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Öğrencilerimizin, topluma katkı sağlay-
acak projelere dahil olacakları ve 
bireysel yetkinliklerini geliştirecekleri 
birçok öğrenci kulübüne sahip olan 
okulumuz; “İstinyeli” olma bilincine 
sahip, uluslararası standartları takip 
eden, yaşam boyu öğrenme ilkesini 
benimsemiş, saygın ve donanımlı sağlık 
profesyonelleri yetiştirmektedir.  

• Bilgi birikimi ve beceri geliştirmeye dayalı eğitim, 
• Ulusal meslek standartlarına uygun eğitim, 
• Dikey geçişe olanak veren, lisans ile uyumlu programlar, 
• Çift Anadal ile aynı anda iki programda eğitim görebilme imkânı, 
• İstinye Üniversitesi Uygulama Hastaneleri’nde staj ve uygulama eğitimleri, 
• Sahada Öğreniyorum programı ile yoğun klinik eğitim.

Uygulama laboratuvarlarında temel 
mesleki becerilerini geliştiren öğrencile-
rimiz, birçok programımızda uygulanan 
ve üniversitemize özgü olan “Sahada 
Öğreniyorum” eğitimleri kapsamında 
MLP Care Hastaneler Grubu’nda 
öğrendiği derslerin uygulamasını klinik 
ortamda yapabilme imkânına sahip 
olmaktadır.

İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu; sağlığın her 
alanında bilgi üreten, kültürel ve 
sosyal açıdan donanımlı, toplumsal 
sorumluluk ve ahlaki değer taşıyan, 
çağdaş, yenilikçi bireyler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.
İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
bulunan 14 programdan, 6 tanesinin 
ikinci öğretimi de mevcuttur. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAMLARI

İlk ve Acil Yardım* 
Optisyenlik
Radyoterapi 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri*
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri                    

 *İkinci öğretim programı da bulunmaktadır.

Ağız ve Diş Sağlığı*
Ameliyathane Hizmetleri*
Anestezi*
Çocuk Gelişimi 
Diyaliz 
Eczane Hizmetleri 
Elektronörofizyoloji 
Fizyoterapi*



SA
Ğ

LI
K

 H
İZ

M
ET

LE
R

İ
M

ES
LE

K
 Y

Ü
K

SE
KO

KU
LU

Öğrencilerimizin, topluma katkı sağlay-
acak projelere dahil olacakları ve 
bireysel yetkinliklerini geliştirecekleri 
birçok öğrenci kulübüne sahip olan 
okulumuz; “İstinyeli” olma bilincine 
sahip, uluslararası standartları takip 
eden, yaşam boyu öğrenme ilkesini 
benimsemiş, saygın ve donanımlı sağlık 
profesyonelleri yetiştirmektedir.  

• Bilgi birikimi ve beceri geliştirmeye dayalı eğitim, 
• Ulusal meslek standartlarına uygun eğitim, 
• Dikey geçişe olanak veren, lisans ile uyumlu programlar, 
• Çift Anadal ile aynı anda iki programda eğitim görebilme imkânı, 
• İstinye Üniversitesi Uygulama Hastaneleri’nde staj ve uygulama eğitimleri, 
• Sahada Öğreniyorum programı ile yoğun klinik eğitim.

Uygulama laboratuvarlarında temel 
mesleki becerilerini geliştiren öğrencile-
rimiz, birçok programımızda uygulanan 
ve üniversitemize özgü olan “Sahada 
Öğreniyorum” eğitimleri kapsamında 
MLP Care Hastaneler Grubu’nda 
öğrendiği derslerin uygulamasını klinik 
ortamda yapabilme imkânına sahip 
olmaktadır.

İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu; sağlığın her 
alanında bilgi üreten, kültürel ve 
sosyal açıdan donanımlı, toplumsal 
sorumluluk ve ahlaki değer taşıyan, 
çağdaş, yenilikçi bireyler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.
İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
bulunan 14 programdan, 6 tanesinin 
ikinci öğretimi de mevcuttur. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAMLARI

İlk ve Acil Yardım* 
Optisyenlik
Radyoterapi 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri*
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri                    

 *İkinci öğretim programı da bulunmaktadır.

Ağız ve Diş Sağlığı*
Ameliyathane Hizmetleri*
Anestezi*
Çocuk Gelişimi 
Diyaliz 
Eczane Hizmetleri 
Elektronörofizyoloji 
Fizyoterapi*



Ağız ve
Diş Sağlığı 
Klinik araç-gereç ve cihazların 
yer aldığı kendi programlarına 
ait laboratuvarda eğitim görme 
ve birebir uygulama yapma 
imkânı bulan Ağız ve Diş Sağlığı 
Programı öğrencilerimiz; hasta 
gelene kadar gerekli olan teçhizat, 
sterilizasyon, düzen ve ortamı 
hazırlamakla sorumlu olan 'Ağız 
ve Diş Sağlığı Teknikerleri' olarak 
mezun olmaktadır.  Hastalara hızlı 
ve kaliteli hizmet verme adına 
gereken tüm yetilerini kazanan 
öğrencilerimiz;  özel hastanelerde, 
özel diş kliniklerinde, kamuya ait 
hastanelerde ayrıca ağız ve diş 
sağlığı merkezlerinde istihdam 
edilebilmektedir.

Ameliyathane
Hizmetleri
İlk yılında yüksek teknolo-
jik özelliklere sahip simülas-
yon ve ameliyathane labora-
tuvarlarında, ikinci yılında ise 
üniversite hastanelerimizde 
uygulama derslerini birebir 
alma şansına sahip olan Ame-
liyathane Hizmetleri Progra-
mı öğrencilerimiz; ameliyat-
hanede kullanılan tüm alet ve 
malzemenin ameliyata hazır 
hale getirilmesini, cerrahi 
ekibe malzeme sağlanmasını 
ve ameliyathane ortamının, 
ameliyatın özelliğine göre 
uygun hale getirilmesini sağ-
layan yardımcı cerrahi sağlık 
personelleri olarak mezun ol-
maktadır.

PROGRAMLAR

Çocuk Gelişimi

Normal gelişim gösteren 
veya özel eğitim gereksi-
nimi olan çocukların sağ-
lıklı bir ortamda gelişim-
lerini sağlamak amacıyla 
kurulmuş olan Çocuk Geli-
şimi Programımız, yoğun 
bir teorik ve uygulamalı 
eğitim içeriğine sahiptir. 
Programımızın uygula-
malı dersleri, yüksekoku-
lumuz bünyesinde bulu-
nan Çocuk Gelişimi Atöl-
yesi'nde verilmektedir.

Anestezi 
Her biri alanında uzman 
akademik kadromuz tarafın-
dan verilen kapsamlı teorik 
eğitimin yanı sıra yoğun bir 
uygulama içeriğine sahip 
olan Anestezi Programı'nın 
amacı; diğer sağlık ekip üyel-
eri ile iş birliği içinde çalışabi-
lecek, hastaların güvenle 
işlemlerinin gerçekleştirilme-
si için sağlık ekibinin 
vazgeçilmez parçası olacak 
profesyoneller yetiştirmektir. 
‘Anestezi Teknikeri’ unvanı ile 
mezun olan öğrencilerimiz, 
ameliyat hizmeti gerçekleştir-
ilen tüm sağlık kurumlarında 
istihdam edilebilmektedir. 
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Elektronörofizyoloji
Elektronörofizyoloji Programı; sinir sistemi fonk-
siyonlarının analizi ve bu fonksiyonların bozulma-
sıyla ortaya çıkan hastalıkların teşhis edilmesin-
de gerekli olan nörofizyolojik yöntemleri uygula-
yan tamamlayıcı sağlık personelleri yetiştirmek-
tir. Alanda aranan iş gücünü yetiştirmeyi hedefle-
yen programımız; sinir sistemi bozukluklarıyla sey-
reden hastalıkların teşhisinde yararlanılan EEG (E-
lektroensefalografi), EMG (Elektromiyografi) ve 
daha ileri tetkikler ile; uluslararası uyku hastalıkla-
rı sınıflandırılmasında geçen uyku bozukluklarının 
teşhis ve tedavisinde kullanılan PSG (Polisomnog-
rafi), PAP (Pozitif Havayolu Basıncı) titrasyonu 
gibi yöntemleri içeren bir eğitim içeriğine sahiptir. 

Eczane
Hizmetleri
Mesleki bilgilerin teorik ve uygula-
malı olarak kazanılmasını sağlaya-
cak bir eğitim içeriğine sahip olan 
Eczane Hizmetleri Programı; ecza-
cılık ile ilgili gerekli bilgi ve beceri-
si olan, iletişim ve problem çözme 
yeteneğine sahip, etik kurallara 
saygılı ve teknolojik yetkinliği olan 
sağlık çalışanları yetiştirmektedir. 
Program müfredatı; reçeteli ve re-
çetesiz ilaçlara ait sağlık prosedür-
lerinin uygulanması ve tutulması 
gereken kayıtlar hakkında gerekli 
olan bilgilerin verilmesi, ilaç kullanı-
mı konusunda akılcı bir yaklaşım 
sergilenmesi ve bunların hepsinin 
yapılması için de gerekli olan bili-
şim ve iletişim teknolojilerinin kulla-
nılmasını içermektedir.

Diyaliz 
Donanımlı laboratuvar 
alt yapımız, uygulamalı 
eğitim müfredatımız ve 
uzman akademik kadro 
desteğiyle mesleki teorik 
ve pratik bilgiye hâkim 
olan Diyaliz Programı öğ-
rencilerimiz; diyaliz teda-
visi gerektiren hastalıklar-
da, hastanın diyaliz maki-
nesine alınması, takibi ve 
tedavisi, diyaliz işlemleri-
nin sonlandırılması, diyaliz 
makinesinin bakımının ya-
pılması aşamalarında diya-
liz ünitelerinde çalışacak 
sağlık teknikerleri olarak 
mezun olmaktadır.

Fizyoterapi
Doğuştan veya sonradan 
kazanılmış engele sahip birey-
lerin, sağlık ve yaşam kalitesini 
artırmak üzere kurgulanan 
programımızda eğitim gören 
öğrencilerimiz, Elektroterapi 
Uygulama Laboratuvarı'nda 
aldıkları eğitimi staj imkânlarıyla 
deneyimleme fırsatına sahip olur. 
Profesyonel destekli teorik ve 
pratik eğitim müfredatına sahip 
olan Fizyoterapi Programı'nın 
tüm avantajlarından yararlanan 
öğrencilerimiz; fizik tedavi reha-
bilitasyon kliniklerinde, özel dal 
merkezlerinde, sağlık turizmi 
dahilindeki SPA/termal tesis-
lerinde, yaşlı ve hasta bakım 
merkezlerinde eksiği yoğun 
olarak hissedilen yardımcı sağlık 
personelleri olarak istihdam 
edilebilmektedir. 
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İlk ve
Acil Yardım
Uygulamalı derslerini; uzman 
akademik kadromuz eşliğinde 
son teknoloji ile donatılmış lab-
oratuvarda bulunan simülatörl-
er ve eğitim ambulansında alan 
İlk ve Acil Yardım Programı 
öğrencileri; hasta veya yaralının 
olay yerinde ve ambulansta pro-
fes- yonel acil yardım ve kur-
tarma işlemini yaparak, güven-
li şekilde hastaneye ulaştırıl-
masını sağ- layabilen sağlık pro-
fesyonelleri olarak mezun ol-
maktadır. İstinye Üniversitesi 
Hastanelerinde staj yapma im-
kânı bulan öğrencilerimiz, me-
zun olduklarında devlet kurum-
larında veya özel ambulans şir-
ketlerinde ve hastane acil servis-
lerinde istihdam edilebilmekte-
dir. 

Optisyenlik  
Kapsamlı teorik eğitimin yanı sıra 
modern makine ve cihazlarla 
donatılmış optisyenlik laboratu-
varımızda uygulama yapma 
imkânına sahip olan Optisyenlik 
Programı öğrencileri; göz hekim-
leri tarafından verilen reçetelerde 
yazılı numaralı gözlük camlarının, 
her türlü lenslerin, optik görme 
gereçlerinin ve gözlük çerçeveleri-
nin hastaya sunulmasını sağlayan; 
standartlara uygun gözlük montajı 
yapan, onarım ve tespiti işlemleri-
ni gerçekleştiren ve kişinin 
kullanımına uygun hale getiren 
sağlık profesyonelleri olarak 
mezun olmaktadır. 

Radyoterapi
Kanser tedavisinde; cerra-
hi ve kemoterapi gibi çok 
önemli bir alandaki çalışma-
ları kapsayan bir eğitim içe-
riğine sahip olan Radyote-
rapi Programı; multidisipli-
ner tedavi gerektiren bir has-
talık olan kanserde, radyas-
yon onkologlarına yardımcı 
olabilecek, radyasyon onko-
lojisi merkezlerinde çalışabi-
lecek, ışın tedavisi ve simü-
lasyon yapma bilgi ve bece-
risine sahip, nitelikli yardım-
cı sağlık personelleri yetiştir-
mektedir.  

Tıbbi Dokümantasyon
ve Sekreterlik 
Tıbbi sekreterlik mesleği; tıbbi verilerin 
bilimsel standartlara uygun olarak toplan-
ması, düzenlenmesi ve kaydedilmesi görev-
lerinden oluşmaktadır. Çalışacakları sahayı 
yakından tanımalarını sağlayacak bir eğitim 
müfredatıyla mesleklerine hazırlanan öğren-
cilerimiz, eğitim içeriklerinin ve her biri 
alanında uzman akademik kadromuzun 
desteğiy- le iletişim becerilerini ve prob-
lem çözme yetilerini geliştirir. Yoğun teori 
ve uygulama eğitimlerini staj imkânlarıyla 
dene- yimleyen Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik Programı öğrencilerimiz; güncel 
yeterlilikler açısından tam donanımlı, insan 
ilişki- leri kuvvetli, etik değerlere bağlı ve 
çalışma hayatında aktif sorumluluk alabilen 
tıbbi sekreterler olarak yetişmektedir. 
Kamu ve özel hastanelerde çalışabilecek 
yetkinlikte mezun olan öğrencilerimiz; 
Sağlık Bakanlığına bağlı idari kadrolarda, 
toplum sağlığı merkezlerinde, poliklinikler 
ve kliniklerde, sağlık sigorta kurumlarında 
istihdam edilebilmektedir. 
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Tıbbi
Laboratuvar 
Teknikleri 
Uzman akademik kadromuz eşli-
ğinde; Biyokimya, Mikrobiyoloji, 
İmmünoloji ve çeşitli uygulama 
derslerini alan Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri Programı öğrencileri; 
klinik uygulama dersleri kapsa-
mında öğrendikleri teorik bilgile-
ri pratik bilgi ve el becerisine çevi-
ren nitelikli laboratuvar tekniker-
leri olarak mezun olmaktadırlar. 
Mezunlarımız; çeşitli sağlık kuru-
luşlarından özel kliniklere, tahlil la-
boratuvarlarından adli tıp birimle-
rine, hıfzıssıhha enstitülerinden 
gıda sanayi işletmelerine kadar 
çalışma alanlarında istihdam edi-
lebilir.

Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri  
Radyolojik tetkiklere uygun çekim 
protokollerinin tüm yönleriyle ele 
alındığı geniş bir ders müfredatına 
sahip olan Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Programı; tıbbi tanıyı sağla-
mak için gerekli görüntüleri oluşturan 
radyoloji cihazlarının kullanımını 
öğrenerek, bu cihazlar ile görüntü elde 
edebilme, film ve görüntüleri kullanıma 
hazır hale getirebilme yetilerine sahip 
sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. 
Günümüzde tüm sağlık alanlarında 
giderek artan şekilde kullanılan çeşitli 
görüntüleme teknolojileri, bu teknoloji- 
lere hâkim eleman ihtiyacını da giderek 
arttırmaktadır. 

Etkinliklerle Zenginleştirilmiş
Kampüs Hayatı 

Uluslararası Eğitim
İmkânları 

Alanında Dünya ile Yarışan
Laboratuvarlar ve Eğitim Alanları

Verimli Yabancı Dil Eğitimi

Kesintisiz ve Yüksek Oranlı
Burs İmkânları 

Girişimciliği Destekleyen
Üniversite Kültürü

Kişisel Gelişime ve Kariyere
Yönelik Akademik Rehberlik

Güçlü 
Akademik Kadro

Çift Anadal ve Yandal
Yapabilme Kolaylığı 

Zengin Kütüphane ve
Online Erişim Olanakları 

Sektör Temsilcileri ile
Tasarlanan Güncel Müfredatlar 

NONA İstinyelilik Diploması ile
Kariyer Hayatına
Önde Başlamak 

Etkin Uzaktan Eğitim
Platformu 

Geniş Staj Olanaklarıyla
Deneyimleyerek Öğrenme 
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