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İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak aday öğrencilere; 
bölümlerimiz ile ilgili detaylı bilgiler verebilmek, üniversitemizin 
sahip olduğu imkânlardan öğrencileri haberdar edebilmek, 
aday öğrencilerin üniversitemizin bölümlerine ilgi duymasını 
sağlamak adına 28 Mayıs 2020 itibarıyla “Online Tanıtım 
Günleri” gerçekleştirilmektedir. 

Üniversitemizin siz değerli akademisyenlerinin desteğiyle ile 
gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi (online) tanıtımlar; Instagram, 
Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya kanalları 
üzerinden canlı yayın olarak tercih döneminin sonuna kadar 
tüm bölümlerimizin tanıtımıyla sürdürülecektir. 

İlgili bölüm tanıtımlarında bölüm ile ilgili verilecek detayların 
yanı sıra üniversitemizin başarılarından ve çalışmalarından ara 
ara bahsedilmesi, aday öğrencilerin üniversitemizi yakından 
tanımalarına fırsat oluşturmaktadır. Broşürde paylaşılan bilgiler, 
bölüm tanıtımlarını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.

Bu süreçte verdiğiniz destek için teşekkür ederiz.

ONLINE TANITIM GÜNLERİ
Sürekli Gelişim Kitapçığı
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İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde yenilikçi eğitim 
yaklaşımı benimsenmektedir. 

Yenilikçi güncel dersler ve sertifika programları 
düzenlenmektedir.

Sınıf içi aktif katılımı destekleyen yaklaşım 
benimsenmektedir.

Dijital öğretim araçlarının yaygın kullanımı 
sağlanmaktadır.

Oyun tabanlı öğretim tekniklerinin kullanımına özen 
gösterilmektedir.

Proje tabanlı takım çalışmaları yapılmaktadır.

Saha gezileri ile deneyimleyerek öğrenme fırsatları 
sağlanmaktadır.
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T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve İŞKUR 
ile iş birliğimiz bulunmaktadır.

Üniversitemizin eğitimi ISO 9001:2015 İç değerlendirici 
sertifikasına sahip

Mevcut öğrencilerimize, mezunlarımıza ve sektördeki 
öncü firmalara anket uygulayarak ihtiyaç, mezun yeterlilik 
ve yetkinlik durumları ile ilgili görüş önerilere önem veriyor; 
eğitim sistemimizin etkinliği ve sürdürülebilirliğini 
sağlıyoruz. 

Web sayfamızdaki IguMER üzerinden bizim için değerli 
olan görüş ve önerilerinizi alıyor ve değerlendiriyoruz.

Kafeterya, yemekhane, güvenlik, temizlik hizmetlerimizde 
öğrencilerimize güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamak 
için tedarikçi firmalardan görüş alıyor; ISO sertifikalı 
değerlendirme ekibimiz tarafından denetleme 
gerçekleştiriyoruz. 
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Kesintisiz ve karşılıksız burs imkânı
İlk 5 tercihte %30 burs (%100 ücretli kontenjanlar için geçerlidir.) (Diş Hekimliği Fakültesini kapsamamaktadır.)
Mentorluk sistemi ile liderlik ve sorumluluk duygusu kazanmak
Erasmus+ imkânı ile Avrupa’nın farklı üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurt dışında okumak
İngilizce bölüm okuyan öğrencilerimizin daha rahat ve kolay İngilizce öğrenebilmeleri için hazırlık 
sınıfında ücretsiz “Weekend School” programıyla dil eğitimini karşılamak
Türkçe bölümlerde okuyan öğrencilere, isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı sunmak
Türkçe bölüm okuyan ön lisans ve lisans öğrencilerimizin yabancı dil kurs ücretine destek olmak
(YDS ya da YÖKDİL’den 70 puan ve üzeri almaları şartı ile)
Farklı ülkelerden gelen akademisyenlerin alanlarına özgü çeşitli disiplinleri ve kuramları keşfetmek
Ücretsiz çift ana dal imkânı ile aynı anda iki diploma programı okumak
Öğrenci kulüpleri aracılığı ile ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak
Sınırsız seçmeli ders havuzu imkânı ile ilgi ve yeteneklerinize uygun dersler seçebilmek
Mütevelli Heyeti tarafından mezuniyet sonrasında kendi iş yerlerini kuran mezunların ofis mobilyalarını karşılamak
Öğrencileri, ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendirerek mezun olmadan önce bir proje bitirmelerini 
sağlanmak
Araştırma ve girişimcilik olanakları sayesinde öğretim üyeleri ile çalışıp dünya çapında projelere 
imza atmak
İstediği bölümü kazanamasa dahi gerekli koşulları sağladığı takdirde burslu yatay geçiş yapabilmek
Öğrencilerinin, akademik kariyer yapması için destek olmak
Uluslararası akreditasyona sahip bölümlerde (programlarda) okumak
Üst düzey teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda uygulamalı eğitim alabilmek
İş hayatına hazırlanmak için güçlü bir eğitimin yanında anlaşmalı kurumlarda staj yapmak
Ön lisans okurken ücretsiz DGS kursu alarak DGS’de başarılı olan öğrenciler, lisans tamamlama imkânın
yanı sıra İGÜ’de devam ettiği takdirde ücretli kontenjanlarda %50 burslu okuyabilmek 
(Mezun olunan yıl için geçerlidir.)
YKS’de dereceye girip İstanbul Gelişim Üniversitesi burslu kontenjanları tercih eden öğrencilere derece bursu 
sağlamak
İlgi alanları doğrultusunda ücretsiz yan dal imkânı ile sertifika almak
Şehirle iç içe ve şehrin ismiyle bütünleşmiş bir üniversitede okumak

 Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
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BURSLU   Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler için sağlanan burs, sadece eğitim ücretini 

kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. 

Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile 

disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip 

etmeyeceğine karar verilir. 

%50 iNDiRiMLi   ÖSYM tarafından %50 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim 

ücretini %50 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. 

Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim 

Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

%25 iNDiRiMLi   ÖSYM tarafından %25 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim 

ücretini %25 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. 

Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim 

Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

BAŞARI BURSU  İstanbul Gelişim Üniversitesi, eğitim-öğretim süresince başarılı öğrencilerimizi Başarı 

Bursu ile ödüllendirmektedir. Ayrıca maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilerimize Mütevelli 

Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkânı sağlanmaktadır.

KARDEŞ BURSU Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, 

yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece 

geçerlidir.

TERCİH BURSU: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ücretli kontenjanlarını ilk 5 tercihten herhangi 
birinde yazıp kazanan öğrenciler, %30 tercih bursu imkânından yararlanır ve yıllık eğitim ücretini %30 
indirimli olarak öderler. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim 
Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

*Tercih Bursu Diş Hekimliği Fakültesi’ni kapsamamaktadır.

Burs olanakları
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, üniversite hayâli kuran aday öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği 
yaratmak amacıyla; öğrencilerin yeteneklerini, kişisel başarılarını, geliştirilmeye açık olduğu alanları 
değerlendirip öğrencilere “özel burs” tanımlamaktadır. www.cometogelisim.com adresinden başvuru 
yapabilirler.

Başvuracak öğrencilerin, değerlendirilmesini istediği özelliği ve yeteneğini bir motivasyon mektubu ile 
imlâ kurallarına dikkat ederek etkili ve düzgün bir şekilde yazmaları gerekmektedir. Kanıt oluşturacak 
belgelerini, başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

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

Kazanılan burslar, ÖSYM ile kazanılan burslara ek olarak verilmektedir.

AR-GE TEŞVİK BURSU
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren 
öğrencilerimize, Ar-Ge teşvik bursu verilmektedir.

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DESTEK BURSU
Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup diploma skoru 35-45 arası olan öğrenciler, burslu okumaktadır.

*Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun 
dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup normal 
eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için üniversite 
yönetim kurulu kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, 
yerleştirme kılavuzunda burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır. 

COME TO GELISIM BURSU

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun 
dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, 
normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, 
Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir. Burada sözü edilen 
eğitim ücreti bursu, yerleştirme kılavuzunda burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen 
öğrencileri kapsamaktadır.   

Derece Bursu

     İlk 10’a girenlere 2.500 TL  İlk 100’e girenlere 2.000 TL 
     İlk 500’e girenlere 1.500 TL        İlk 1000’e girenlere 1.000 TL aylık verilir. 

Bu burs dil puanı ile yerleşen öğrencileri kapsamaz. “DERECE BURSU” olarak 9 ay süresince ödeme yapılır. 
Devamsızlık, başarısızlık ve disiplin cezası hariç;  kesintisiz, ön lisans  programlarında 2 yıl, lisans programlarında 
4 yıl süreli geçerlidir.

MÜTEVELLİ HEYETİ BURSU  YKS’deki sıralamada üniversitemizin burslu programlarını kazanarak kayıt 
yaptıran öğrencilere; 
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*Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, 
yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. 
Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine 
karar verilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, yerleştirme kılavuzunda burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara 
yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır.   

*Tercih Bursu Diş Hekimliği Fakültesi’ni kapsamamaktadır.

%100Yüzde Yüz
Burslu Okuma Fırsatı

%25

Yüzde Elli

Burslu Okuma Fırsatı

%50 Burslu Okuma Fırsatı

Yüzde Yirmi Bes

ilk 5 tercihe%30
%100 Ücretli 
kontenjanlar
için geçerlidir.

%30 Burslu Okuma Fırsatı

Kesintisiz BursBurs Fırsatları!
İstanbul Gelişim Üniversitesi

*Tercih Bursu Diş Hekimliği Fakültesi’ni kapsamamamaktadır.
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Öğrencilere Özel Faaliyetler

Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde projeler hazırlar ve 
yönetir.

Akademisyenlere ve öğrencilere araştırma projeleri için 
teknik destek sağlar ve danışmanlık hizmeti sunar.  

Hem akademisyenlere hem de öğrencilere proje yazma 
eğitimleri verir. 

Üniversitemiz kapsamında proje kültürünün geliştirilmesine 
katkıda bulunur.

Avrupa Birliği kapsamında açılan gençlik çağrılarına, projeler 
sunulmaktadır.

Proje yazma eğitimleri

Atölyeler

Avrupa gönüllülük faaliyetleri

Erasmus+ gençlik projeleri

İGÜ ARAŞTIRMA DESTEK 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Üniversitemizin araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesine katkı 
sağlamak amacıyla Araştırma Destek Birimi kurulmuştur. Bu 
kapsamda:
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Gerçekleştirilen Faaliyetler
2019 Yılı

Gerçekleştirilen Faaliyetler
2020 Yılı

30’ dan fazla araştırmacıya proje yazımı ve başvuruları ile ilgili 
danışmanlık verilmiştir.  

6 projenin yazımı üzerinde araştırmacılarla birlikte atölye 
çalışmaları düzenlenmiştir. 

9 Avrupa Birliği Erasmus + projesi hazırlayarak sunulmuştur. 

Erasmus+ kapsamında bir stratejik ortaklık olan Ready 
Women projesi yönetilmiştir.

15’in üstünde araştırmacıya proje yazımı ve başvuruları ile 
ilgili danışmanlık verilmiştir.  

54 akademisyene online proje yazma eğitimi sunmuş ve 
atölyeler yapılmıştır. 

12 Avrupa Birliği Erasmus + projesi hazırlayarak sunulmuştur. 

Erasmus+ kapsamında bir stratejik ortaklık olan Ready 
Women projesini yönetmeye devam etmiş ve bir Erasmus+ 
gençlik projesi olan SEED projesini kazanmıştır.
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Proje Çalışmalarının Faydaları

Desteklenen Projeler

2019-Alçak İrtifa Düşük kapasiteli Faydalı Yük Model Roketi 
(Lisans)

2019-Yüksek Taşıma Kapasiteli Elektrik Enerjili Hava Aracı 
Tasarım ve İmalat Ar-Ge Projesi (Lisans)

2020-FPGA Implementation of Discrete Cosine Transform 
Using an Efficient Hybrid Algorithm (Yüksek lisans)

Proje yazım ve yönetimi konusunda bilgilenmek

Ekip çalışması / takım ruhunu deneyimlemek

Proje çıktıları ile akademik deneyim kazanmak

İGÜ BiLiMSEL ARAŞTIRMA 
PROJELERi UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZi (BAPUM)
İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrenci-
lerinin projelerini Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (BAPUM) aracılığıyla desteklemeye devam 
etmektedir.
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İGÜ’nün doğrudan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde; yürüttüğü iş 
birlikleri kapsamında Erasmus+, Erasmus+ dışı akademik 
süreçler ve diğer konu başlıklarına ilişkin olarak güncel ve 
geçerli 130 ikili anlaşması bulunmaktadır. 

Erasmus+ öğrenci hareketliliği için toplamda 102 ikili 
anlaşma ile öğrencilerinin yurt dışında eğitim olanaklarını 
artırmaktadır. Erasmus+ dışında ise 22 üniversite ile 
akademik iş birliği yapılmaktadır. 2016 yılından bu 
yana toplam 250 öğrencimiz Erasmus Programından 
yararlanmıştır.  

İGÜ, öğrenim kalitesini artırmak, uluslararası tanınırlığını 
artırmak ve dünya üniversitesi olmak yolunda attığı 
adımlar neticesinde Türkiye’nin en çok akreditasyona 
sahip üniversitesi konumuna ulaşmıştır. Toplamda 3 
ayrı uluslararası kuruluştan 60 bölümünü akredite hâle 
getirmiştir. 

Times Higher Education (THE) ödüllerinde 2018 yılında 
uluslararasılaşma kategorisinde finale kalmış 2019 yılı içinde 
ödüle aday üniversiteler arasındadır. THE kaliteli eğitim 
sıralamasında ilk 100 içerisinde bulunan İGÜ, aynı kategoride 
Türkiye’de 1. sırada yer almaktadır. 

Uluslararası alanda kazanmış olduğu bu başarılar 
neticesinde 2019 yılında İGÜ’nün yabancı öğrenci sayısı 
2162’ye ulaşmıştır. Uluslararası akademik personel sayısını 
83’e yükselten İGÜ bu kapsamda öğrencilerinin dünya insanı 
olması noktasında alternatiflerini artırmaktadır. 

İGÜ DIŞ İLİŞKİLER 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (DİO)’nün yürüttüğü çalışmalar 
sayesinde:
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Öğrencilerimizin akademik, kişisel, sosyal ve mesleki 
yetkinliklerini geliştirmek ve tercih edilir mezunlar olmalarını 
desteklemek üzere; yenilikçi içerik, yöntem ve uygulamalar 
içeren dersler ve sertifika programları tasarlamak

Öğrenme süreçlerinin etkinliğini artırmak üzere çağdaş 
eğitim literatürü ve bilimsel yöntemler rehberliğinde 
öğrenme ortamlarını modernize etmeye yönelik çalışmalar 
yürütmek

Sektörün ihtiyacı olan mezunların yetiştirilmesi için dış 
paydaşlar ile iş birliği içerisinde öğrenen merkezli öğretim 
yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler geliştirmek

Akademisyenlerin, öğrencilerimizin beklentileri ile örtüşen 
etkin öğretim deneyimleri tasarlamalarına destek olmak,  
eğitsel yetkinliklerini ve akademik motivasyonlarını artırmak 
üzere akademik gelişim programları tasarlamak

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda öncelikle sürdürülebilir kalkınma bilincini; 
üniversitemiz ve toplum genelinde yaygınlaştırmak ve 
iç ve dış paydaşların iş birliği ile toplumun sürdürülebilir 
kalkınmasına destek olmayı hedefleyen projeler, tasarlamak 
ve uygulamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Eğitim Destek Koordinatörlüğü; 

İGÜ EĞİTİM DESTEK 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eğitim Destek Koordinatörlüğü eğitim dünyasındaki dönüşüm 
ışığında öğretme faaliyetlerini ve öğrenme ortamlarını bilimi 
temel alarak sürekli geliştirmek ve eğitim dünyasına yön veren 
stratejiler geliştirmek üzere çalışmaktadır.    
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Öğrencilere Özel Faaliyetler

Akademisyenlere yönelik faaliyetler

Beceri atölyeleri
Sürdürülebilirlik eğitimleri
Ücretsiz zihinsel sağlık programlar: kaygı, stres, öfke kontrolü
Ücretsiz cinsel sağlık ve üreme sağlığı programları

Akademisyenlerin, öğrencilerimizin beklentileri ile örtüşen 
etkin öğretim deneyimleri tasarlamalarına destek olmak,  
eğitsel yetkinliklerini ve akademik motivasyonlarını artırmak 
üzere akademik gelişim programları
Eğiticinin eğitimi programları
Öğrenen merkezli öğrenmenin yaygınlaştırılması 
kapsamında ders ve program çıktıları eğitimleri
Z kuşağını anlama ve yenilikçi öğretim teknikleri eğitimleri
Sürdürülebilirlik eğitimleri
Öğretimde dijital araçlar eğitimleri
Zihinsel sağlık eğitimleri: Stres yönetimi, zaman yönetimi, 
şiddetsiz iletişim, meditasyon, ortamın psikolojik kalitesi

Topluma yönelik faaliyetler

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma bilincini toplum 
genelinde yaygınlaştırmak ve iç ve dış paydaşların iş birliği 
ile toplumun sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı 
hedefleyen projeler tasarlamak
Sürdürülebilirlik eğitimleri
İlk yardım eğitimleri
Hastalıklara yönelik farkındalık eğitimleri
Sağlıklı yaşam eğitimleri
Mesleki eğitimler
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İGÜ KARİYER 
GELİŞTİRME MERKEZİ

Gelişim’de F.A.R.K. yaratan kariyer sloganıyla yola çıkan İGÜ 
Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen projeler dört ana 
başlık altında toplanmaktadır:

Öğrencilerimize ve mezunlarımıza, yaşamları boyunca devam 
edecek olan kariyer yolculuklarını başarıyla yönetmelerini 
sağlayacak; bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırmak için İGÜ 
Kariyer Geliştirme Merkezi faaliyetler yürütmektedir.

Farkındalık: Öğrencilerimizin, mezunlarımızın kişisel 
farkındalığını yükseltmek amacıyla; Öz Değerlendirme & 
Kişilik Envanterleri, Kariyer Yönetimi Atölye Çalışmaları, Kişisel 
Gelişim Atölyeleri, Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Koçluğu 
çalışmalarını gerçekleştirdik.

Araştırmacılık: Öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve 
çalışanlarımızın alanlarındaki gelişmeleri yakından takip 
edebilmelerine destek sağlamak amacıyla; İGÜ Kariyer Günleri, 
Online Kariyer Etkinlikleri, Ekonomik ve Sektörel Araştırmalar, 
Firma Gezileri düzenledik.

Rasyonellik: Öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve 
çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında rasyonel adımlarla 
ilerlemelerine yardımcı olmaya yönelik çalışmalarımız olan 
CV Yazım Atölye Çalışması, Yetkinlik Bazlı Mülâkat Çalıştayı ve 
Interview Challenge devam etmektedir.

Katılımcılık: Öğrencilerimizin, mezunlarımızın üniversitemizin 
sorunlarını ve gelişim alanlarını tanımlamalarına ve yenilikçi, 
yaratıcı yaklaşımlarla değişime öncülük eden aktif bireyler 
olmalarını destekliyoruz. Bunun için Akran Mentor ve Job 
Shadowing programlarımız mevcuttur.

Akran Mentor: Eğitim alanında, hem akademik başarıyı 
yükseltmek, hem okul yaşamından duyulan memnuniyeti 
yükseltmek hem de öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla birçok farklı mentorluk türünden 
faydalanılmaktadır.  
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Akran Mentor açısından faydaları 

Faydaları

Mentorluk alanlar açısından faydaları

Gelişim’de F.A.R.K.  yaratan Akran Mentor; bilgili bir arkadaş, 
güvenilir bir dost, etkili bir öğrenme ortağıdır. Yardımcı, 
destekleyici, paylaşımcı ve katılımcıdır. İyi bir rol model, etkili bir 
yol göstericidir.

Job Shadowing: Yeni bir oluşum olan bu program ile öğrenciler 
iş dünyası ile ilgili birçok soruya yanıt bulup şirket kültürünü 
tanıma, alanında ilerlemiş insanlarla tanışma gibi fırsatlara sahip 
olacaktır.

Okulu tüm yönleriyle tanımak, sunulan akademik gelişim 
imkânlarının farkında olmak, akademik ve idari personel ile 
yakın ilişkide olmayı sağlar.

Güçlü bir aidiyet hissetmek, güven duygusu kazanmak, 
iletişim becerilerini güçlendirmek, problem çözme, hedef 
belirleme, karar verme ve çatışma çözümü konusunda 
geliştirir.

Öğrencilerin, iş dünyasını tanımaları için fırsattır.

Temel bilimler alanlarından mezun olacak öğrencilere, ilgi 
alanları ve becerileri doğrultusunda kariyer olanakları sunar.

İşverenlere, potansiyel stajyerle iletişim kurma olanağı tanır.

Okula devamlılık sağlamak, öğrenme gruplarına dâhil olarak 
öğrenme sürecini etkili ve keyifli hâle getirmek, akademik 
başarıya ilişkin sorunlarını çözmek için destek sağlar.

Yalnız kalmamak, yabancılık hissi yaşamamak, okula bağlılık 
duymak, riskli davranışlardan kaçınmak, sosyal becerilerini 
güçlendirmek ve iyi alışkanlıklar edinmeye yardımcı olur.
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Sağlık hizmetlerimiz

Etkinlikler

Üniversitemiz bünyesinde 1 doktor, 5 hemşire, 1 psikolog 
bulunmaktadır. 

Üniversitemizin 7 adet kampüsü bulunmaktadır.

Her kampüsün içerisinde konferans salonları, çalışma 
alanları ve kütüphane bulunmaktadır. 

Gelişim Tower kampüsünde cep sineması, merkez 
kütüphane, açık ve kapalı alanları olan kantinlerimiz 
mevcuttur. 

Gelişim Tower’da öğrencilerin kullanımına açık ‘’Müzik 
Odası‘’ bulunmaktadır.

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR 
DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrencilerimizin ders dışı toplumsal, kültürel, sanatsal ve 
kişisel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla üniversitemiz 
bünyesinde aktif 81 öğrenci kulübü bulunmaktadır.

Yaklaşık 80 lisanslı sporcumuz İstanbul Gelişim Üniversitesi 
sporcuları olarak yapılan üniversiteler arası spor 
müsabakalarında üniversitemizi temsil etmiştir.

Üniversitemizde 

Fitness Salonu • Jimnastik Salonu • Dans Salonu • Masa Tenisi Alanı 
• Tenis Kortu • Atletizm • Çok Amaçlı Büyük Salon (2) • Performans 
Laboratuvarı yer almaktadır.

Konferans, panel, söyleşi, seminer, sempozyum • Teknik geziler, 
kültürel geziler • Spor müsabakalarına katılım • Üniversite bahar 
şenlikleri • Üniversite spor şenlikleri • Mini konserler •Festivaller • 
Medya ödül törenleri
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2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Aktif 

1. ANADOLU GENÇLİK KULÜBÜ

2. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE 
KULÜBÜ

3. BESLENME VE DİYETETİK 
KULÜBÜ

4. BİLİŞİM KULÜBÜ

5. ÇOCUK GELİŞİMİ VE SAĞLIKTA 
FARKINDALIK KULÜBÜ

6. DANS KULÜBÜ

7. DENİZCİLİK KULÜBÜ

8. DİL, DÜŞÜNCE VE EDEBİYAT 
KULÜBÜ

9. DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ 
KULÜBÜ

10. DİYALİZ KULÜBÜ

11. EKONOMİ KULÜBÜ

12. EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ

13. ELEKTRİK VE ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

14. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ

15. ENGELSİZ İGÜ KULÜBÜ

16. ENGLISH SPEAKING CLUB

17. ERGOTERAPİ VE TOPLUMSAL 
REHABİLİTASYON KULÜBÜ

18. FOTOĞRAF VE VİDEO KULÜBÜ

19. GASTROART KULÜBÜ

20. GELİŞİM FİNANS VE YATIRIM 
KULÜBÜ

21. GELİŞİM GÖNÜLLÜLERİ 
KULÜBÜ

22. GELİŞİM KULÜBÜ

23. GELİŞİM UNIBJK KULÜBÜ

24. GENÇ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ 
KULÜBÜ

25. GENÇ İYİLİK KULÜBÜ

26. GERONTOLOJİK UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ

27. GIDA TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

28. GLOBAL LİDERLİK VE 
GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

29. GÜLEN ÇOCUKLAR KULÜBÜ

30. HAVA ARAÇLARI BAKIM 
KULÜBÜ

31. HAVACILIK KULÜBÜ

32. HEMŞİRELİK KULÜBÜ

33. İÇ MİMARLIK KULÜBÜ

34. İGÜ BİLİM KULÜBÜ

35. İGÜ E-SPORT KULÜBÜ

36. İGÜ FTR KULÜBÜ

37. İGÜ GENÇ KIZILAY KULÜBÜ

38. İGÜ GENÇ TEMA KULÜBÜ

39. İGÜ KAMERA VE ÇEKİM 
KULÜBÜ

Öğrenci Kulüpleri
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40. İGÜ MİMARLIK KULÜBÜ

41. İGÜ PATEN KULÜBÜ

42. İGÜ TENİS KULÜBÜ

43. İGÜ YOGA KULÜBÜ

44. İLETİŞİM VE İNOVASYON 
KULÜBÜ

45. İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 
KULÜBÜ

46. İNSAN KAYNAKLARI VE 
KARİYER KULÜBÜ

47. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KULÜBÜ

48. KOŞU KULÜBÜ

49. KÜLTÜR MİRASI KULÜBÜ

50. KÜLTÜR VE MEDENİYET 
KULÜBÜ

51. LOJİSTİK VE TİCARET KULÜBÜ

52. LÖSEV KULÜBÜ

53. MAKİNE KULÜBÜ

54. MEDYA KULÜBÜ

55. MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ

56. MEKATRONİK VE ROBOTİK 
TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

57. MÜZİK KULÜBÜ

58. ODYOLOJİ KULÜBÜ

59. ORTEZ PROTEZ KULÜBÜ

60. PERFÜZYON KULÜBÜ

61. PSİKOLOJİ KULÜBÜ

62. REKREASYON VE SPOR KULÜBÜ

63. SAĞLIK İÇİN EGZERSİZ VE 
SPORUN LİDERLERİ KULÜBÜ

64. SAĞLIK KULÜBÜ

65. SAĞLIK YÖNETİMİ KULÜBÜ

66. SANAT VE EĞLENCE KULÜBÜ

67. SATRANÇ KULÜBÜ

68. SİNEMA KULÜBÜ

69. SOSYAL HİZMETLER KULÜBÜ

70. SU SPORLARI KULÜBÜ

71. TASAVVUFİ DEĞERLER VE 
FARKINDALIK KULÜBÜ

72. TİYATRO KULÜBÜ

73. TOPLUMSAL EŞİTLİK KULÜBÜ

74. TÜRK DÜNYASI VE 
ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ

75. UA GELİŞİM UNİ KULÜBÜ

76. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER 
KULÜBÜ

77. ÜNİ TS KULÜBÜ 

78. ÜNİVERSİTELİ GENÇ 
FENERBAHÇELİLER KULÜBÜ

79. YARINI AYDINLAT KULÜBÜ

80. YAZILIMCI GENÇLER KULÜBÜ

81. YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK 
KULÜBÜ
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Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin Davet Edilmesi

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü sivil toplum 
örgütleri ve sosyal hizmet adlı derslerin etkinliği olarak yapılan 
sunumda; Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin evsizlik sorununu 
çözümlemek adına gerçekleştirdikleri faaliyetler ve bu sorunun 
çözüme kavuşmasında sosyal hizmetlerin önemi hakkında 
öğrencilere bilgi verildi.

Türk Mutfağı Tadım ve Bölümler Arası Tanışma Oryantasyonu

İGÜ GastroArt Öğrenci Kulübü’nün Gürpınar Sahil Piri Reis 
Parkı’nda düzenlediği ‘Türk Mutfağı Tadım ve Bölümler Arası 
Tanışma’ etkinliğinde öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Ayrıca 
uluslararası öğrenciler bu etkinlik sayesinde GastroArt Kulübü 
üye öğrencilerinin hazırlamış olduğu Türk Mutfağı’na ait çeşitli 
yemekleri keşfetme ve hazırlama imkânına sahip oldu. Etkinliğe 
İGÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çöp de katıldı.

6.Uluslararası Ticaret Kongresi

Ülkemizin dış ticaretine yön vermek ve görüş alışverişinde 
bulunmak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü ile İnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu tarafından J 
Blok Konferans Salonu’nda uluslararası kongre gerçekleştirildi. 
Kongreye Eski Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

İGÜ Genç TEMA Cumhuriyet Koşusu

TEMA’ya gönül vermiş, Atatürk ve Cumhuriyet’in sonsuza kadar 
izinde olan İGÜ Genç TEMA Öğrenci Kulübü’nün üye öğrencileri, 
29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’na katıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Sergisi

Vefatının 81. yılında yüce önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
İstanbul Gelişim Üniversitesi J Blok’ta açılan sergiyle anıldı. Sergi 
süresince Atatürk’ün sevdiği türküler, sergiyi ziyaret edenlere 
eşlik etti.

Öğrenci Kulüpleri İle Gerçekleştirilen Bazı Etkinlikler
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Dünya Çapında Gönüllü Hemşire Olmak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik Kulübü tarafından 
davet edilen gönüllü Uzm. Hemş. Mülkiye Okyay, Afrika ve 
Nijerya gibi ülkelerdeki hemşirelik deneyimlerini ve gönüllü 
hemşire olabilmek ile ilgili bilgiler aktardı.

İyi Bir Yönetici Nasıl Olunur?

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık 
Programı mutfak organizasyonu dersine Executive Chef Bayram 
Yılmaz ve F&B Müdürü Barış Özkan katıldı. Öğrencilere, yiyecek-
içecek sektörü içerisinde önemli bir yere sahip mutfak ve servis 
departmanlarına ilişkin genel bilgiler verilerek bölümler arası 
ayrılmaz ilişkiler detaylı olarak aktarıldı.  

Parçalanmış Dünyalarda Çocuk ve Hakları

İGÜ Gelişim Gönüllüleri Öğrenci Kulübü tarafından çocuk 
hakları alanında çalışan Öğr. Gör. Esra Yağmur Karadağ, Psikolog 
Şafak Simge Sönmez, Psikolog Şiyar Parlak ve Avukat Dilan 
Meraç katılımıyla çocuk haklarına ilişkin söyleşi düzenlendi.

Uçuş Simülatörleri Konferansı

İGÜ Havacılık Öğrenci Kulübü tarafından Yusuf Çuhan 
katılımıyla uçuş simülatörleri ve iş olanakları hakkında konferans 
gerçekleştirildi.

Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme

Endüstri Mühendisleri Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte; 
Siemens Türkiye Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Pazarlama 
Müdürü Derya İren, sektöre dair tecrübelerini ve bilgilerini İGÜ 
öğrencileri ile paylaştı.

Havacılıkta Eğitim ve Kariyer Konferansı

İGÜ Havacılık Kulübü tarafından gezgin ve YouTuber Doğancan 
Karabudak ve Eğitmen Havacı Evren Yılmaz katılımıyla başta 
yurt dışı olmak üzere havacılıktaki kariyer olanakları üzerine bir 
konferans gerçekleştirildi. Konferansın sonunda katılımcılar, 
öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
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İŞKUR Kariyer Danışmanlığı

İş ve Meslek Danışmanlığı, öğrencilere istihdam ekseninde 
odaklanmış danışmanlık hizmetleri sunulması faaliyetidir. Bu 
hizmetler kapsamında; öğrencilerin meslek seçimlerine, İŞKUR’a 
kayıtlı iş arayanların iş bulmalarına, mesleki uyum problemlerini 
gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine, 
mesleklerini/işlerini değiştirmelerine destek olunmakta, 
işverenlerin ise mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmeleri 
sağlanmakta ve eleman temini gibi işgücü piyasasına ilişkin 
konularda talepleri karşılanmaktadır. Bu noktada İŞKUR İş ve 
Meslek Danışmanı Nurcan Salman öğrencilerle paylaşımda 
bulundu ve sorularını cevapladı. 

Yazar ve İlişki Koçu Adil Yıldırım ile Sağlıklı İnsan İlişkileri 
Üzerine Söyleşi

Tıbbi Dokümantasyon Sekreterliği Bölümü tarafından 
düzenlenen etkinlikte İlişki Koçu Adil Yıldırım ikili ilişkiler üzerine 
konuşmasını gerçekleştirdi. 

Konu ile ilgili yazmış olduğu kitaplardan bahsetti. Konuk, 
konuşmasını tamamladıktan sonra katılımcıların sorularını 
yanıtladı.

Milli Spor Politikası Çalıştayı

Sağlık İçin Egzersiz ve Sporun Liderleri Kulübü, Marmara 
Üniversitesi ve Başakşehir Belediyesi iş birliği ile “Milli 
Mücadelenin 100. Yılında” başlığı altında düzenlenen Milli Spor 
Politikası Çalıştayı’na katıldı. 

Kulüp, spor yöneticileri, eğitmenler ve profesyonel sporcuların 
dünü ve bugünüyle Türk Sporu’nu konuşacağı çalıştayda yer 
alarak, Türk spor camiasının bir araya gelerek düzenlediği 
toplantılara ilişkin deneyim kazandı. Ayrıca, İGÜ Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Tekmil Sezen Göksu ve 
Kulüp Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Öner, Spor Kültürü 
Komisyonu’nda görev aldı.
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PARSAN Makine Parçaları Sanayii A.Ş Teknik Gezisi

İGÜ Mekatronik Mühendisleri Öğrenci Kulübü tarafından 
Mekatronik Mühendisliği lisans eğitimi 3.sınıf ders programında 
mevcut olan üretim yöntemleri dersinin konularından dövme 
alanında ülkenin önemli tesislerinden birine teknik gezi 
gerçekleştirildi. Gezi sayesinde öğrenciler, derste teorik olarak 
gördüklerini pratikte de görebilme imkânı buldu. Aynı zamanda 
öğrencilerin, kendilerine lisans sonrası eğitim ve çalışma 
alanlarında yeni vizyonlar geliştirme konusunda ilk adımlarını 
attı.

Student Conference: Advanced English Skills

İGÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kulübü tarafından 
düzenlenen etkinlikte; altı ayrı grup işsizlik, teknoloji ve 
gelecekteki eğitim konuları hakkında münazara yapıldı. 
Eğitimcilerden ve öğrencilerden oluşan protokol, grupları 
puanlayarak her konu için ayrı ayrı birinci seçildi. Ayrıca, 
konferans bitiminde müzik kulübü tarafından katılımcılara ve 
izleyicilere mini bir konser verildi.

Kadına Yönelik Şiddet

İGÜ Toplumsal Eşitlik Öğrenci Kulübü ile Atatürkçü Düşünce 
Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte; Avukat Nazan 
Moroğlu ve Dr. Atiye Börtlüoğlu üniversite öğrencilerimizi ve 
çalışanlarımızı hassas ve dikkate alınması gereken bir konu 
olan kadına yönelik şiddet konusunun hukuki ve psikolojik 
boyutlarına dair panel düzenlendi.
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Proje ve
Ödüller
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PROJELER VE ÖDÜLLER
PROJELER

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

Üniversite tarafından 2017 yılında başvuru yapılan birçok patent 
ve faydalı modellerden 8 tanesi Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO) 
tarafından yapılan Ar-Ge sonucunda ortaya çıkmış; başvuru 
yapılmış, şekli uygunluk aşamasından geçmiştir ve araştırma 
raporu hazırlanmaktadır.  

Üniversite içerisinde akademisyen ve öğrencilerin, araştırma 
çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projeye, patent ve faydalı 
model çalışmalarına donanımsal olarak destek verilmektedir.

Eczamatik Projesi 

Nöbetçi eczane arama sorununa alternatif çözüm sunmak için 
İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından “Eczamatik” projesi 
geliştirilmiştir. Üniversite tarafından yapılan bir araştırmada, 
Türkiye’de ve dünyada insanların nöbetçi eczanelere ulaşım 
sağlamada sıkıntılar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu sorunu 
çözmek için günün her saati ilaç alınabilecek Eczamatik 
(ilaçmatik) projesi başlatılarak, prototip üretilmiştir.

Proje kapsamında üretilen pratik elektronik eczane, 7 gün 24 
saat hizmet verecektir. Nöbetçi eczane bulmakta zorlanan 
vatandaşlar, doktorun yazdığı reçetedeki bilgileri Eczamatik’e 
girerek ihtiyaçları olan ilaçları alabileceklerdir. 

Geliştirilen sistemle insanların, eczanenin bulunmadığı, nöbetçi 
eczanelerin bulunmasının zor olduğu yerlerde, ilaç temin 
edebilmesi amaçlanan bu projede; vatandaşlar ilaçların fiyatını, 
toplamda ne kadar tuttuğunu görebilecek, nakit veya kredi kartı 
ile ödeme yapabilecektir.

Her türlü zorlamaya karşı dayanıklı olarak geliştirilen “Eczamatik” 
ile aciliyeti olan çok kullanılan ilaçlar, uygun sıcaklıkta 
saklanacak ve talebe göre en iyi şekilde alıcıyla ulaştırılacaktır.
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Babayiğit ve Çarpışma Sistemi 
İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde hazırlanan, TÜBİTAK’ın 
desteklediği “Babayiğit” adlı elektrikli otomobil projesi, İstanbul 
trafiğine çözüm getirmeyi hedefleyerek bir ilke imza atıyor. 2014 
yılında üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları ile birlikte 
hazırlanan “Babayiğit” projesi, arkadan itiş sistemiyle çalışmakta 
olup arka tekerleklerinde yer alan iki adet Hub motor vasıtasıyla 
hareket etmektedir. 

Aracın mekanik alt yapısı alüminyum ve dış gövde ise karbon 
fiber malzemeden oluşturulmuştur. İki kişilik bir araç olan 
Babayiğit, klasik otomobil çizgisi üzerinde ortaya çıkmış bir 
model olup insanların beğenisini kazanmaya devam etmektedir.

Kaza esnasında araçlarda çarpışma şiddetini azaltan ve daha 
güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlayan “Çarpışma Şiddetini 
Azaltıcı” sistem İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 
üretilmiştir. 

Çarpışma şiddetini azaltan sistem projesi, araçlarda çarpışma 
olayı ihtimalinin arttığı anlarda kendiliğinden çalışarak 
çarpışmanın şiddetini önemli ölçüde azaltmayı sağlayan 
yardımcı fren sistemidir.

Araçların frenleme kabiliyetini artırmak için, mevcut 
fren sisteminden bağımsız aracın istenilen bölgesine 
yerleştirilebilecek akıllı yardımcı fren sistemi olarak 
tasarlanmıştır. Hâlihazırda mevcut bulunan fren sistemine 
ek olarak frenleme kabiliyetinin artırılmasıdır. Bu sayede 
oluşacak kaza anınada çarpışmanın şiddetinin azalması 
amaçlanmaktadır.

Sistem, üniversitenin önceki yıllarda tamamen kendi iç 
kaynakları ile üretilmiş olunan “Babayiğit” elektrikli aracı üzerine 
yerleştirilmiştir. Proje başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 
Geliştirmeler devam etmektedir.

Görme Engelliler İçin Baston
Proje; görme engeli olan kişilerin başlangıç ve bitiş noktaları 
bilinen güzergâh doğrultusunda yerleştirilen yol üzerinde, mikro 
işlemci ile kontrolü sağlanan kızılötesi sensörlerden gelen bilgi 
sonucunda sesli uyarı vererek güzergâhı takip etmesini sağlayan 
baston ve rehber yol sistemidir. 
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Proje kapsamında görme engelli kişiler için hem yeni bir işaret 
yolu tasarımı hem de yeni bir baston tasarımı gerçekleştirilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İstanbul Valiliği Bilişim 
Erişilebilirliği Komisyonu yetkilileri, üniversiteyi ziyaret ederek 
Teknoloji Transfer Ekibi tarafından yapılan bastonu ve diğer 
çalışmaları yerinde incelemiştir. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay ve Ekibi Teknoloji 
Transfer Ofisi’nde yapım çalışmaları biten “Görme engelliler 
için teknolojik baston tasarımı” projesini denemişler, olumlu 
görüşlerini ve geliştirilmesi için tavsiyelerini iletmişlerdir.

Uçan Araba

2018 Mayıs ayında, Türkiye’nin ve İstanbul Gelişim 
Üniversitesi’nin teknolojik anlamdaki gelişmeleri ne denli iyi 
kullandığını, dünyadaki gelişmiş teknolojiye sahip olan ülkelerle 
rekabet edilebileceğini gösteren uçan araba projesinin imalat 
adımları atılmıştır. Proje kapsamında, üniversite sanayi iş birliği 
kapsamındaki firmalar ile bütünleşik çalışılan imalat sürecinde 
üniversite bünyesinde yer alan mekanik laboratuvar aktif olarak 
kullanılmıştır. 

Haziran ayının sonunda Uçan Araba projesinin ana gövdesi 
tamamlanmıştır ve böylelikle Uçan Araba projesi artık hayâl 
olmaktan çıkıp gerçek bir yapıya geçmiştir. Yoğun emekler 
doğrultusunda elektronik ekipmanların ve bu testlere bağlı 
olarak 1,5 aylık güvenlik testi ve iyileştirme süreçleri tamamlanan 
Uçan Araba projesinin temel olarak uçuş testleri Temmuz ayında 
başlamıştır. 2019 Ocak ayı ile tasarıma bağlı olarak üretilen 
kaporta ile artık Türkiye’nin ilk uçan arabasını tamamlamak 
üzere çalışmalar hızlandırılmıştır.
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ÖDÜLLERLE

25. Turgut Pura Vakfı Resim ve Heykel Yarışması - mansiyon 
ödülü 

Kardelen Çetin: “Moda Sen Misin? Kombin Yarışması” Aralık 
ayı birincisi

2014 yılı, “Ambulans Rallisi” adlı yarışmada 4 etapta 3 etap 
birinciliği 

2014 yılı, 18. Finans Sempozyumu Bildiri üçüncülük ödülü, 
Finans Bilim Platformu

2018 yılı, Borsa İstanbul’da düzenlenen “Vadeli İşlem 
ve Opsiyon Piyasası” hakkında temel bilgilerin verildiği 
etkinliğin sonunda üniversite öğrencileri arasında 
düzenlenen yarışmada öğrencimiz yarışmanın birincilik 
ödülüne lâyık görülerek, 2 hafta süren Borsa İstanbul 
Öğrenci Eğitim Programı’na katılma hakkı kazandı.

İletişim Tasarımı Bölümü

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

İlk ve Acil Yardım Programı

İşletme Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
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2016 yılı, RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) 
“Aklıma Bir Fikir Geldi” Üniversiteliler Arası İletişim Yarışması, 
En İyi Radyo Reklamı kategorisinde birincilik ödülü 

2016 yılı, DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) “Dünya Su 
Günü” reklam yarışmasında ikincilik ödülü

2018 yılı, spor eğitim danışmanımız Namık Ekin, 24 saat su 
altında toplamda 301 ton 115 kg ağırlık ile Guinness Dünya 
rekorluğu

2019 yılı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Futsal Takımı İstanbul 
Şampiyonluğu 

2018 yılı, İBB Lale Festivali Üniversiteler Arası Plaj Futbol 
Turnuvası Şampiyonluğu 

2018 yılı, 15. Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Spor Oyunları 
Futbol Türkiye 3.’sü 

2017 yılı, ÜNİLİG erkek voleybol müsabakalarında Erkek 
Voleybol Takımı, Türkiye 3.’sü 

2017 yılı, Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası 
65 kiloda İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi Türkiye 
Şampiyonu 

2017 yılı, Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası 65 
kiloda İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi Türkiye 2.’si 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Bölümü - Rekreasyon Bölümü

2017 yılı, Chefs of the Future-Geleceğin Şefleri, genel klasman 
ikinciliği, tatlı kategorisinde birincilik 

2017 yılı, 6. Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması ödülleri: 
1 altın, 3 gümüş, 2 bronz 

2018 yılı, 16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri ödülleri: 2 
altın, 1 gümüş, 1 bronz 

Gastronomi Bölümü
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2018 yılı, WABBA Dünya Şampiyonası Dünya 3.’sü

2017 yılı, Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası İstanbul 
Gelişim Üniversitesi öğrencisinin Türkiye Şampiyonası 3.’sü 

2017 yılı, Türkiye Üniversiteler Muay Thai Şampiyonası 
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisinin Türkiye 
Şampiyonası 2.’si 

2019 yılı, Türkiye Üniversite Sporları Erkek Basketbol 
Şampiyonası katılımı 

2019 yılı, Türkiye Üniversite Sporları Bayan Basketbol 
Şampiyonası katılımı 

2019 yılı, Türkiye Üniversite Sporları Erkek Voleybol 
Şampiyonası katılımı 

2019 yılı, Türkiye Üniversite Sporları Bayan Voleybol 
Şampiyonası katılımı 

2017 yılı, İstanbul İli Üniversite Sporları Erkek Basketbol 
Şampiyonu 

2017 yılı, İstanbul İli Üniversite Sporları Erkek Voleybol 
Şampiyonu 

2017 yılı, Türkiye Üniversiteler Süper Lige Yükselme 
Şampiyonası İstanbul Gelişim Üniversitesi Erkek Voleybol 
Takımı Türkiye 3.’sü
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Egzersiz ve Spor Bilimi Bölümü

2016 yılı, “Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks 
Şampiyonası’nda” İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi 
Türkiye 3.’sü 

2016 yılı, “Türkiye Üniversiteler Arası Muay-Thai 
Şampiyonası’nda”, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi 
Türkiye 2. ‘si 

2016 yılı, “Üniversiteler Arası Basketbol” müsabakalarında, 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Erkek Basketbol takımı İstanbul 
Şampiyonu 

2016 yılı, “İstanbul Üniversiteler Arası Yapılan Erkek Voleybol” 
müsabakasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Erkek Takımları 
İstanbul Şampiyonu

2016 yılı, “İstanbul Üniversiteler Arası Yapılan Erkek Voleybol” 
müsabakasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Kadın Takımları 
İstanbul Şampiyonu 

2016 yılı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Erkek Futsal Takımı, 
“Futsal Turnuvası’nda” İstanbul 2.’si 

2016 yılı, Antalya Koç Spor Fest üniversite oyunlarında 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Erkek Futbol Takımı Süper Lig 
müsabakalarına katıldı. Üniversitemiz grupta kalarak Süper 
Lig’de kalma başarısını elde etti. 

2017 ve 2018 yılları, KOÇFEST üniversite oyunlarında futbol 
takımımız Türkiye 3.‘sü
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2015 yılı, Yıldız Teknik Üniversitesi “Robot Savaşları Kategorisi” 
Türkiye 2.’si 

3800 katılımcı arasından TÜSİAD “Bu Gençlikte İş Var! Türkiye 
Girişimcilik Yarışması” çeyrek finalisti • 2016 yılı, Yıldız Teknik 
Üniversitesi “Robot Savaşları Kategorisi” Türkiye 2.’si 

2016 yılı, “Çizgi İzleyen Kategorisi” Türkiye 2.’si 

2017 yılı, Yıldız Teknik Üniversitesi “Robot Savaşları Kategorisi” 
Türkiye 1.’si 

2017 yılı, Yıldız Teknik Üniversitesi “Çizgi İzleyen Kategorisi” 
Türkiye 2.’si 

2017 yılı, İstanbul Teknik Üniversitesi “Çizgi İzleyen Kategorisi” 
Türkiye 1. 2. 3.’sü

 2017 yılı, “İnsansız Hava Aracı (Drone) Kategorisi” Türkiye 3.’sü 

2017 yılı, “Çizgi İzleyen Kategorisi” Türkiye 1.2.3.’sü 

2017 yılı, “Robot Savaşları Kategorisi” Türkiye 1.’si 

2017 yılı, Trakya Üniversitesi “Çizgi İzleyen Kategorisi” Türkiye 
1.2.3.’sü 

2017 yılı, Trakya Üniversitesi “Hızlı Çizgi İzleyen Kategorisi” 
Türkiye 1.2.3.’sü 

2017 yılı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi “Çizgi İzleyen 
Kategorisi” Türkiye 1.2.3.’sü 

2017 yılı, Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı “İnsansız Hava 
Aracı Kategorisi” 1.’si

Mekatronik Mühendisliği Bölümü - Teknoloji ve Transfer Ofisi
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İGÜ KÜTÜPHANE 
HİZMETLERİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphanesi, eğitim-öğretim 
ve bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerin, 
akademik ve idari personelin her türlü bilgi ve belge 
gereksinimini karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Güler yüzlü, çözüm odaklı hizmet anlayışı, alanlarında uzman 
ve deneyimli kütüphanecilerimiz,
6.800 m2’den fazla okuyucu çalışma alanı
1.100 kişiyi aşan okuyucu salon kapasitesi
11.300’e ulaşan üye sayısı ve ödünç verilen binlerce materyal
80.000’den fazla basılı kitap
235.000’den fazla elektronik kitap
25.000’den fazla elektronik süreli yayın
5 milyondan fazla elektronik tez
30 basılı dergi aboneliği ve 11.000’den fazla basılı süreli yayın
Devletin sağladığı 15 veri tabanına ek olarak abone 
olduğumuz 7 adet saygın veri tabanına zamandan ve 
mekândan bağımsız (7/24) ve kesintisiz erişim
iThenticate ve Turnitin intihal tarama araçları 
Bütün kütüphanelerde kablosuz internet imkânı ve gelişmiş 
bilgisayar salonları
Web of Science ve Scopus atıf dizinlerine kesintisiz erişim 
fırsatı
Türkiye’de KOHA kütüphane otomasyon programını 
kullanan ilk kütüphanelerden biri
Mendeley akademik çalışmalar için referans yönetim sistemi
Her yıl Kütüphane Haftası’nda düzenlenen “Yılın En Çok 
Ödünç Kitap Alan Öğrencileri” Ödül Programı

5 yerleşkede bulunan 5 kütüphanede toplam:
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Kütüphane Günler Standart Dönem
Ekim-Haziran

Arası

Sınav
Dönemleri

Merkez Kütüphane Pazartesi-Cuma
Cumartesi

08:30-18:30
12:00-18:00

08.30 – 18.30
12.00 – 18.00 
(Cumartesi)

Sağlık Bilimleri 
Kütüphanesi

Pazartesi-Cuma 08.30 – 20.30 08.30 – 22.00

Sanat ve Mühendislik 
Kütüphanesi 

Pazartesi-Cuma 08.30 – 18.30 08.30 – 18.30

Yabancı Diller Yüksekokulu 
Kütüphanesi 

Pazartesi-Cuma 08.30 – 18.30 08.30 – 18.30

MYO Kütüphanesi Pazartesi-Cuma 10.00 – 20.00 10.00 – 20.00

5 yerleşkede bulunan 5 kütüphanede çalışma saatleri
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İGÜ YAYINCILIK FAALiYETLERi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları (İGÜ Yayınları), 
2012 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından yayıncılık 
sertifikasının alınmasıyla kurularak çalışmalarına başlamıştır. 
Yayınevimizin akademik kitap / dergi yayıncılığıyla ilgili 
faaliyetleri artarak devam etmektedir. 

Basılan yayınlar, 6279 Sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini 
Derleme Kanunu uyarınca ilgili kurumlara ve akademik 
kütüphanelere gönderilmekte; 2014 yılından bu yana ise 
Pandora Yayınevi ile imzaladığımız anlaşma uyarınca satışa 
çıkarılmaktadır. 

Yayınlarımızı temin etmek için Pandora Yayınevi’ne ve binlerce 
seçkin satış noktasına başvurabilirsiniz. Üniversitemizin 
yayıncılık faaliyetlerinin koordinasyonu Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Yayınevimizde 2020 yılı haziran ayına kadar toplamda 75 kitap 
yayınlanmıştır. Ayrıca üç hakemli bilimsel dergi ile bir hakemsiz 
popüler öğrenci dergisi düzenli olarak yayımlanmaktadır. 
Bunlarla ilgili detaylı bilgi için https://iguyayinlari.gelisim.edu.tr/ 
web sayfamız ziyaret edilebilir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sertifika numaramız: 47416

Sertifika geçerlilik tarihi: 2023
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İGÜ Yayınları’nın Özellikleri

2012-2020 yılları arasında yayımlanmış 13’ü elektronik, 62’si 
basılı toplam 75 kitap

Düzenli yayımlanan 3 hakemli bilimsel dergi ile 1 hakemsiz 
popüler öğrenci dergisi

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça makale 
kabul eden hakemli bilimsel İstanbul Gelişim Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi’nin (İGÜSBD) Türkiye’nin en saygın 
akademik dizini olan TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin’e 2015 
yılından itibaren kabul edilmiş olması

Türkçe ve İngilizce makale kabul eden hakemli ve bilimsel 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nin 
(IGUSABDER) Türkiye’nin en saygın dizinleri arasında yer alan 
Türkiye Atıf Dizini’nde 2017 yılından yani kurulduğu yıldan 
itibaren yer almış olması

International Journal of Engineering Technologies (IJET) 
başlıklı tümüyle İngilizce yayımlanan bir mühendislik 
dergimizin olması

Hakemli bilimsel dergilerimizin tamamının Digital Object 
Identifier System (DOI) kaydının bulunması

Öğrenciler tarafından hazırlanan benzersiz bir içeriğe sahip 
TARÇIN dergisinin 2015 yılından bu yana düzenli olarak 
yayımlanması

Dergilerimizin hem basılı, hem de elektronik ortamda 
yayımlanması

İGÜ öğretim üyelerinin ve öğrencilerimizin çalışmalarının 
http://acikerisim.gelisim.edu.tr/ sayfasında kurulu 
İGÜ Kurumsal Açık Erişim Arşivi’nde düzenli olarak 
yayınlanması 
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