.
SHGM onaylı programlarımız için (Uçak Teknoloji, Uçuş Harekat Yöneticiliği
modül sınavları süreci farklılık göstermektedir. (İGÜ Sınav Yönetmeliği,
4.Bölüm madde;22).

SINAVIMI KAÇIRDIM NE YAPABİLİRİM?

Ara sınavlara hastalıkları nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerini
bildiren bir dilekçe ve devlet hastanelerinden alınmış raporları ile sınav
tarihini izleyen bir hafta içinde ilgili sekreterliğe başvururlar. Raporları ilgili
yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını akademik
takvimde belirtilen tarihler arasında kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir
mazeret sınav hakkı verilmez.
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SAĞLIK RAPORU DEVAMSIZLIĞIM İÇİN 
GEÇERLİ Mİ?

Rektörlüğün onayı ile üniversiteyi veya Türkiye'yi temsilen toplantı, spor, sanat
veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki
devamsızlıkları dikkate alınmaz. Bunun dışında devam ile ilgili sağlık raporu
dâhil hiçbir mazeret kabul edilmez.

SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIRSA
GEÇERLİDİR?

Tam teşekküllü Devlet hastanesi

DERS SEÇİMLERİNİ YAPARKEN NELERE
DİKKAT ETMELİYİM?

Ders kaydının akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılması gerekir.
Öncelikle alttan kalan dersler alınır. Ders kayıt formunun danışmana
onaylatılması gerekir. Devam zorunluluğu olan derslerde kısmen de olsa
çakışan dersler alınamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken
ders tekrar edilen derstir.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ HAKKIM VAR MI?

Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren bir hafta içinde itiraz
edebilir. İtiraz, öğrenci işlerine verilen bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim
elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse,
bu hata düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine
öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye bildirilir. İtirazlar,
öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç on beş gün
içinde sonuçlandırılır.
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MEZUN OLABİLMEK İÇİN GANO’ MUZ KAÇ
OLMALIDIR?

(1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve
GANO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve mezuniyet koşulunu sağlamış
öğrencilere, lisans veya ön lisans diploması ile diploma eki verilir. Yüksek
onur ve onur belgesi almaya hak kazananların belgeleri de diplomaları ile
birlikte verilir.
(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarını alabilmek için
ilgili birimlerden ilişik kesme belgesi almaları gerekir.

DERS KAYDI YAPTIRMAZSAM NE OLUR?

Yarıyıl başlangıcında ders kaydı yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve
sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre
öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

KAYIT DONDURABİLİR MİYİM?

(1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından
itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim
kurulu kararıyla ön lisans öğretiminde iki, lisans öğretiminde ise azami dört
yarıyıl kaydını dondurabilir.
(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve
askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği,
ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de kaydını
dondurabilir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin,
olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir.
Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca kayıt
dondurma süresi uzatılabilir.
(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez.
Kayıt dondurma halinde dondurulan dönemlere ait öğretim ücretinin %20’si
ödenmek zorundadır.
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TEK DERS SINAVI KOŞULLARI NEDİR?

Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak
başarısız olmuş öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde, bu dersin tek
ders sınavına, tek derse kaldığı dönem sonunda girer. Tek ders sınavına
giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar
dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

TEK DERS SINAVINA NASIL KAYIT OLUNUR?

Öğrenci, dersin dönemi içinde ise, tek ders sınavına girmek istemesi halinde
derse kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Dersin dönemi dışında ise ders kaydı
yapmadan tek ders sınavına girilebilir. Akademik takvimde belirtilen başvuru
tarihlerinde ilgili Dekanlık/Müdürlük sekreterliğine başvuru yapılarak
akademik takvimdeki Tek ders sınavı tarihinde sınava girebilir.

DEVAMSIZLIK DURUMU HEM VİZE HEM DE
FİNAL SINAVLARI İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Devamsızlık nedeni ile sınava girme hakkını kaybetme yalnız final ve
bütünleme sınavları için geçerlidir.

ZORUNLU YAZ STAJI İLE İLGİLİ NASIL BİR YOL
İZLEMELİYİM?

Staj süreci;
1.Staj yerinin belirlenmesi. 
2.Staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi. 
3.Staj başvuru formunun doldurulması. 
4.Staj defterinin doldurulması. 
5.Staj defterinin teslim alınması. 
Staj işlemlerinin sonlandırılması
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STAJ BAŞVURUSU İÇİN
GERÇEKLEŞTİRİLECEKLER AŞAĞIDAKİ
GİBİDİR:

https://myo.gelisim.edu.tr/ 
myo@gelisim.edu.tr
myostaj@gelisim.edu.tr

•Öğrenci > Form ve Belgeler > Yaz Stajı Formu bilgisayar ortamında
doldurulmalıdır. Doldurulan form staj yapılan kurum tarafından ıslak imza
kaşe yaptırılmalıdır. Öğrenci de ıslak imzasını atmalıdır.
•Form Stajyer öğrenci tarafından eksiksiz bir şekilde doldurularak
myostaj@gelişim.edu.tr e-mail adresinde gönderilecektir. Staj başvuru
formu belirlenmiş olan staj başlangıç tarihinden en geç 10 GÜN önce
belirlenen mail adresine göndermiş olması gerekmektedir.
•Staj yapması uygun görülen öğrenciler ilgili tarih aralığında stajını
gerçekleştirmektedirler.
•Staj yapıldığı süre içerisinde de öğrenci tarafından istenilen şekilde staj
defteri doldurulmalıdır.
•Stajını tamamlayan öğrenciler staj koordinatörü hocalarına defterlerini
teslim etmeleri gerekmektedir.

NASIL ERASMUS YAPABİLİRİM?

Üniversitemizdeki Erasmus+ program yönetmeliğine aşağıdaki linkten
ulaşılabilirsiniz. Detaylı bilgi için Meslek Yüksekokulumuz Erasmus+
Kordinatörü Öğretim Görevlisi Emrah ÖZCAN (eozcan@gelisim.edu.tr)
hocamızla iletişime geçilebilirsiniz.
https://dio.gelisim.edu.tr/Sayfa/erasmus-programi-yonergesi

https://myo.gelisim.edu.tr/
https://myo.gelisim.edu.tr/
mailto:myo@gelisim.edu.tr
mailto:myostaj@gelisim.edu.tr
http://xn--geliim-zjb.edu.tr/
mailto:eozcan@gelisim.edu.tr
https://dio.gelisim.edu.tr/Sayfa/erasmus-programi-yonergesi


İGMYO E-Bülteni

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu 2021 Ocak ayı itibariyle, aylık olarak e-bülten yayınına
başlamıştır. E-bültenler, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Yüksekokulumuzda yaşanan
gelişmelerin yer aldığı bültenler, 5 temel başlığı içermektedir;
·       İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci olmak,
·       Kulüpler konuşuyor,
·       İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu’ndan haberler,
·       Personel gündemi
·       Etkinlikler

“İGMYO’da öğrenci olmak” başlığı altında, üniversitemizde görevli akademik kadromuz tarafından
hazırlanan, farklı alanlardan güncel konuların yer aldığı bilgilendirici yazılar bulunmaktadır.
“Kulüpler konuşuyor” bölümünde üniversitemiz öğrencilerinin üye oldukları çeşitli kulüplerin amaç
ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilmektedir.
“İGMYO’dan haberler” bölümünde üniversitemiz akademik personelinin makaleleri, bildirileri,
akademik kariyerlerindeki gelişmelere ilişkin haberler yer almaktadır.
“Personel gündemi” bölümünde üniversitemiz içindeki akademik personele ilişkin atamalar ve
görevlendirmeleri içermektedir.
“Etkinlikler” bölümünde ise, İGMYO içinde yapılan etkinliklere ilişkin haberlere yer verilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda  yaşanan  tüm  gelişmeleri  sosyal  medya  kanallarımız  üzerinden  de
takip edebilirsiniz.



SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZ

İGMYO Web
Adresleri

myo@gelisim.edu.tr
myostaj@gelisim.edu.tr.
myoyataygecis@gelisim.edu.tr

@igumyo

@igumyo

@igumyo

@igumyo

mailto:myo@gelisim.edu.tr
mailto:myostaj@gelisim.edu.tr
mailto:myoyataygecis@gelisim.edu.tr
https://www.instagram.com/igumyo/
https://www.facebook.com/igumyo/
https://twitter.com/igumyo
https://www.youtube.com/channel/UC-5_I-TWl4GA-ZeWOPvHFUw
https://www.instagram.com/igumyo/
https://www.instagram.com/igumyo/
https://twitter.com/igumyo
https://twitter.com/igumyo
https://www.youtube.com/channel/UC-5_I-TWl4GA-ZeWOPvHFUw
https://www.youtube.com/channel/UC-5_I-TWl4GA-ZeWOPvHFUw
https://www.facebook.com/igumyo/
https://www.facebook.com/igumyo/


YÖNETMELİKLER
YÖNERGELER

FAYDALI LİNKLER

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 
ÖNLİSANS VE LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

https://oidb.gelisim.edu.tr/yonetmelikler
https://oidb.gelisim.edu.tr/yonetmelikler
https://oidb.gelisim.edu.tr/yonetmelikler
https://oidb.gelisim.edu.tr/yonetmelikler
https://oidb.gelisim.edu.tr/yonetmelikler
https://oidb.gelisim.edu.tr/yonetmelikler
https://oidb.gelisim.edu.tr/yonetmelikler
https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2018/dokumanlar/kddb/%C4%B0G%C3%9C%20K%C3%BCt%C3%BCphane%20Y%C3%B6nergesi_f1e5e53482b54f39874f52365f60d75c.pdf
https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2019/dokumanlar/ubyo/%C4%B0stanbul%20Geli%C5%9Fim%20%C3%9Cniversitesi%20%C3%96%C4%9Frenci%20Konseyi%20Y%C3%B6nergesi_ad013dd83dc842188213f7ff749d827d.pdf


İstanbul Gelişim
Meslek Yüksekokulu
Ailesine Hoş geldiniz

İGÜ Meslek Yüksekokulu G Bloktadır.
İGÜ Meslek Yüksekokulu web site adresi: myo@gelisim.edu.tr’dir. Duyurular, yönetmelik ve
yönergeler, akademik form ve belgeler, akademik ve idari kadro bilgileri, akademik takvim,
bölümler ve iletişim gibi başlıklara öğrencilerimiz buradan ulaşabilirler.
Öğrenci Bilgi Sistemi “OBİS” isimli sistemdir. Tüm ders kayı işlemleri ve takibi, not ve devamsızlık
durumları ve duyurularını öğrencilerimiz bu sistem üzerinden takip edebilirler.
Öğrencilerimiz; Sürekli Eğitim Merkezi’nde(SEM) devam eden birçok eğitime katılabilirler.
sem@gelisim.edu.tr
Sağlık, Kültür ve Spor(SKS) alanında öğrencilerimiz etkinlik ve organizasyonları takip ederek
katılabilir, kendine uygun gördüğü bir kulübe üye olarak aktif katılım sağlayabilirler.
Öğrencilerimiz; kütüphanelerimizdeki tüm kaynaklara ister giderek, ister online erişebilirler.
https://kddb.gelisim.edu.tr/

Şehir dışından gelen öğrencilerimizin konaklama için yurt veya ev ayarlamaları gerekmektedir.
İster okula yürüme mesafesi, ister uzak olsun; İstanbul Gelişim Üniversitesi en yakın toplu taşıma
araçlarına yürüme mesafesindedir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin her blok önünden toplu taşıma araçlarına götüren, oradan da
üniversitemize getiren ücretsiz ring servisleri bulunmaktadır. Servis saatleri hem normal öğretim
hem de ikinci öğretim ders saatleri göz önüne alınarak düzenlenmektedir.

Öğrenciler, ders öncelerinde veya aralarında keyifli vakitler geçireceği ortak alanlarda; kantinde,
bahçede, çardakta ve kütüphanelerde ders saatini bekleyebilmektedirler.

mailto:myo@gelisim.edu.tr'dir
mailto:sem@gelisim.edu.tr
https://kddb.gelisim.edu.tr/




1.DÖNEM
Ders programı ilan edildiğinde öğrencilerimiz için önemli olacak bilgiler; derslerin saati,
günü, derslik ve içeriği gibi bilgiler OBİS’te yer almaktadır. Bazı dersler teorik bazı dersler
ise uygulama şeklindedir. Bazı dersler uzaktan bazıları ise yüz yüze yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz program başkanının ilk hafta yapacağı oryantasyon toplantısına
katılarak, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Gelişim Meslek Yüksekokulu, derslikler,
laboratuvarlar, genel kurallar, yönergeler konuları hakkında bilgi sahibi olmaktadır.

3. DÖNEM
3.dönem başlarken akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptıran
öğrencilerimiz; alttan almaları gereken dersler varsa, bu derslere öncelik vermelidir.
Bu dönemin önemli bir diğer noktası “yaz stajı”’dır. Yaz döneminde stajlarını
tamamlayan öğrencilerimiz staj defterlerini staj koordinatörü hocalarına teslim
ederek staj sürecini tamamlamaktadırlar. İkinci öğretim öğrencilerimiz bu dönem
içerisinde zorunlu yaz stajlarını tamamlayabilmektedirler.

2.DÖNEM
Öğrencilerimizin, üniversitemiz ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olduğu, ilk dönemin
telaşının geride bırakıldığı dönemdir.
Öğrencilerimiz ikinci dönem bittiğinde yapacakları, “yaz stajı” için gerekli yönergeleri
takip ederek, form işlerini bitirmeli ve staj onayını belirtilen gün ve tarihlere kadar
almalıdır.

Yaz Okulu
Öğrencilerimiz yaz döneminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme
hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya genel not ortalaması (GANO)’sını
yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.

4. DÖNEM
Üniversitemizin son dönemi olan 2.sınıf Bahar döneminde öğrencilerimiz mezun olmaya
hazırlanmaktadır.
Programın 4 yıllık lisans bölümüne tamamlamak isteyen öğrencilerimiz, üniversitemizin
ücretsiz Dikey Geçiş Sınavı(DGS) kursuna katılabilirler. Bunun yanı sıra sınavda başarılı
olan ve üniversitemizde devam eden öğrencilerimiz, aynı yıl içerisinde %50 burs
imkanıyla öğrenimlerine devam edebilmektedirler. Bu dönemin sonunda öğrencilerimiz
not yükseltme veya tek ders sınavlarına katılabilirler.
4.dönemi bitiren öğrencilerimiz, her sene düzenlenen mezuniyet törenine katılabilirler.
Aileleriyle, arkadaşları ve öğretim elemanlarıyla birlikte bu önemli anıyı paylaşabilirler.
Bu dönemin sonunda zorunlu yaz stajını tamamlamamış olan öğrencilerimiz stajlarını
tamamlayabilirler.
4.dönem sonunda başarısız olunan derslerle ilgili olarak öğrencilerimiz yaz okulunda
ilgili şartları sağlamaları koşuluyla derslerini alabilirler.

DÖNEMLER



DEĞERLİ ÖĞRENCİLER;
Bizimle ilgili gelişmelerden haberdar olabilmek için

Instagram, Twitter, Youtube, Facebook 
sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. 

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu’nda yer alan programlarımızın 
dijital tanıtım videoları, siz değerli aile üyelerimizin katkılarıyla gerçekleşti. 

Şimdi İGÜ’lü olarak videolarımızı yaygınlaştırma zamanı!

Bizi izlemede kalın…

@igumyo

https://www.instagram.com/igumyo/
https://www.facebook.com/igumyo/
https://twitter.com/igumyo
https://www.youtube.com/channel/UC-5_I-TWl4GA-ZeWOPvHFUw

