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İstanbul Gelişim Üniversitesi, dünya ölçeğinde üretilen f ikriyatı, bilimsel 
bilgiyi, estetik anlayışı ve meslek pratiklerini izlemeyi ve öğrencilerine 
bu birikimleri aktarmayı ve öğrenmeyi öğretmeyi kendisine hedef edin-
miştir. Bu bağlamda dünya standartları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne 
alınarak hazırlanan, teorik ve uygulamalı dersleri içeren programlarımız, 
öğrencilerimize sağlık sektörünün çeşitli branşlarında yetiştirmekte, 
meslek edindirmektedir.
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki iki yıllık önlisans 
programlarında alanında tecrübeli uzman eğitim kadromuz, uygulamalı 
derslerin yapıldığı ileri teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımız, sosyal 
etkinliklerimiz, seminer ve konferans programlarımız ile öğrencilerimiz 
Gelişim’in keyifli ve teknolojik ortamında geleceklerine hazırlanmaktadır.
Sağlık alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edildiği, eğitim-
lerimizde güncelliğin dikkat alındığı Meslek Yüksekokulumuzda, evrensel 
değerlere inanan, bireysel farklılıklara saygılı, f ikir ve ifade özgürlüğü ile 
bilimsel özgürlüğü savunan, bir arada hoşgörüyle yaşamayı ve tüm can-
lıların hayat hakkına saygı göstermeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirme-
kteyiz. 

Mezunlarımızın kariyer hayatlarında yakaladıkları başarı Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu olarak izlediğimiz yolun doğruluğunu ispat etmek-
tedir. Topluma başarılı ve mutlu gençler kazandırmak en büyük gururu-
muzdur.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mustafa NİZAMLIOĞLU

HOŞ GELDİNİZ.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Mesajı 



İstanbul Gelişim Üniversitesi, 
“Kaliteli Eğitim” Alanında 
Dünyada 16’ncı, Türkiye’de 1’inci!



Yapılan sıralamada dünyada 1180 üniversite arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 
“Kaliteli Eğitim” kategorisinde geçen yıl 24 olan başarı sıralamasını bu yıl 8 basamak 
artırarak 16’ncı sıraya yükseltti. Türkiye üniversiteleri arasında ise 1’inci sırada yer alarak 
geçen seneki başarısını korumaya devam etti.
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Vizyon
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Akreditasyonlar

Temel Değerler

Sağlık alanında hizmet verecek, donanımlı, gelişen bilim dünyasına uyumlu ve katkı sağlayan, GELİŞİM’e 
açık bir eğitim kurumu olmaktır

Sağlık sektöründe tecrübeli, üreten, Etik ve ahlak kurallarına bağlı,
Halkın ve toplumun sağlığına hizmet ederek, bilimsel temelli bilgi üreten,
Memleketine ve değerlerine değer katan, sahip çıkan,
Yükselen ve gelişen bilimin ışığında araştıran, sorgulayan, çalışan
Okulumuza gurur verecek, kendine güvenen bireyler eğitmektir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 12.09.2013 tarihli Yükseköğretim Genel 
Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarın-
ca uygun görülmüştür. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 24 derslik ve 19 laboratuvar-atölye, 134 
öğretim elemanı ile 40 program (24 normal öğretim, 16 ikinci öğretim olmak üzere) için eğitim- öğretim 
hizmeti vermektedir. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin toplam 65 programı AQAS, ABET, AHPGS, PEARSON gibi Alman, İngiliz ve 
ABD’li uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmeye uygun bulunmuştur.

İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki 
değerleri kendisine rehber edinir: 
Üniversite insanlığa hizmet eder: Üniversite evrensel değerler ve amaçlar üzerine kurulmuş bir yapıdır; 
yürüttüğü faaliyetleri ile değer üreterek insanlığa katkıda bulunmaya çalışır. 
Bireysel farklılıklara saygı göstererek bir arada yaşama: Hukukun üstünlüğüne bağlı, hoşgörü kültürüyle 
yoğrulmuş, bir arada yaşama ve çalışma anlayışıdır. 
Sürdürülebilirlik: Tüm paydaşlar ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliği öncelikli hedef olarak 
benimser. 
Üniversite, bilim ve bilim adamı özgürlüğü: Üniversitenin değer üreterek insanlığa hizmet görevini 
yerine getirebilmesi, üniversite özerkliğine ve bilim özgürlüğüne saygı ile mümkündür. Bilim, araştırma 
ve yayın etiği ilkelerine koşulsuz bağlılıkla, bilim, yayın ve araştırma etiği ilkeleri sıfır tolerans politikası ile 
uygulanır. 
Disiplinler arası araştırma ve geliştirme: Farklı bölüm ve programların öğretim üyelerinin biraraya ge-
lerek araştırma yapmaları insanlığın karmaşık ihtiyaçlarına ve karmaşık sorunlarına cevap verebilmenin 
yegâne yoludur. 
Üniversite reel sektör iş birliği: Toplumu meydana getiren diğer aktörlerle eğitim, araştırma ve topluma 
hizmet konularında düzenli ve sürekli iş birliği yapılır. 
Paydaşlarla Yönetim: Üniversite, akademik ve idari kadrolarında çalışanlarını, öğrencilerini, mezunlarını, 
araştırma ve eğitim faaliyetlerinin girdi ve çıktılarıyla ilgili tüm toplum ve reel sektör kesimlerinin pay-
daşları olarak tanımlar.
Açıklık ve Şeffaflık: Üniversitenin işleyişini düzenleyen kurallar, Üniversitenin misyonu, vizyonu, hedefleri, 
başarı göstergeleri, paydaşlardan beklenenler açık ve erişilebilir şekilde ilgili birimlerce duyurulur. Bilgi ve 
veri paylaşımı, şeffaflık, hesap verebilirlik esastır. 
Sürekli iyileştirme: Üniversitenin fiziki, sosyal, dijital ve psikolojik çevresinin sürekli iyileştirilmesi tüm 
paydaşların ortak sorumluluğudur.
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Ülkemizin metropolü olan İstanbul, her adımda tarih kokan, eşsiz manzaralı, her dinden, 

dilden ve ırktan farklı insanlarla karşılaşılabilen büyük bir şehirdir. Binlerce medeniyete, 

kültüre ve dine ev sahipliği yapmış bu kentte gezmeye doyamayacağınız tarihi eserler ve 

müzeler mevcuttur.

Bu şehirde öğrencilerin ilk olarak kısa sürede farkında olmadan alışacakları koşturmacayı 

bilmesi gerekir. Bu koşturmacanın temel nedeni ulaşımdır, bu sebeple toplu taşıma yol-

larını kısa sürede öğrenmek sizler için avantajlı olacaktır. İGÜ, birçok ilçeden metrobüs ile 

kolayca ulaşabileceğiniz bir noktadadır.

Üniversite yaşamınızın size sosyal anlamda da katkılar sağlayabilmesi için harikulade 

bir şehirde olduğunuzu belirtmek isteriz. Bu şehri tanımak ve gezmek, sosyal etkinlikler 

kapsamında İGÜ kulüplerimizle iş birliği içinde olmak, sizlere üniversite hayatınızı renklen-

direcek ders dışı rahatlatıcı faaliyetler sunacaktır.  Derslerinizin ve sınavlarınızın yoğun old-

uğu süreçlerde ev ve yurtlarda kapalı kalmamak için rahatça ders çalışabileceğiniz kitap 

kafeleri keşfedebilirsiniz. Eğitiminize katkı sağlamak, bu anlamda kendinizi geliştirmek adı-

na birçok seminer, eğitim, sunum ve gönüllü staj imkânı bulabileceğiniz bir şehirdesiniz. 

Biz de İGÜ Ailesi olarak eğitimize katkı sağlayacak birçok eğitim ve semineri sizlere sun-

maktayız.

İSTANBULDA ÖĞRENCİ OLMAK
Üç İmparatorluğa Başkentlik Yapmış Şehir



Sürekli İletişimdeyiz
   SHMYO Mail Adresi
shmyo@gelisim.edu.tr 
   SHMYO Staj İşlemleri Mail Adresi
shmyostaj@gelisim.edu.tr 
   SHMYO Yatay Geçiş İşlemleri Mail
Adresi
shmyoyataygecis@gelisim.edu.tr 

   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mail Adresi
oidb@gelisim.edu.tr
   İnstagram Adresi Linki
https://www.instagram.com/igushmyo
   

İstanbul Valiliği’nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı sitelere
başvurabilirsiniz: 
https://kultursanat.istanbul/

İnternetteki şehir rehberleri sitelerine bakabilirsiniz: 
http://www.istanbul.net.tr/
 
İstanbul’un önemli müzelerini gezmek isterseniz, kültür. istanbul’un hazırladığı internet sitesinde detaylı bilgi 
edinebilirsiniz:
https://kultur.istanbul/mekanlar/muzeler/

Öğrenciler hangi indirimlerden yararlanabiliyor? 
İstanbul Gelişim Üniversitesinin size verdiği indirimli seyahat kartınızı şehirdeki
ulaşımlarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) işbirliğiyle, Türk halkını müzelerle buluşturmak amacıyla “Müzekart” projesini hayata geçirmiştir. 
Müze kart, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı dünyaca ünlü eserlerin sergilendiği 300’ü aşkın müze ve 
ören yerini bir yıl boyunca sınırsız gezebilme olanağı sunmaktadır. 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke bakabilirsiniz:
 http://www.muzekart.com/tr/muzekart

İSTANBUL’DA KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ



İstanbul Gelişİm Ünİversitesİ
Sağlık Hİzmetlerİ Meslek Yüksekokulu Ailesine

İGÜ’de 
Öğrenci Olmak

HOŞ GELDİNİZ!



İGÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu C Bloktadır.
İGÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu web site adresi: shmyo.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 diye geçmektedir. Tüm ders kayıt işlemleri ve takibi, not ve devamsızlık du-
rumları ve duyurularını öğrencilerimiz buradan takip edebilirler.  Şehir dışından gelen öğrencilerim-
izin 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 okula 
getiren servisleri bulunmaktadır. Servis saatleri hem normal öğretimler hem de ikinci öğretimler için 
çok çeşitli ve sıktır.
Öğrenciler, ders öncelerinde veya aralarında keyifli vakitler geçireceği ortak alanlarda; kantinde, 
bahçede, derslikte, çardakta veya kütüphanelerde ders saatini bekleyebilmektedirler.
Ayrıca:
Öğrencilerimiz; Sürekli Eğitim Merkezi’nde (SEM) devam eden birçok eğitime
katılabilirler.
https://sem.gelisim.edu.tr/
Öğrencilerimiz; kütüphanelerimizdeki tüm kaynaklara ister giderek, ister online erişebilirler.
https://kddb.gelisim.edu.tr/
Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) alanında öğrencilerimiz etkinlik ve organizasyonları takip ederek katılabil-
ir, kendine uygun gördüğü bir kulübe üye olarak aktif katılım sağlayabilirler.
https://sksdb.gelisim.edu.tr/



*Ders programı ilan edildiğinde öğrencilerimiz için önemli olacak 

bilgiler; derslerin saati, günü, derslik ve içeriği gibi bilgiler OBİS’te 

bulunacaktır. 

*Öğrencilerimiz, program başkanının ilk 1 ay içinde yapacağı ory-

antasyon toplantısına katılarak, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İGÜ 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, derslikler, laboratuvarlar, 

genel kurallar, yönergeler, işini kolaylaştıracak ve okulu en hızlı 

tanıyacağı bilgilere sahip olabilmektedir.

*İlk derslerin tamamına aktif katılmak, dersin öğretim elemanıy-

la ve sınıf grubuyla tanışabilmek; her dersin kendi içerisinde 

farklılıklar gösterebilen kuralları, işleyişi, müfredatı, haftalık ders 

konuları, sınav yöntemi gibi konuları hakkında f ikir edinebilmek 

için yararlı olacaktır.

 1. Dönem:
*Öğrencilerimizin vize, f inal, üniversite neymiş artık bildikleri bir 

dönem. Belki zorlanacak, belki çok rahat edecekler ama artık 

daha deneyimli bir üniversiteli olacaklarını düşünmekte ve öğren-

cilerimizin her yeri, her dersliği bilen, kat görevlilerinden, kantin 

çalışanlarına; akademik kadrodan, idari kadroya kadar hakim 

olan, evi gibi hissettiği bir dönem olacağını ummaktayız.

*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 Dönemi:

*Öğrencilerimiz yaz döneminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp 

da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı 

veya genel not ortalamasını (GANO) yükseltmek amacı ile almak 

istediği dersleri alabilir.

*Yaz öğretiminde açılacak dersler SHMYO web adresinden ve 

OBİS’ten duyurulur. 

Örnek: https://shmyo.gelisim.edu.tr/duyuru/yaz-okulu-hk-14154

2. Dönem:

SHMYO EL KİTAPÇIĞI



*3. Dönem başlarken akademik takvimde belirtilen tari-

hlerde ders kayıtlarını yaptıran öğrencilerimiz; alttan al-

maları gereken dersler varsa, bu derslere öncelik vermel-

idir. Bir dönemde alınabilecek derslerin maksimum 45 

AKTS olması gerekmektedir.

*Bu dönemin önemli bir diğer noktası ‘Mesleki Uygula-

ması’dır. Okulun web sitesindeki duyurularda yayınlanan 

yönergeler ve program başkanlarının yönlendirmesiyle 

izlenecek yolları takip eden öğrencilerimiz güz stajına bu 

dönem başlamaktadır.

*Programını 4 yıllığa tamamlamak isteyen öğrencile-

rimiz, okulumuzun ücretsiz DGS Matematik kursuna bu 

dönemde katılabilir. Bunun yanı sıra sınavda başarılı olan 

ve İGÜ’de devam eden öğrencilerimiz, sunulan ekstra im-

kanlarla öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

3. Dönem:
Okulun son dönemi olan 2. Sınıf Bahar döneminde 
öğrencilerimiz mezun olmaya hazırlanmaktadır.

 seltme veya tek ders sınavlarına katılabilir, mezu-
niyet için gerekli şartları takip ederek, verilen im-
kanlardan faydalanabilirler. Tüm bu sınav hakları 
için akademik takvimde belirtilen tarihleri takip et-
meli, web sayfası ve OBİS’te yayınlanan duyuruları 
kaçırmamak gerekir.

*4. Dönemini bitiren öğrencilerimiz, her sene 
düzenlenen diploma törenine katılabilir. Aileleri-
yle, arkadaşları ve öğretim elemanlarıyla birlikte bu 
önemli anıyı paylaşabilirler.

4. Dönem:
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üreterek
daha yükseğe




































