SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
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Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, bilimsel ve mesleki
yetkinliğe sahip akademik kadrosuyla, deneyim
ve birikimiyle sağlık sektörünün önde gelen ilaç
firmalarının birinin de desteğini alarak, eğitim öğretim
faaliyeti yapmaktadır.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, dünya
standartları ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda,
sektördeki ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte sağlık
meslek elemanı yetiştirmeye uygun eğitim öğretim
programı oluşturmuştur. Öğrencilerimiz ön lisans
eğitimi süresince teorik ve uygulamalı derslerini yetkin

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz; bilimsel,
teknolojik, mesleki ve sosyal gelişmelerle yakından ilgili,
sağlıklı ve kaliteli yaşam sürmenin bilincinde, mesleki
yetkinliğe sahip, kendini doğru ifade edebilen, medeni
cesareti olan, etik kurallara uygun davranışlar sergileyen
meslek mensupları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Üniversitemizin ulaşım kolaylığı sağlayan merkezi
bir konumda bulunması, öğrencilerimize İstanbul’un
mesleki, sanatsal ve kültürel değerleri ve etkinliklerinden
daha fazla yararlanabilme olanağı sunmaktadır.
Saygı ve Sevgilerimle,

öğretim kadromuzun yanı sıra üniversitemizin Tıp, Diş
Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin
de desteğini alarak yürütmektedirler. Yerinde uygulama
ve staj süreçlerine yönelik eğitimleri, üniversitemizin
donanımlı laboratuvarlarında, hastane ve sağlık
kuruluşlarında gerçekleştirilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin ÖZTÜRK
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Müdürü

Yüksekokul Hakkında
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, 2020 - 2021
eğitim öğretim yılında sağlık sektörünün ihtiyacı olan
yüksek teknik bilgi ve donanıma sahip, bilimsel yaklaşımı
ve insani davranışlarıyla sağlık hizmetinde aranan
insan gücü yetiştirmek amacıyla beş programla eğitime
başlamıştır. Sağlık sektörünün ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak, uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma
ortamı sunacak şekilde hazırlanmış eğitim programlarımız,
zengin içerikli uygulama laboratuvarlarımız ve güçlü
akademik kadromuz ile öğrencilerimizi geleceğe
hazırlıyoruz. Yüksekokulumuzda; teorik derslerin yanı
sıra uygulama derslerine de büyük önem verilmektedir.
Program eğitimlerinin ilk yılında temel bilimlere ait dersler
görülmekte olup son iki dönemde sağlık kuruluşlarında staj
ve uygulama dersleri yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz, üniversitemizin kamu ve özel kuruluşlarla
yaptığı protokoller kapsamında yerinde uygulama - staj
imkânlarına sahiptirler. Ayrıca İSTÜN Kariyer Merkezi’nin
çeşitli meslek kuruluşları ile yapmış olduğu iş birlikleri
sayesinde öğrencilerimizin kariyerlerini planlamalarına
ve iş hayatına en iyi şekilde hazırlanmalarına destek
olunmaktadır.
Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağlamaları durumunda
müfredat uygunluğu olan programlar arasında çift ana
dal ve yan dal yapma imkânına sahiptirler. Dikey Geçiş
Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerimiz yeterli puanı almaları
durumunda üniversitemizin ilgili lisans bölümlerinde
eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Programlarımız

Ağız ve Diş Sağlığı
Anestezi
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri; diş hekimlerinin yanında
görev alarak hastanın kabulünden, tedavi süreçlerine
kadar klinik çalışmalarda ve kliniğin işletilmesinde hekime
yardımcı olan sağlık personelleridir.
İSTÜN Ağız ve Diş Sağlığı Programı hem teorik hem pratik
alanda çağdaş eğitim vererek, gelişen teknolojiyi takip
eden, hasta ile sağlıklı ve etkin iletişim kurabilen, yüksek iş
olanaklarına sahip bu alanda tercih edilir meslek mensupları
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, programımızda
verilecek eğitim ile öğrencilerimizin sadece mesleki
bilgilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda seçmeli
dersler, iletişim dersleri ve kulüp faaliyetleri ile kişisel ve
sosyal yönlerini de geliştirerek yetkin sağlık personelleri
olarak mezun olmaları sağlanacaktır.

Kariyer Olanakları
Program mezunları “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” olarak
özel veya kamuya ait diş klinikleri, ağız - diş sağlığı
merkezleri, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimleri
ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan
işletmelerde çalışabilme olanağına sahiptirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek
Lisans Programları:

. Acil Yardım ve Afet Yönetimi
. Hemşirelik
. Sağlık Yönetimi
. Sosyal Hizmet
Puan Türü: TYT
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Anestezi
Anestezi
Teknikerleri;
ameliyatlardaki
anestezi
prosedürlerinde hekime yardımcı olan, anestezi
ve reanimasyon süreçlerine ilişkin tıbbi yöntemleri
hekim talimatlarına göre uygulayan, ameliyathane
ekiplerinin hazırlanmasında önemli rol ve sorumluklara
sahip sağlık personelleridir. İSTÜN Anestezi Programı
alanında bilgi, beceri ve yetkinliklerini yaşam boyu
öğrenme bilinciyle güncelleyip, gelişen teknolojiye bağlı
olarak değişen teknikleri uygulayabilen, yeni araç ve
cihazları kullanabilen, etik değerlere önem veren sağlık
personelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla
programımızda verilecek eğitim ile öğrencilerimizin
sadece mesleki bilgilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı
zamanda seçmeli dersler, iletişim dersleri ve kulüp
faaliyetleri ile kişisel ve sosyal yönlerini de geliştirerek
yetkin sağlık personelleri olarak mezun olmaları
sağlanacaktır.

Kariyer Olanakları
Program mezunları “Anestezi Teknikeri” olarak kamu
ya da özel sektöre ait sağlık kuruluşunda bulunan
ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde çalışabilme
olanağına sahiptirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek
Lisans Programları:

. Acil Yardım ve Afet Yönetimi
. Hemşirelik
. Sağlık Yönetimi
. Sosyal Hizmet
Puan Türü: TYT
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

İlk ve Acil Yardım
(Tam Burslu)
İlk ve Acil Yardım Teknikerleri; acil sağlık hizmetlerinde
yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane
öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan, genellikle
kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale
edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, her türlü vaka
karşısında ne yapacağını bilen sağlık personelleridir. İSTÜN İlk
ve Acil Yardım Programı alanında bilgi, beceri ve yetkinlikleri
yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip, kendini
kişisel ve mesleki olarak geliştirebilecek, kalite yönetimi
ve süreçlerine uygun davranıp, mesleki etik değerlerine
sahip, nitelikli ve donanımlı sağlık personelleri yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Bu amaçla programımızda verilecek eğitim
ile öğrencilerimizin sadece mesleki bilgilerini geliştirmekle
kalmayıp, aynı zamanda seçmeli dersler, iletişim dersleri
ve kulüp faaliyetleri ile kişisel ve sosyal yönlerini de
geliştirerek yetkin sağlık personelleri olarak mezun olmaları
sağlanacaktır.

Kariyer Olanakları
Program mezunları “İlk ve Acil Yardım Teknikeri”
olarak kamu ve özel kuruluşlara ait kara, hava ve deniz
ambulanslarında, acil servislerde, Sağlık Bakanlığına
bağlı 112 Acil Çağrı merkezlerinde çalışabilme olanağına
sahiptirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek
Lisans Programları:

. Acil Yardım ve Afet Yönetimi
. Hemşirelik
. Sağlık Yönetimi
. Sosyal Hizmet
Puan Türü: TYT
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri; hastanın muayenesi sonucunda
hekimler tarafından istenen tetkik ile görüntüleme yöntemlerini
kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının veya
tamamının görüntülenmesi işlemini yapan, bunun yanı sıra
kullanılan ekipmanların kontrol ve bakımını gerçekleştirebilen
sağlık personelleridir.
İSTÜN Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı; tüm
radyolojik görüntüleme cihazlarını kullanabilecek bilgi ve
beceriye sahip, görüntüleme sırasında gerçekleştirilen
anjiyoplasti operasyonları ile tedavi aşamasında da yer
alan, doğru tanının konulması için gerekli uygulamaları
prosedüre uygun şekilde gerçekleştirebilen, gelişen
teknolojiyi takip eden, hasta ile sağlıklı ve etkin iletişim
kurabilen sağlık personelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu
amaçla programımızda verilecek eğitim ile öğrencilerimizin
sadece mesleki bilgilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı
zamanda seçmeli dersler, iletişim dersleri ve kulüp
faaliyetleri ile kişisel ve sosyal yönlerini de geliştirerek yetkin
sağlık personelleri olarak mezun olmaları sağlanacaktır.

Kariyer Olanakları
Program mezunları “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı
ile, radyografi, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik
rezonans görüntüleme, dijital anjiyografi, radyoterapi
ve nükleer tıp gibi birim ve cihazları olan kamu ve özel
sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanağına sahiptirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek
Lisans Programları:

. Acil Yardım ve Afet Yönetimi
. Hemşirelik
. Sağlık Yönetimi
. Sosyal Hizmet
Puan Türü: TYT
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri, hastanın muayenesi
sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile analiz
ve testleri yapan, analiz ve test bulgularının raporlarını
hazırlayan, bunun yanı sıra kullanılan ekipmanların kontrol
ve bakımını gerçekleştirebilen sağlık personelleridir.
İSTÜN Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı,
laboratuvarlarda mevcut araç ve gereçler hakkında yeterli
bilgi ve kullanma becerisine sahip, programın gerektirdiği
test cihazlarının kullanım öncesi kontrollerini yapan,
laboratuvar ortamında gerekli fiziki şartları sağlayan, analizleri
yaparak bulguları rapor eden ve kayıt altına alan, her türlü
tanı ve tedavi aşamasında diğer sağlık personelleri ile
uyumlu çalışabilecek yardımcı sağlık personelleri yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Bu amaçla programımızda verilecek eğitim
ile öğrencilerimizin sadece mesleki bilgilerini geliştirmekle
kalmayıp, aynı zamanda seçmeli dersler, iletişim dersleri ve
kulüp faaliyetleri ile kişisel ve sosyal yönlerini de geliştirerek
yetkin sağlık personelleri olarak mezun olmaları sağlanacaktır.

Kariyer Olanakları
Program mezunları “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri”
unvanı ile, özel laboratuvarlar, özel hastaneler, kamu
ve üniversite hastanelerinin biyokimya, mikrobiyoloji,
patoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarları ile ilaç
sanayinde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek
Lisans Programları:

. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
. Biyomühendislik,
. Hemşirelik,
. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Puan Türü: TYT
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Uygulama Laboratuvarları

Laboratuvarlar

Beslenme Antropometrisi Lab.
Beslenme ve Diyetetik Lab.
Elektroterapi Lab.

Multidisipliner Laboratuvarlar
Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Besin Kimyası,
Farmakognozi Lab.
Histoloji ve Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Patoloji ve
Farmasötik Botanik Lab.
Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji ve Biyofizik Lab.
Toksikoloji, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji Lab.

Ergoterapi Lab.
Fantom Simülasyon Lab.
Hemşirelik Temel Eğitim Lab.
Kadavra ve Diseksiyon Lab.
Maket Lab.
Manuel Terapi Lab.
Odyoloji Lab.
PC Lab.
Preklinik Lab.
Protez Alçı Lab.
Simüle Hasta Lab.
Tıbbi Beceri Lab.

İSTÜN
Zengin Kütüphane ve
Online Erişim Olanağı
30 Yıllık Sağlık
Sektörü Tecrübesi

Güçlü Sağlık Kurumları ile
İş Birlikleri

Şehrin Merkezinde
Kampüs Hayatı

Üniversite-Sanayi
İş Birliği

AR-GE Çalışmalarını
Destekleyen Üniversite

Öğrenci Odaklı Üniversite

Bilimsel Projelerde
Yer Alma Fırsatı

Staj İmkânları

Güçlü ve Sektör Deneyimli
Akademik Kadro

Yüksek Oranlı Burs ve
İndirim İmkânları

İleri Teknolojinin
Kullanıldığı Laboratuvarlar

Çift Ana Dal ve Yan Dal
İmkânları

Sayılı Üniversitelerde
Bulunan Eğitim Programları

Son Teknolojinin Kullanıldığı
Uzaktan Eğitim Sistemi
Blackboard

Kültürel ve Sosyal Gelişimi
Destekleyen İmkânlar
Aktif Öğrenci Kulüpleri

İSTÜN

Kuruluş Tarihi
2018

6 Fakülte
1 Yüksekokul
1 Meslek Yüksekokulu
2 Enstitü
8 Yerleşke
40 Laboratuvar

64 Profesör
382 Lisans Öğrencisi
200 Önlisans Öğrencisi
35 Öğrenci Kulübü
200 Akademisyen
970 m2 kütüphane alanı
82.000’den fazla kaynağa erişim olanağı

Topkapı Kampüsü
Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85
Zeytinburnu - İSTANBUL
Merter Kampüsü
Tozkoparan, Haldun Taner Sk. No: 23, 34173
Güngören - İSTANBUL
info@istun.edu.tr
444 3 788 - 0850 522 38 90
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