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TANITIM REHBERİ

AÇILAN PROGRAMLAR
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında
Eğitim Vermeye Başlayacak Programlar
Programlar

Program Sayısı

Lisans Programları

3

Ön Lisans
Programları

14

Toplam

17
Lisans Programları

Fakülte Adı

Bölüm Adı

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Hemşirelik Bölümü

Ön Lisans Programları
Meslek
Yüksekokulu Adı
Meslek Yüksekokulu

Program Adı
Bilgisayar Programcılığı
İnşaat Teknolojisi Programı
Ağız ve Diş Sağlığı Programı
Anestezi Programı
Ameliyathane Hizmetleri
Programı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Programı
Diş Protez Programı

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Diyaliz Programı
Fizyoterapi Programı
İlk ve Acil Yardım Programı
Odyometri Programı
Radyoterapi Programı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Programı
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Programı

ANESTEZİ

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Program

HEMŞİRELİK

BESLENME VE DİYETETİK

PSİKOLOJİ

Bölüm

TYT

TYT

TYT

2

2

-

TÜRKÇE

2

-

TÜRKÇE

Puan Türü

-

TÜRKÇE

Eğitim Süresi
(Yıl)

Zorunlu
Hazırlık
Programı

Eğitim
Dili

24.300

10

Tam Burslu

4
36

Tam Burslu
%50 İndirimli

10

36

%50 İndirimli
TOPLAM KONTENJAN

4

Ücretli
Tam Burslu

12.555

-

25.110

12.555
40

36
TOPLAM KONTENJAN

%50 İndirimli

-

4

Ücretli

25.110

12.555

-

25.110

Ücretler
(KDV Dahil)

-

-

-

-

18.225

-

-

-

Ücretler
(Tercih İndirimi ve
KDV Dahil)

9.415

-

-

9.415

-

-

9.415

-

-

Ücretler
(Tercih İndirimi ve
KDV Dahil)
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-

32.400

-

39.420

Tam Burslu

40

-

Ücretli

TOPLAM KONTENJAN

Kontenjan

Ücret/Burs/
İndirim
Oranı

10

-

Ücretli

TOPLAM KONTENJAN

SAY

10

10

Ücretli
Tam Burslu

TOPLAM KONTENJAN

SAY

60

5

%25 İndirimli

16.200

49

-

%50 İndirimli

32.400

6

Ücretli

Ücretler
(KDV Dahil)

Kontenjan
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Tam Burslu

Ücret/Burs/
İndirim
Oranı

TOPLAM KONTENJAN

EA

Puan
Türü

LİSANS PROGRAMLARI
ÖN LİSANS PROGRAMLARI

RADYOTERAPİ

ODYOMETRİ

İLK VE ACİL YARDIM

Program

FİZYOTERAPİ

DİYALİZ

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

Program

Puan Türü

TYT

TYT

TYT

Puan Türü

TYT

TYT

TYT

Eğitim Süresi
(Yıl)

2

2

2

Eğitim Süresi
(Yıl)

2

2

2

36

%50 İndirimli

10

36

%50 İndirimli
TOPLAM KONTENJAN

4

Ücretli
Tam Burslu

40

36

%50 İndirimli
TOPLAM KONTENJAN

4

Ücretli

10

Tam Burslu

TOPLAM KONTENJAN

36

%50 İndirimli

12.555

25.110
-

12.555

-

25.110

12.555

-

25.110

4

Ücretli

Ücretler
(KDV Dahil)

9.415

-

9.415

-

-

9.415

-

-

Ücretler
(Tercih İndirimi ve
KDV Dahil)

9.415

-

-

9.415

-

9.415

-

Ücretler
(Tercih İndirimi ve
KDV Dahil)
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12.555

-

25.110

12.555

25.110
-

12.555

25.110
-

Ücretler
(KDV Dahil)
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Kontenjan

Tam Burslu

Ücret/Burs/
İndirim
Oranı

40

4
36

Tam Burslu
%50 İndirimli
TOPLAM KONTENJAN

-

Ücretli

10

36

%50 İndirimli
TOPLAM KONTENJAN

4

Ücretli
Tam Burslu

40

4

Ücretli
Tam Burslu
TOPLAM KONTENJAN

Kontenjan

Ücret/Burs/
İndirim
Oranı

ÖN LİSANS PROGRAMLARI
ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Puan Türü

TYT

TYT

TYT

Puan Türü

TYT

TYT

2

2

2

Eğitim Süresi
(Yıl)

2

2

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
TEKNİKLERİ

TIBBİ LABORATUVAR
TEKNİKLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ
TEKNOLOJİSİ

Ücretli

TOPLAM KONTENJAN

60

6
54

Tam Burslu

-

60

%50 İndirimli

Ücretli

TOPLAM KONTENJAN

6
54

Tam Burslu

-

Ücretli
%50 İndirimli

Kontenjan

12.555

-

25.110

12.555

-

25.110

Ücretler
(KDV Dahil)

9.415

-

-

9.415

-

-

Ücretler
(Tercih İndirimi ve
KDV Dahil)

9.415

-

-

9.415

-

-

9.415

-

-

Ücretler
(Tercih İndirimi ve
KDV Dahil)
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12.555

36
40

-

4

Ücret/Burs/
İndirim
Oranı

TOPLAM KONTENJAN

%50 İndirimli

Tam Burslu

25.110

12.555

10

36

TOPLAM KONTENJAN

%50 İndirimli

-

25.110

4

Ücretli

40

12.555

-

25.110

Ücretler
(KDV Dahil)
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Tam Burslu

TOPLAM KONTENJAN

4
36

Tam Burslu

-

Ücretli
%50 İndirimli

Kontenjan

Ücret/Burs/
İndirim
Oranı

İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler, yerleştikleri programın ücreti üzerinden %25 indirimli olarak hazırlık
programına kabul edilecektir.

İNŞAAT
TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Program

Program

Eğitim Süresi
(Yıl)

ÖN LİSANS PROGRAMLARI
ÖN LİSANS PROGRAMLARI

BURS VE İNDİRİM ORANLARI

BURS VE İNDİRİM ORANLARI

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI EĞİTİM İNDİRİMİ

5. ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Tam burslu dışında eğitim gören şehit ve gazi
çocuklarına ayrıca %15 eğitim indirimi yapılır. Bu
indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil, öğrencinin
öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir.

Üniversiteye yerleştirme sınavında, dil puanları hariç,
yerleştiği lisans programının puan türünde üstün
başarı sağlayan öğrenciye standart eğitim süresince ve
zorunlu hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere,
yılda 7 ay boyunca;

KARDEŞ İNDİRİMİ
Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim
görmesi halinde, her bir kardeşe ödeyeceği öğrenim
ücreti üzerinden ayrıca %10 indirim uygulanacaktır.
Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil, öğrencilerin
birlikte öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir.

XX İlk 100’de yer alan öğrenciye 5.000 TL tutarında aylık

eğitim bursu,
XX 101-250 arasında yer alan öğrenciye 4.000 TL

tutarında aylık eğitim bursu,
XX 251-500 arasında yer alan öğrenciye 3.000 TL

tutarında aylık eğitim bursu,
ENGELLİ ÖĞRENCİ İNDİRİMİ

XX 501-750 arasında yer alan öğrenciye 2.000 TL

Tam burslu dışında eğitim gören, %40 ve üzeri engelli
raporu bulunan öğrencilere ayrıca %10 eğitim indirimi
yapılacaktır. Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil,
öğrencinin öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir.

XX 751-1000 arasında yer alan öğrenciye 1.500 TL

4. TERCİH İNDİRİMİ

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan
lisans ya da lisansüstü derecesi ile mezun olan
öğrenciler üstün başarı bursundan yararlanamaz.

İlk üç tercihini Ankara Medipol Üniversitesi’nin ön
lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara
aşağıdaki tercih indirim oranları uygulanacaktır:
XX Sadece burslu ve %50 indirimli kontenjanı olan

programların %50 indirimli kontenjanına yerleştikleri
takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim
ücretinden ayrıca %25 tercih indirimi uygulanacaktır.
XX Burslu, %50 indirimli ve %25 indirimli kontenjanı

olan programların %25 indirimli kontenjanına
yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek
öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih indirimi
uygulanacaktır.
XX Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan tercih

indirimi, ilgili yılda tercih indirimi olan bölümlere
kurum içi yatay geçiş yapılması durumunda da
devam edecektir.
Tercih indirimi, zorunlu hazırlık sınıfı dahil, öğrencilerin
öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir.

tutarında aylık eğitim bursu,
tutarında aylık eğitim bursu verilecektir.

Derslere devam etmeyen ve kayıt donduran
öğrencilerin bursu kesilir.

BURS VE İNDİRİM ORANLARI
6. SPORCU İNDİRİMİ
Milli Sporcu İndirimi:
Son beş yıl içinde en az bir kez milli olan ve milli
olduğunu ilgili federasyonlarca belgeleyen,
üniversite takımlarına girme hakkı elde ederek ilgili
etkinliklere (toplantı, antrenman, maç, deplasman
vb.) katılan ya da bireysel branşlarda yurt içi ve yurt
dışı müsabakalarda üniversiteyi temsilen yer alan
öğrencilere, disiplin cezası almadıkları sürece, bir
sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere, tahakkuk
eden öğrenim ücretinden ayrıca %50 eğitim indirimi
yapılır.
XX Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7

ay boyunca her ay 500 TL eğitim desteği verilir.
XX Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik

yıldan başlayarak 7 ay boyunca her ay 500 TL eğitim
desteği verilir.
Takım Sporcusu İndirimi:
Milli sporcu olmayıp üniversite spor takımlarının
kadrosuna seçilen öğrencilere üniversite takımında yer
aldıkları, üniversite takımı ile ilgili etkinliklere (toplantı,
antrenman, maç, deplasman vb.) katıldıkları ve disiplin
cezası almadıkları sürece, bir sonraki akademik yıl
için geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim
ücretinden ayrıca %15 eğitim indirimi yapılır.
XX Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7

ay boyunca her ay 300 TL eğitim desteği verilir.
XX Son sınıf öğrencilerine, içinde bulundukları

akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca her ay 300
TL eğitim desteği verilir.
XX Birden fazla takımda yer alan sporcular takım sporcu

indiriminden bir kez yararlanabilir.

BURS VE İNDİRİM ORANLARI
Bireysel Sporcu Başarı Ödülü:
Bireysel branşlarda üniversiteyi temsilen katılmış
olduğu yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda ilk üç
dereceye giren öğrencilere, dereceye girdikleri tarihten
itibaren başlamak üzere 7 ay boyunca her ay;
XX Birincilik derecesine 700 TL,
XX İkincilik derecesine 500 TL,
XX Üçüncülük derecesine 300 TL sporcu başarı bursu

verilir.
Bireysel branşlarda üniversiteyi temsilen turnuvalara
katılan ve ilk üç dereceye giren engelli sporcular da
aynı sporcu başarı bursundan yararlanır.
Takım ve bireysel sporcu listeleri Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı tarafından rektörlüğe bildirilir ve
rektörlükçe onaylanan takım listeleri geçerli sayılır.

BURS VE İNDİRİM ORANLARI
7. ÖSYM BURSLARI
XX Ankara Medipol Üniversitesi öğrencileri ÖSYM

tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı
sonucuna göre tam burslu, %50 ve %25 indirimli
olarak eğitim hakkı kazanır.
XX Yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler

sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve zorunlu
hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü süre
boyunca geçerlidir. Barınma, beslenme, ulaşım,
kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs ve indirim
kapsamı dışındadır.
XX Ankara Medipol Üniversitesi tarafından verilen

ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup ancak
disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması
durumunda kesilir.
8. ÖZEL PROTOKOL İNDİRİMİ
XX Üniversitemiz ile özel protokol imzalamış liselerden

mezun olarak üniversitemiz lisans ve ön lisans
programlarına yerleştirilen öğrencilere protokolde
yer alan indirim oranları ayrıca uygulanacaktır.
9. DİKEY GEÇİŞ SINAVI İNDİRİMİ
XX Üniversitemiz ön lisans programlarından mezun

olup dikey geçiş sınavı ile üniversitemiz lisans
programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize
ayrıca %10 eğitim indirimi yapılır.

BURS VE İNDİRİM ORANLARI

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Öğrenim süresi : 4 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

: EA

PROGRAM HAKKINDA:
Kısaca insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalı
şeklinde tarif edilebilecek olan psikoloji, meslek
edindiren bir dal olmanın ötesinde, eğitimi ile insana
geniş bir vizyon kazandırır. Bu bilim dalının içine
girip eğitimini aldıkça insanın büyüleyici evrenini,
kendimizi ve başkalarını anlamamız kolaylaşır. Eleştirel
ve analitik düşünme becerisi kazanmak, insan davranışı
ve ilişkilerini doğru anlamak, başkalarına faydalı
olmak için doğru bilgi ve yöntemlere sahip olmak bu
eğitimin kazanımlarından bazılarıdır. Psikoloji, insanın
söz konusu olduğu tüm diğer disiplinleri ilgilendiren
tamamlayıcı bir bilim dalıdır.
XX Klinik psikoloji
XX Sosyal veya toplum psikolojisi
XX Eğitim psikolojisi
XX Adli psikoloji
XX Spor psikolojisi
XX Çocuk ve ergen psikolojisi
XX Örgütsel psikoloji gibi çok farklı alanlara sahiptir.

Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü
programı, daha önceki deneyimleri ve alanında uzman
öğretim üyelerinin liderliğinde, teorik ve uygulamalı
eğitim yöntemlerini kullanarak, programa katılan tüm
öğrencileri toplumsal fayda üretebilecek temel bilgiye
ve derinlemesine inceleme yapabilecek kapasiteye
sahip ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin uzmanlar
olarak yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Öğrenim süresi : 4 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

: SAY

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PROGRAM HAKKINDA:
Beslenme ve diyetetik bilimi, insan sağlığı ve hastalığını
doğrudan ilgilendiren beslenme konularını araştırır.
Bu alanda alınacak eğitim, doğru ve sağlıklı beslenme
yöntemlerini, kişiye en uygun diyet programlarını
oluşturma bilgi ve becerisini kazandırır. Obezite, kalp
damar hastalıkları, diyabet ve kanser gibi günümüzde
hızla artan en önemli sağlık sorunlarının beslenme
alışkanlıkları ile ilgili olduğu ve aslında önlenebilir
oldukları bir gerçektir. Beslenme ve diyetetik uzmanları
bu hastalıkların önlenmesi konusunda giderek daha
önemli bir rol oynamaktadır.
Besin ve besin çeşitleri, beslenme yöntemleri,
diyet formülleri ve hasta beslenmesinde kişiye özel
beslenme düzenlemeleri konuları bu bilim dalının ilgi
alanı içinde yer almaktadır. Önce sağlığın korunması
ve geliştirilmesi, daha sonra hastalıkların tedavisine
destek olunması açısından bu dalda çok geniş bir
alanda çalışmalar yürütülmektedir. Bu alandaki
ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi, toplumsal
bilincin oluşturulması ve bilimsel veriler kullanılarak
hasta bireylerin sağlık düzeylerinin yükseltilmesi,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunlarının öncelikli
sorumluluklarıdır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları, insanın
beslenme ihtiyacının karşılandığı her yerde, özel
ve kamu kuruluşlarında, hastane ve benzeri sağlık
kuruluşlarında, araştırma ve akademik alanlarda
çalışma olanağına sahiptir.
Ankara Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü programı, daha önceki deneyimleri ve
alanında uzman öğretim üyelerinin liderliğinde,
teorik ve uygulamalı eğitim yöntemlerini kullanarak,
programa katılan tüm öğrencileri toplumsal fayda
üretebilecek temel bilgiye ve derinlemesine inceleme
yapabilecek kapasiteye sahip ulusal ve uluslararası
düzeyde yetkin uzmanlar olarak yetiştirmek üzere
hazırlanmıştır.

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Öğrenim süresi : 4 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

: SAY

PROGRAM HAKKINDA:

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik, ‘‘bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve
esenliğini korumak, geliştirmek ve hastalık halinde
iyileştirmek amacına yönelik olarak hemşirelik
hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması
ve eğitiminden sorumlu olan bir sağlık disiplini’’
şeklinde tanımlanır.
Hemşirelik eğitimi alan bireylerin tedavi planına
katılma görevinin yanı sıra sağlıklı bir çevre oluşturmak
için eğitim, danışmanlık, yönetim gibi görevleri de
vardır. Hem sağlık hem de hastalık durumlarında
görev yaparlar. Hemşirelik, bilgi ve becerinin yanında
gönülden bağlılık da isteyen ve insan yaşamına
dokunma fırsatı veren kutsal bir meslektir.
XX Cerrahi hastalıklar hemşireliği
XX Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği
XX Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği
XX İç hastalıkları hemşireliği
XX Halk sağlığı hemşireliği
XX Psikiyatri hemşireliği
XX Hemşirelik esasları
XX Hemşirelik öğretimi
XX Hemşirelikte yönetim gibi alanlarda akademik

ilerleme ve uzmanlaşma söz konusudur.
Tüm özel ve kamu sağlık kurumları, rehabilitasyon
merkezleri, okullar, iş yerleri ve benzeri sağlık ya
da hastalıkla ilgili alanlar hemşirelerin çalışma
alanlarındandır.
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik Bölümü
programı, daha önceki deneyimleri ve alanında uzman
öğretim üyelerinin liderliğinde, teorik ve uygulamalı
eğitim yöntemlerini kullanarak, programa katılan tüm
öğrencileri toplumsal fayda üretebilecek temel bilgiye
ve derinlemesine inceleme yapabilecek kapasiteye
sahip ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin uzmanlar
olarak yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Ağız ve diş sağlığı teknikeri, diş hastanesi ve

polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik
çalışmalarında yardımcı olan sağlık elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ile ağız ve diş sağlığı teknikeri unvanı
verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Ameliyathane hizmetleri teknikeri, ameliyathanede

kullanılan aletlerin, malzemelerin ve ortamın
ameliyata hazır hale getirilmesine yardımcı olan,
ameliyata giren ekipte yer alan ve destek veren
yardımcı sağlık elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve ameliyathane hizmetleri teknikeri
unvanı verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
ANESTEZİ PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Anestezi teknikeri, ameliyat için hastanın uyutulması

ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre
uygulayan ve anestezi işlerinde hekime yardımcı
olan sağlık elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve anestezi teknikeri unvanı verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Diş protez teknikeri, diş hekimi tarafından planlanan

ve çene ile yüz bölgesine uygulanan hareketli ya
da sabit protezlerin laboratuvar çalışmasını yapan
yardımcı sağlık elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve diş protez teknikeri unvanı verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
DİYALİZ PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Diyaliz teknikeri, diyaliz hastasının diyaliz makinesine

alınmasından diyalizin sonlandırılmasına kadar
takibinde, diyaliz makinesinin bakımında, hasta ve
yakınlarının eğitiminde hekime yardımcı olan sağlık
elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve diyaliz teknikeri unvanı verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
FİZYOTERAPİ PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Fizyoterapi teknikeri, hareket bozukluğuna yol

açan durumlarda uzman hekimin talimatları
doğrultusunda fizyoterapi yöntemlerini ve tedavi
yaklaşımlarını uygulayan, sağlık ve yaşam kalitesini
artırmaya yardımcı olan sağlık elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve fizyoterapi teknikeri unvanı verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX İlk ve acil yardım teknikeri, acil hizmetlerde hasta

ve yaralılara temel yaşam desteği verebilen; yaşam
kurtarıcı, sakat kalmayı önleyici ve her türlü sistem
travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı uygulayabilen
yardımcı sağlık elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ile ilk ve acil yardım teknikeri unvanı
verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
ODYOMETRİ PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Odyometri teknikeri ya da odyometrist, işitme

kaybı ve denge bozukluğu olan hastaların kaliteli
bir işitmeye kavuşabilmesi için gerekli işitme
testlerini uygulayabilen ve KBB uzmanının reçetesi
doğrultusunda hastalara yardımcı olan sağlık
elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve odyometri teknikeri unvanı verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
RADYOTERAPİ PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Radyoterapi teknikeri, radyoterapi merkezlerinde

makine ekipmanlarının kontrolünü yapan; maske,
hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve
simülasyona hazırlama işlemleri ile ışın tedavisini
yapabilen yardımcı sağlık elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve radyoterapi teknikeri unvanı verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ
PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Radyoloji teknikeri, sağlık kuruluşlarında X-ışınlarının

teşhis amacıyla kullanılması çalışmalarında, direkt
filmler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans,
ultrasonografi gibi bölümlerde hastanın filmlerinin
uzman hekimin belirlediği şekilde çekilmesi işine
yardımcı olan sağlık elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve radyoloji teknikeri unvanı verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Laboratuvar teknikeri, sağlık merkezlerindeki tanı

ve tedavi laboratuvarlarında hasta ile ilgili olarak
hekimin istediği her türlü tıbbi analizin yanı sıra test
cihazlarının ve araçların kontrollerini yapabilen, test
için gerekli kimyasalları hazırlayabilen yardımcı sağlık
elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve laboratuvar teknikeri unvanı verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Biyomedikal cihaz teknikeri, sağlık kuruluşlarında

bulunan her türlü cihazın bakım, onarım ve
kalibrasyon işlerini yapmakla yükümlü olan yardımcı
sağlık elemanıdır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve biyomedikal cihaz teknikeri unvanı
verilir.
XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX Bilgisayar programcısı, bilgisayar programlama

dillerini bilen, algoritma programlama, bilgisayar
uygulaması geliştirme ve yazılım projelerinde kod
geliştirme konularında yeterli altyapıya ve bunları
kullanma yeteneğine sahip yardımcı elemandır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve bilgisayar programlama teknikeri
unvanı verilir.

MESLEK YÜKSEKOKULU

XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Öğrenim süresi : 2 yıl
Eğitim dili

: Türkçe

Puan türü

:TYT

PROGRAM HAKKINDA:
XX İnşaat teknikeri, inşaat ve yapı kavramları ile kuralları

hakkında bilgi sahibi olan, alanında çizimler
yapabilen, şantiyede inşaatın yapım evrelerini
kontrol edebilen, bunları bilgisayar ortamına
aktarabilen yardımcı elemandır.
XX Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans

diploması ve inşaat teknikeri unvanı verilir.

MESLEK YÜKSEKOKULU

XX Programın amacı, kamu ve özel sektörde tercih

edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve alanında
uluslararası bilgi düzeyine sahip olup ülkemizin
ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
XX Ön lisans programından mezun olduktan sonra dikey

geçiş sınavı ile lisans programlarında eğitim görme
olanağı bulunmaktadır.
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