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MİSYON
Eleştirel düşünebilen, problem çözen, liderlik 
becerileri gelişmiş, inisiyatif alabilen, yüksek 
iletişim kurma yeteneğine sahip, edinilen teorik 
bilgileri yüksek yetkinlik ile pratiğe geçirebilen, 
üretken, sorumluluk sahibi ve erdemli meslektaşlar 
yetiştirmek, bünyesindeki programlara uygun olarak 
yüksek seviyeli akademik ve bilimsel araştırmalar 
ve yayınlarla bilim dünyasına ve topluma katkı 
sağlamaktır.

VİZYON
Alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, akademik 
saygınlığı ve yetkinliği ile ulusal ve uluslararası 
çevrelerde tanınan, bu konudaki bilimsel kaliteyi 
gösteren derecelendirmelerde üst seviyelerde olan bir 
akademik hüviyete sahip olmanın yanı sıra ilgili plan ve 
politikalar oluşturulurken danışılan, Ankara Medipol 
Üniversitesi’nin bir parçası olmanın gururunu taşıyan 
lider bir fakülte olmaktır. 

AKADEMİK KADRO
Sağlık bilimleri alanında tartışmasız bir biçimde en 
güvenilir kurum olan Ankara Medipol Üniversitesi’nin 
bu başarısının ardında, sağlık alanında tecrübeli ve 
dinamik bir akademik kadro bulunuyor.



SAĞLIK HİZMETLERİ 
MESLEK YÜKSEKOKULU  
Programı tamamlayan öğrencilere ön lisans 
diploması ile mezun olmaktadır. Programın 
amacı, kamu ve özel sağlık sektöründe 
tercih edilen, saygın, nitelikli, çağdaş ve 
alanında uluslararası bilgi düzeyine sahip 
olup ülkemizin ihtiyacını karşılayacak meslek 
elemanı yetiştirmektir. Programda öngörülen 
tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı 
ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS 
kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya 
hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel 
ağırlıklı not ortalaması ile belirlenir.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerimiz özellikle ikinci yıl ağırlıkta 
olan uygulama derslerini; okulumuzun 
klinik beceri laboratuvarlarında ve yaz stajı 
programıyla farklı hastanelerde uygulama 
olanağı bulmaktadır.



Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu’nda 
bulunan programlar; 

 X Ağız ve Diş Sağlığı 

 X Ameliyathane Hizmetleri, 

 X Anestezi 

 X Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 

 X Diş Protez Teknolojisi

 X Diyaliz 

 X Fizyoterapi 

 X İlk ve Acil Yardım 

 X Odyometri 

 X Optisyenlik 

 X Radyoterapi 

 X Sağlık Turizmi

 X Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

 X Tıbbi Laboratuvar Teknikleri



MESLEK YÜKSEKOKULU   
Dünyada sanayileşme her geçen gün 
artmakta ve gelişmektedir. Küresel düzeyde 
hızla değişen pazar ve rekabet koşulları 
nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim 
içindedir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu 
idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip, 
yetişmiş teknik elemanları ülkemize 
kazandırmayı hedef seçmiştir ve bu yönde 
çalışmalarını sürdürmektedir. Okulumuz 
konusunda uzman tüm öğretim elemanları 
ile bilgilerinizi çağa uygun bir şekilde 
güncelleyerek bilginin tükenmesine 
ve eskimesine izin vermemektedir. 
Programlarda öngörülen tüm dersleri, 
uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan 
ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan 
öğrenciler diploma almaya hak kazanır. 
Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı not 
ortalaması ile belirlenir.

Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz 
laboratuvarlarımızda uygulama becerisi 
kazanıp, okulumuzun anlaştığı kurumlarda 
staj yaparak bilgilerini perçinlemektedir.



Meslek Yüksekokulu’nda 
bulunan programlar; 

 X Bilgisayar Programcılığı

 X İç Mekan Tasarımı

 X İnşaat Teknolojisi

 X Pazarlama 



ADALET MESLEK 
YÜKSEKOKULU   
Yargı faaliyetlerinin karmaşık yapısı ve 
her geçen gün bu faaliyetlerin genişleyen 
hacmi, başta Adalet Bakanlığı olmak 
üzere diğer kamu kurumları ve özel 
sektörün hukuk alanında nitelikli personel 
ihtiyacını artırmaktadır. Adalet Meslek 
Yüksekokulu’nun fonksiyonu hukuk ve 
adalet hizmetleri sektöründe yer alan adli 
ve idari yargı organları başta olmak üzere 
çeşitli mahkemelere, icra dairelerine, Adalet 
Bakanlığı ile diğer sektör işverenlerine 
ihtiyaç duydukları nitelikli ara elemanları 
sağlamaktadır. Ön lisans düzeyinde 
mesleki yüksek eğitim-öğretim hizmetleri 
veren Adalet Meslek Yüksekokulunun 
müfredatını ağırlıklı olarak hukuk dersleri 
oluşturmaktadır.

Programda öngörülen tüm dersleri, 
uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan 
ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan 
öğrenciler diploma almaya hak kazanır. 
Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı not 
ortalaması ile belirlenir.



Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 
bulunan programlar; 

 X Adalet 



YÜKSEKOKULLARIMIZIN İMKÂNLARI
Derslik ve Laboratuvar İmkanları: Dersliklerimizde 
günümüz teknolojisine uygun olarak akıllı tahta ve 
projeksiyon cihazları bulunmaktadır. 

Bilgisayar laboratuvarı 

60 bilgisayara sahip bilgisayar laboratuvarı 
bulunmaktadır. 

Seminer salonu 

Toplantı ve seminer salonlarımız mevcuttur. 

Kütüphane

Ankara Medipol Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi’nden yararlanılmaktadır. 

Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve toplulukları 

Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık 
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere 
sunduğu sosyal, sportif, kültürel, danışma ve rehberlik 
faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

Kafeterya ve yemekhane olanakları 

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı Beslenme Birimi, üniversitemizin 
tüm öğrencileri için öğle yemeği hizmetini organize 
etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden 
yararlanmak isteyen öğrencilerin özellikleri dikkate 
alınarak, onların enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarını 
karşılayacak, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine 
uygun ve mevsim özelliklerini göz önünde bulunduran 
günlük menüler oluşturulmaktadır.



YATAY GEÇİŞ 
Ek Madde 1 ile kurum içinden ve kurum dışından 
başvuru yapılarak YÖK ve üniversitemizce belirlenen 
koşul ve kontenjanda programlar arasında yatay geçiş 
yapılabilmektedir.

DGS İLE LİSANS TAMAMLAMA
Meslek Yüksekokullarımız mezunları, eğitimlerini 
lisans seviyesine yükseltmek isterlerse Dikey Geçiş 
Sınavı’yla 4 yıllık açık öğretim ya da örgün eğitim 
programlarına geçiş yapabilmektedir. Üniversitemizin 
lisans programlarında da ön lisans mezunlarının 
DGS sonucuna göre yerleşebilecekleri kontenjanlar 
bulunuyor. Her sene belirli sayıda açılan kontenjanlar 
yerleştirme döneminde takip edilebiliyor. Dikey geçiş 
yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 
yürütülmektedir. Yabancı dil zorunluluğu olan 
bölümler için Dil Okulumuz tarafından hazırlık eğitimi 
veriliyor.
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