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1. GİRİŞ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci El 
Kitabı öğrencilerimize özet bilgi sunmak için yayımlanmıştır. Bu el 
kitabı, fakültenin kurallarını, yönetmelikleri, politikaları ve prosedürleri 
hakkında açıklama sağlayarak, daha detaylı bilgileri bulabilmeniz adına 
ilgili iletişim adresleri ile web bağlantılarını içerir. Bu el kitabı 2021-2022 
akademik eğitim öğretim      yılında hazırlanmıştır. 

“Üniversite Vizyonumuz”

“Sürekli GELİŞİM yolunda değer üreten DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDEN 
olmak”

(2019-2023 Üniversite Stratejik Plan)

MİSYONLARIMIZ

Gayesi kentine, toplumuna ve insanlığa değer katmak olan,
Eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini asli görevi sayan, 
Liyakat sahibi, kaynakları etkin ve hesap verebilir kullanan insanların 
İyi, adil ve sürdürülebilir bir dünya için bir araya geldiği;
Şartsız olarak faaliyetlerinde bilim etiğine ve özgürlüğüne inanan 
İçselleştirilmiş bir kalite ve hoşgörü kültürünün egemen olduğu 
Mekânı fiziksel, dijital, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak

                                                             GELİŞİM içinde olan bir kurum olmak.
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Gelişen Avrupa ve Orta Asya Sıralaması’nda (Emerging Europe and Central Asia – EECA) (2021)

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ BAŞARILARIMIZ

Times Higher Education (THE) (2021)

Uluslararası Akademisyen, Uluslararası 
Öğrenciler, Doktoralı Fakülte Personeli, 
Makale Başına Atıf ve Web Etkisi gibi 
ölçütlere göre yapılan değerlendirmelerde 
dünyada ilk 300 üniversite arasına giren 
İstanbul Gelişim Üniversitesi, “Uluslararası 
Akademisyen” kategorisinde 58’inci 
sırada; “Makale Başına Atıf” kategorisinde 
ilk 100 üniversite arasında yer alarak, 
vakıf üniversiteleri arasında başarılarını 
artırmaya devam etmektedir.

Quality Education”
kategorisinde, dünya 
üniversiteleri arasında 
24’üncü sırada; 
Türkiye’de 1’inci sırada                        
yer almıştır.

(https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/quality- education#!/
page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined;https://www.dha.com.tr/
egitim/dunya- universiteleri-etki-guclerine-gore-siralandi-turkiyeden-igu-de-o-listede/
haber-1822589)

(https://gelisim.edu.tr/haber/igu-%E2%80%9Cqs-eeca-2021%E2%80%9D-siralamasinda-dunyada-ilk-300de )
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“Affordable and Clean Energy” 
kategorisinde, 
dünya üniversiteleri arasında
95’inci sırada; 
Türkiye’de 2’nci sırada yer almıştır.

“Partnerships for the Goals”
 kategorisinde, Türkiye’de 
3’üncü sırada yer almıştır

“Overall Ranking” kategorisinde, 
dünya üniversiteleri arasında 
201-300 arasında; Türkiye’de 
3’üncü sırada yer almıştır.

(https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/affordable-and-clean- 
energy#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined )

(https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/partnerships- goals#!/
page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined )

(https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/
locations/TR/sort_by/rank/sort_orde r/asc/cols/undefined )

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ BAŞARILARIMIZ
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“Affordable and Clean Energy” 
kategorisinde, dünya
üniversiteleri arasında 100 – 200 sıralamasında
 yer almıştır.

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ BAŞARILARIMIZ

(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/istanbul-gelisim-university; https://gelisim.edu.tr/haber/
universitemiz-cevre-kirliliginin-azaltilmasina-katki-sagliyor; https://www.haberler.com/universitemiz-cevre-kirliliginin-

azaltilmasina-13502496-haberi/ )

(https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/quality-education; https://www.iha.com.tr/haber- egitim-
kalitesi-ile-dunyada-ilk-100e-girdi-turkiyede-1inci-oldu-840729/)

Times Higher Education (THE) Awards Asia (2019)

‘’Yılın Uluslararası Stratejisi’’ ile dünyada 7 üniversitenin finale kaldığı değerlendirmede 
Türkiye’den tek üniversite olarak yer almıştır. (https://gelisim.edu.tr/haber/igu-
yuksekogretim- oscarlari-finalinde; https://www.dha.com.tr/egitim/turk-universiteleri-
yuksekogretim-oscarlari-finalinde/haber- 1627777; https://www.hurriyet.com.tr/egitim/
universite-oscarinda-uc-turk-finalist-41125693)
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İstanbul Gelişim Üniversitesi

“Affordable and Clean Energy” 
kategorisinde, dünya
üniversiteleri arasında 100 – 200 sıralamasında
 yer almıştır.

Webometrics (2021)

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Webometrics üniversite sıralamaları kapsamında birçok alanda            
sıralamaya girerek önemli başarılar göstermiştir.
Üniversitemiz, “Eurasia” kategorisinde yer alan üniversiteler içinde 1’inci sırada yer almıştır.

(http://webometrics.info/en/search/Rankings/gelisim%20type%3Aregion)
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DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ BAŞARILARIMIZ

Webometrics (2020)

Üniversitemiz, Webometrics 2020 sıralamasında, dünya üniversiteleri arasında 3000 basamak 
birden yükselerek 3761. sıraya yükselmiştir.

(https://www.webometrics.info/en/detalles/gelisim.edu.tr)

Webometrics (2019)

 “Presence Rank” kategorisinde, dünya üniversiteleri arasında 336’ncı sırada 
(12.004 üniversite arasından); 
Türkiye’de 1’inci (182 üniversite arasından) sırada yer almıştır (18.07.2019).
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DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ BAŞARILARIMIZ

Webometrics (2020)

Üniversitemiz, Webometrics 2020 sıralamasında, dünya üniversiteleri arasında 3000 basamak 
birden yükselerek 3761. sıraya yükselmiştir.

(https://www.webometrics.info/en/detalles/gelisim.edu.tr)

Webometrics (2019)

 “Presence Rank” kategorisinde, dünya üniversiteleri arasında 336’ncı sırada 
(12.004 üniversite arasından); 
Türkiye’de 1’inci (182 üniversite arasından) sırada yer almıştır (18.07.2019).

Üniversitemiz, 34 uluslararası akredite 
edilmiş programı ile Türkiye’de 3 vakıf 
üniversiteleri arasında 1’inci sırada yer 
almıştır.

(https://yokak.gov.tr/Common/Docs/
Site_degerlendirme_prog_doc/
GenelDegerlendirme20152019.pdf)

2020 yılında ise uluslararası akredite 
edilen program sayısı 63’e yükselmiştir. 
(https://gelisim.edu.tr/haber/universitenin- 
akreditasyonlu-program-sayisi-artiyor)
Üniversitemiz, 2021 yılında 63 uluslararası 
akredite edilmiş programı ile Türkiye’ de 1. 
sırada yer almıştır.

Program/Ders Öğrenim Çıktıları
Üniversitemiz, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
TURQUAS Projesi” kapsamında program 
ve ders öğrenim çıktılarında A+ Üniversite 
kategorisinde yer almıştır.

(https://turquas.yok.gov.tr/)

Fakültemizde öğrenci olarak geçirdiğiniz zamanların 
başarılı ve eğlenceli geçmesini umuyoruz.
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1. SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ HAKKINDA
1.1. Misyon ve Vizyon

MİSYON
Sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde, üniversitemiz temel değerleri doğrultusunda, güncel 
yenilikler ışığında, çağdaş düzeyde sağlık çalışanı yetiştirmektir.
VİZYON
Ülkemizin en iyi Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak.

1.2. Tarihçe
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 10.09.2012 tarihli 28407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
08.08.2012 tarihli 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012 – 2013 yılında eğitim 
öğretime başlamıştır. 

2012-2013 eğitim öğretim yılında, “Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve 
Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet” bölümlerine öğrenci alınmıştır.
2013-2014 eğitim öğretim yılında “Odyoloji” bölümünün eklenmesi ile fakültemizde altı bölüm 
oluşmuştur.
2014-2015 eğitim öğretim yılında “Sağlık Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği” 
bölümlerinin eklenmesi ile fakültemizde toplam sekiz bölüm oluşmuştur.
2015 yılında YÖK kararı ile bu iki bölüm Sağlık Yönetimi adı altında birleştirilmiştir. Buna ek 
olarak; 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk açılan bölümlerimiz olan “Hemşirelik, Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet İngilizce” bölümlerinin 
eklenmesi ile fakültemizde toplam on iki bölüm olmuştur.
2015-2016 eğitim öğretim yılında “Ergoterapi” bölümü eklenerek, fakültemizde toplam on üç 
bölüm olmuştur.
2017-2018 eğitim öğretim yılında “Ortez Protez ve Perfüzyon” bölümlerinin  eklenmesi ile 
fakültemizde toplam on beş bölüm olmuştur.
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2018-2019 eğitim öğretim yılında “Dil ve Konuşma Terapisi ve Gerontoloji” bölümlerinin 
eklenmesi ile fakültemizde toplam on yedi bölüm olmuştur.

2012-2013 eğitim öğretim yılına 190 öğrenci ile ilk adımını atan fakültemizde; 2019-2020 
eğitim öğretim güz yarıyılında 3235 öğrenci, 2020-2021 eğitim öğretim güz yarıyılında 3274 
öğrenci ile eğitim öğretim sürmektedir.

YÖK tarafından alınan karar ile 25.11.2020 tarihli 31315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı Kararı ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu fakülteye dönüştürülmüştür.

2021-2022 eğitim öğretim yılında “Sağlık Bilimleri Fakültesi” olarak ilk öğrencileri ile eğ-
itime başlayacaktır.

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ HAKKINDA
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Sloganlarımız
“EĞİTİMDE KALİTE, SAĞLIKTA GELİŞİM” 

“YAŞAM BOYU EĞİTİM, SAĞLIK İÇİN GELİŞİM”

 “KEŞFET, ÖĞREN, İYİLEŞTİR, GELİŞTİR”
Temel Değerler
1-Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyet’in Temel Değerlerine 
Bağlılık 
2-Bilimsel Özerklik ve Yaklaşım
3-Kalite
4-Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık 
5-Sürekli Gelişim ve Yenilikçilik
6-İnsan, Çevre ve Toplumsal Sorumluluk Bilinci 
7-Düşünce ve İfade Özgürlüğü
8-Kurumsal Kültür
9-Girişimcilik, Takım Ruhu ve Disiplinler Arası Çalışmaların 
Özendirilmesi 
10-Evrensel Etik Değerlere Saygı ve Bağlılık
11-Çevrecilik 
12-Katılımcılık
13-İnsan Haklarını Öne Çıkarmak, Farklılıklara Saygı ve Fırsat 
Eşitliği Konusunda Duyarlı Olmak
Hedefler
Eğitim Öğretim Kalitesinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi 
Akademik Kadronun Yetkinliklerinin Geliştirilmesi
Araştırma Olanakları, Proje, Yayın ve Patent Çalışmalarının 
Geliştirilmesi
Fakülte Yönetiminin Etkinlik ve Verimliliğinin Geliştirilmesi

1.3. Temel Değerler ve Hedefler

1. SAĞLIK BİLİMLERİ  
FAKÜLTESİ HAKKINDA
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1.4. COVID-19 Küresel Salgın Sürecindeki 

2019-2020 bahar ve 2020-2021 güz eğitim öğretim dönemleri COVID-19 küresel salgını nedeni ile 
tüm dünyada olduğu gibi üniversitemizde de online olarak devam etmiştir. Bu süreç ani gelişmesine 
rağmen, üniversitemiz ve fakültemiz kısa sürede online eğitim altyapısını hazırlayarak aksaklık 
yaşanmadan eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Bu süreçte ALMS eğitim sistemi ile 
dersler canlı olarak ders saatlerinde yapılmakta ya da olağanüstü durumlarda OCAM üzerinden 
asenkron ve online olarak öğrencilerin vize ve final dönemleri sınavları yapılmaktadır. İlgili dersler, 
ders değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirerek raporlanmakta ve gerekli iyileştirmeler 
sağlanmaktadır.

Küresel salgının önlenmesine 
katkıda bulunmak amacıyla 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 
katkıları ile 15.06.2021 Salı 
günü saat 14.00’te, Zoom 
platformu üzerinden “COVID-19 
PANDEMİSİ VE AŞI” konulu
etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlik, 
Dr. A. Yüksel Barut yönetiminde, 
konuşmacı olarak Dr.  Nurten 
Elkin ve Dr. Önder Yel’in katkıları 
ile gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda hazırlanan ve etik kurul tarafından 
onaylanmış “COVID-19 AŞI BİLGİ FORMU”na linkten katılarak, katkıda bulanabilirsiniz. 
https://forms.gle/Rb33XcZ6c9kVcMud9.
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 13 bölümü, uluslararası 
akreditasyon kurumu The Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS) 
tarafından akredite edilmiştir. Akredite edilen bölümlerimiz:
(https://sbyo.gelisim.edu.tr/haber/ahpgs;https://sbyo.gelisim.edu.tr/haber/ahpgs-akreditasyon; https://
www.dha.com.tr/egitim/sbyonun-tum-bolumleri-avrupadan-akredite-oldu/haber-1569276; https://ahpgs.
de/en/reports/)

2. AKREDİTASYON

3. SÜRELİ YAYINLAR
3.1. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Beslenme ve Diyetetik (Türkçe / İngilizce)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe / İngilizce)
Çocuk Gelişimi (Türkçe / İngilizce)
Hemşirelik (Türkçe / İngilizce)
Sosyal Hizmet (Türkçe / İngilizce)
Odyoloji
Ergoterapi
Sağlık Yönetimi

2017 yılında yayımlanmaya başlayan İstanbul Gelişim 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER), sağlık 
bilimleri alanındaki etkin uygulama ve araştırmaların 
bilimsel yayınlara dönüştürülerek ulusal ve uluslararası 
düzeyde bilime katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

IGUSABDER, yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık yayımlanan 
uluslararası hakemli dergidir. Dergimiz, TR Dizin, Sağlık 
Bilimleri Alan İndeksi Türkiye Atıf Dizini’ne (Turkiye Citation 
Index), Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Journals 
Directory’e kayıtlıdır. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/
igusabder)
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3.2. Tarçın: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
 Diyetetik Bölümü Öğrenci Dergisi

3.3. Tarçın: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
 Diyetetik Bölümü Öğrenci Dergisi

2015 – 2016 eğitim öğretim döneminde 
yayımlanmaya başlayan Tarçın Dergisi, Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 
‘Öğrenci Dergisi’dir. Yılda 1 sayı çıkarılmaktadır.

(http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/
handle/11363/27#sthash.SMa23lr0.dpbs)

2021 Ocak ayında yayımlanmaya başlayan 
‘Sağlık Bilimleri Fakültesi Bülteni’ fakülte, 
akademisyenler, öğrenciler hakkında güncel 
haberlere yer vermektedir. Ayda bir düzenli olarak 
yayımlanmaktadır.
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4.1.Öğrenci Kulüpleri

Öğrencilerimizin ders dışı toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan tamamı 
öğrencilerimizin kendi girişimleriyle kurulan kulüplerimiz, üniversite tarafından sağlanan bütün 
imkanlardan eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmaktadır.

Öğrencilerimiz kulüpler bünyesinde düzenledikleri etkinliklerle organizasyon becerilerini, iletişim ve 
takım çalışması yetkinliklerini geliştirmekte, proje yönetiminin her aşamasını deneyerek öğrenmekte 
ve iletişim ağlarını geliştirmektedirler.

Öğrenim süresi boyunca gerçekleştirmiş oldukları etkinlikler sayesinde çeşitli firmalarla ortak 
çalışmalarda bulunup gelecekleri için ilk adımları atmaktadırlar.

Bir etkinliğin gerçekleşmesine öncülük ederken liderlik becerilerini geliştirebilir.
Fikirlerini uygulamaya geçirmek için kaynak ve süreç planlama becerisi kazanır.
Aksaklıklar karşısında problem çözme becerilerini geliştirebilir.
Yeteneklerini keşfedebilir.
Düşüncelerini kabul ettirirken müzakere becerilerini geliştirebilir.
Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyip farklı kültürlerle çalışma becerilerini geliştirebilir.
Deneyim ve öğrenme fırsatları elde eder.
Sorumluluk alma ve takım çalışması konusunda gelişim sağlar.

Yeni açılmak istenen kulübün faaliyet alanı, daha önce kurulmuş faal bir kulüple benzer olmamalıdır.
Kulüp açma başvuruları, her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren altı hafta  içerisinde 
tamamlanmaktadır.
Öğrenci kulüp başvuruları yapılırken dönem içerisinde gerçekleştirmeyi planladığınız etkinliklerin tarih 
aralıklarıyla birlikte tüzük taslağı halinde sunmanız gerekmektedir.
En fazla; bir öğrenci kulübü kurabilir ve bir öğrenci kulübünün yönetiminde bulunabilirsiniz.
Kulüp açmak için gerekli olan evraklar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ana sayfasında yer 
almaktadır. (https://sksdb.gelisim.edu.tr/Sayfa/ogrenci-kulubu-)

4. ÖĞRENCİ OLANAKLARI

Öğrenci kulüplerine üye olmak nasıl bir fayda sağlar?

Öğrenci kulüplerine üye olmak nasıl bir fayda sağlar?
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4.2. Öğrenci Bilgi Sistemi

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) otomasyon programı kullanılmaktadır. Buradan öğrenciler      kişisel 
bilgilerine ulaşabilir, ders kayıtlarını yapabilir, ders programlarını takip edebilir, ilgili derslerinin sınav 
sonuçlarını görebilir, duyurulara ulaşabilir, öğretim elemanları ile iletişim kurabilirler. Ayrıca yine 
OBİS programı üzerinden geri bildirimlerde bulunabilir ve yapılan ders ve öğretim üyesi değerlendirme 
anketi ile program derslerine ilişkin görüş ve önerileri bildirerek, takip edebilirler. (https://obis.
gelisim.edu.tr/login.aspx)

İGÜ App ile OBİS mobil uygulamasıyla bilgileri görebilecekleri gibi ders seçimlerini yapabilir, öğrenci 
belgesi ve transkript talep etme gibi işlemleri de gerçekleştirebilirler. (https://gelisim.edu.tr/icerik/
igu-app)

Her öğrencimize bir @gelisim.edu.tr uzantılı e-posta adresi kayıttan sonra verilmektedir. 
Öğrencilerimiz, tüm üniversite içi iletişimlerini bu e-posta adresleri ile yürütebilirler. Ayrıca,

*edu uzantılı öğrenci olanaklarından bu e-posta adresi ile faydalanabilmektedirler.

Mezun olan öğrencilerimiz için, Mezun bilgi sistemi (METSİS) mevcuttur. Mezuniyet sonrası iletişimin 
sağlanması, öğrencilerin bağlantısının devam ettirilmesi amacıyla çalışmaları devam etmektedir. 
(https://mezun.gelisim.edu.tr/mezun-sistemi; https://mezun.gelisim.edu.tr/mezun-kayit)

İGÜ App ile OBİS mobil uygulamasıyla bilgileri görebilecekleri gibi ders seçimlerini yapabilir, öğrenci 
belgesi ve transkript talep etme gibi işlemleri de gerçekleştirebilirler. (https://gelisim.edu.tr/icerik/
igu-app)

Her öğrencimize bir @gelisim.edu.tr uzantılı e-posta adresi kayıttan sonra verilmektedir. 
Öğrencilerimiz, tüm üniversite içi iletişimlerini bu e-posta adresleri ile yürütebilirler. Ayrıca,

*edu uzantılı öğrenci olanaklarından bu e-posta adresi ile faydalanabilmektedirler.

Mezun olan öğrencilerimiz için, Mezun bilgi sistemi (METSİS) mevcuttur. Mezuniyet sonrası iletişimin 
sağlanması, öğrencilerin bağlantısının devam ettirilmesi amacıyla çalışmaları devam etmektedir. 
(https://mezun.gelisim.edu.tr/mezun-sistemi; https://mezun.gelisim.edu.tr/mezun-kayit)
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7.1. Sınavlar

Her eğitim öğretim döneminde: 1 ara sınav (vize), 1 final ve 1 bütünleme sınavı ile değerlendirme 
yapılmaktadır. İGÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile sınavların geçme notuna 
katkı payı vize %50 final %50 olarak planlanmıştır. Bu durum ödev ve uygulamalı ders alınması durumunda 
değişmektedir.

İlgili dersin öğretim elemanı, sınav sonuçlarını yayımladıktan sonra otomatik olarak OBİS sistemine sonuçlar 
düşmektedir. Buradan öğrencilerin sonuçlara erişimi sağlanmaktadır.

Herhangi bir dersten final sınavı sonrası başarısız olma durumunda, bütünleme sınav hakkına sahip olan 
öğrencilerimiz için sınavla ilgili her düzenleme ve ayrıntılı hükümler, ilgili           sınav yönetmeliğinde 
açıklanmıştır. (İGÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, https://oidb.gelisim.edu.tr/
yonetmelikler)

7.2. Sınavlara İtiraz

Öğrenci, ilgili dersin sınavından beklediği notu alamadığı takdirde, “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı”na not 
itirazında bulunabilir. İtiraz işleme alındıktan sonra ilgili dersin öğretim elemanına aktarılır. Öğretim elemanı 
itiraz sonucunda, sınav notunda maddi bir hata olup olmadığını inceledikten sonra, gerekli bilgilendirmeyi 
ilgili bölüme yaparak, öğrenciye bilgi verilir. (https://oidb.gelisim.edu.tr/)

8. UYGULAMA/STAJ OLANAKLARI

Uygulama/staj sayesinde öğrenci bir yandan bilgi dağarcığını geliştirerek kendisini daha iyi tanıma sürecine 
girerken, bir yandan da deneyimlediği işlerle mesleki kariyerinin yönünü sağlıklı bir şekilde çizebilecektir. Bu 
yüzden öğrenciler uygulama/staj olanaklarını büyük bir fırsat olarak değerlendirmelidirler.

Fakültemizde yer alan bölümlerde öğrencilerin uygulama/staj yapabilmesi adına üniversitemizin anlaşmalı 
olduğu kurumlar mevcuttur. (https://aday.gelisim.edu.tr/aday-ogrenci/staj- olanaklari)

7. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
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9. ÇİFT ANA DAL PROGRAMI

Öğrenciler için çift ana dal olanağı mevcut olan üniversitemizde, fakültemizin tüm bölümleri kendi içinde 
çift ana dal olanağına sahiptir. Başarılı öğrenciler III. ve IV. yarıyılın başlarında çift ana dal başvurusunda 
bulunabilir. (https://oidb.gelisim.edu.tr/sayfa/cap)

Çift ana dal programı ile ilgili her düzenleme ve ayrıntılı hükümler, ilgili Çift Ana Dal Yönergesi’nde 
açıklanmıştır. (İGÜ Çift Ana Dal Yönergesi, https://l24.im/7YvzQkn

10. ŞİKAYET PROSEDÜRÜ ve UYGULAMALARI

Üniversitemizde kurulmuş olan Öğrenci Dekanlığı tarafından oluşturulan İGÜMER, tüm dilek, şikayet, 
memnuniyet, öneri, istek ve taleplerinizi hızlıca ve kolaylıkla oluşturabileceğiniz bir platformdur. https://
ogrencidekanligi.gelisim.edu.tr/sayfa/igumer)

https://igumer.gelisim.edu.tr/ linkine tıklayarak taleplerinizi gönderebilirsiniz.
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11. DİSİPLİN UYGULAMALARI

11.1. Yönetmelik

Fakültemizde disiplin uygulamaları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre 
yürütülmektedir. (https://l24.im/YedPK)

Sağlık bilimleri, sevgi, bilim, sanat ve disiplinden oluşmaktadır. Disiplin cezalarının amacı, kişilerin 
görevlerini yetki ve sorumlulukları içerisinde yerine getirmelerini sağlamak ve kişilerin çalışma düzeni 
için sağlanan koşulları ve çalışma düzenini bozucu eylemlerde bulunmalarını önlemektir. Disiplin cezaları, 
mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenleri zorlayıcı idari yaptırımlar olmakla birlikte, diğer kişilere örnek 
oluşturma, ibret alma ve caydırıcı nitelikli amaca yöneltecektir. Kısaca, disiplin cezaları kurum ve kişiler için 
oluşturulan çalışma düzenini korumak için gereklidir.

11.2. Disiplin Süreci

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir olgu saptandığında, bu 
durum tutanak ve eki belgeler ile disiplin amirine bir ön yazı ile bildirilir. Disiplin amiri, soruşturmaya 
karar verdiğinde, kendisi bu soruşturmayı yapabileceği gibi, bir başka kişiyi de soruşturma yapmak üzere 
görevlendirebilir. Soruşturma sonucu, soruşturma raporu ve ekinde yer alan ifade, buna yönelik belgeler 
ile disiplin amirine ön yazı eşliğinde bildirilir. Disiplin amiri, disiplin suçunun özelliğine göre kendisi ceza 
verebileceği gibi gerek gördüğünde tüm belgeleri değerlendirmek üzere disiplin kuruluna sevk edebilir. 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin amiri ya da disiplin kurulu 
tarafından verilen disiplin cezası taraf olan kişiye yazılı olarak tebliğ edilir.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin “MADDE 26 – (1) Disiplin amirleri ve kurullarınca 
verilen disiplin cezalarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. (2) İtiraz 
halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı onbeş gün içinde kesin olarak karara bağlar. 
İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya 
reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak 
itirazı karara bağlar. (3) Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari 
yargı yoluna başvurulabilir.” hükmü bulunmaktadır. Ceza alan bireyin burada tanımlanan itiraz hakları saklı 
bulunmaktadır. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare 
mahkemelerinde altmış (60) gündür.
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İGÜ KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ KİTAPÇIĞI

12. İLETİŞİM

Web Sitemiz: Fakültemiz ile ilgili tüm bilgilere https://sbf.gelisim.edu.tr/ web sayfamızdan  ulaşabilirsiniz.

GAVSİS ve DSPACE: Tüm öğretim elemanlarımız ile ilgili bilgilere GAVSİS Akademik Veri Sistemimizden 
ve DSPACE açık erişim arşivinden ulaşabilirsiniz. (https://gavsis.gelisim.edu.tr/Anasayfa;http://acikerisim.
gelisim.edu.tr/xmlui/#sthash.s3T3NQuJ.dpbs)

E-posta; sbf@gelisim.edu.tr adresimize e-posta atarak tüm sorularınıza cevap alabilirsiniz. 

Ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımız 

igu_sbf igu_sbf İGÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi

Telefon Numaramız
0212 422 70 00 / 7330 numaralı telefonumuzdan fakültemiz 
sekreterliğine ulaşabilir ve tüm sorularınıza cevap alabilirsiniz.



www.gelisim.edu.tr

gelisimedu gelisimedu igugelisim

0531 088 22 97


