
SAĞLIK BİLİMLERİ 
YÜKSEKOKULU 

İSTANBUL  
MEDİPOL 

ÜNİVERSİTESİ



Sağlık Biliminde Medipol Ekolü
Sağlık alanındaki başarısı, her yıl ödüllendirilen* 
Medipol Sağlık Grubunun tecrübeli ve dinamik 
kadrosunun eğitim verdiği İstanbul Medipol 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, donanımlı 
uzmanları sektöre kazandırıyor. Eğitim kalitesi, güçlü 
kadrosu ve uygulama olanaklarıyla öğrencilere eşsiz 
eğitim fırsatları sunan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 
sağlığa dair hemen her branşta geleceğin 
profesyonellerini yetiştiriyor.

* The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri, Sağlık 
Sektöründeki En İtibarlı Marka Ödülü, 2016, Türkiye Altın 
Marka Ödülleri, Yılın Sağlık Markası Ödülü, 2017&2018, 
Şehir Ödülleri 2020 Yılın Sağlık Turizmi Projesi

Neden Medipol SBYO?
Rukiye Ercan 
(Çocuk Gelişimi)

“Eğitim hayatıma başladığım ilk 
günden beri en büyük hayalim, çocuk 
gelişimi alanında kendimi geliştirmek 
ve bu alanda çalışmaktı. Bu alanda 

birbirinden başarılı ve uzman güçlü eğitim kadrosunun 
olmasının yanı sıra öğrencilere verilen teorik eğitimin 
pratik uygulamalarla desteklenmesi Medipol’ü tercih 
etmeme neden oldu.”

Zehra Yalçın 
(Beslenme ve Diyetetik)

“Medipol’ün sağlık alanının 
öncülerinden olması sebebiyle 
aldığım kaliteli eğitimin kariyerimde 
fark yarattığını düşünüyorum. 

İstanbul’u doyasıya yaşayabileceğimiz lokasyonlardaki 
kampüsleri ise sosyal açıdan birçok alternatif sunuyor. 
Hayalini kurduğum mesleğin eğitimini Medipol’ün 
donanımlı akademik kadrosu ve etkili staj imkanlarıyla 
almak, benim için en doğru karardı.”

Emre Gürlek 
(Odyoloji)

“Bölüm Başkanımız Prof. Dr. M. Bülent 
Şerbetçioğlu öncülüğünde, alanında 
uzman akademik kadro ile tam 
donanımlı odyologlar olarak meslek 

hayatına hazırlanıyoruz. Teorik ve pratik derslerimizi 
Kavacık kampüslerinde, son teknoloji cihazların 
bulunduğu odyoloji laboratuvarlarında alıyoruz. 
Uygulama için Medipol Mega ve diğer üniversite 
hastanelerine giderek teorik bilgilerimizi pratiğe 
dönüştürüyoruz.”

Gözde Halıcı 
(Ebelik)

“İnsanlık tarihi kadar eski bir meslek 
olan ebeliği Medipol’de okumayı 
tercih ettim. Başta Bölüm Başkanımız 
Dr. Öğr. Üye. Asiye Ayar Kocatürk 

olmak üzere alanında en iyi ve en deneyimli 
akademisyen kadrosuna sahibiz. Okulumuzun 
kaynakları ve sağladığı imkânlarla online süreçte de 
verimli bir eğitim alabiliyoruz. Tüm bu bilgi birikiminin 
farkını meslek hayatımda göreceğimden eminim.”



BESLENME VE DİYETETİK
Türkçe Program
Diyetisyenler bireylerin beslenme ve diyet ihtiyaçlarının 
belirlenmesinde, ülkemizin besin ve beslenme politikalarının 
belirlenmesinde yol gösterici olarak çalışıyor. Bölümümüzde ulusal 
ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, 
bilimsel anlayışa sahip diyetisyenler yetiştiriyoruz.

ODYOLOJİ
Türkçe Program
Odyoloji; işitmenin korunması, işitme ve denge bozuklukları 
ile kulakla ilgili diğer sorunların tanılanması ve cerrahi olmayan 
nitelikteki tedavi yaklaşımlarının yürütülmesiyle ilgilenen 
bilim dalıdır. İşitme kayıplarının erken tanılanması için 
taramalar yapar, işitme kaybının neden olduğu konuşma ve 
denge bozukluklarına yönelik olarak hastalara yaş, cinsiyet, 
sosyokültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz 
önünde bulundurarak tedavi ve rehabilitasyon programları 
düzenler. İşitme cihazı ve koklear implant (biyonik kulak) 
kullanacak olan hastaların seçilmesi, ayar yapılması ve işitsel 
eğitim süreçlerini odyologlar yürütmektedir.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Türkçe Program
Fizyoterapist; yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, 
hareket sistemi bozuklukları, ağrı, engellilik ve yaşlılık 
durumunda özel ölçme, değerlendirme yöntemlerini kullanıp 
fizyoterapi-rehabilitasyon programı planlayıp uyguluyor. 
Yetkin, teknolojiyi kullanabilen, hizmet, eğitim, araştırma 
ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan 
fizyoterapistler yetiştiriyoruz.

ÇOCUK GELİŞİMİ
Türkçe Program
Bölümümüzde, 0-18 yaş aralığındaki normal gelişim gösteren, 
özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan 
çocukların tüm gelişim alanlarını değerlendiren ve destekleyici 
programlar geliştiren, çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma 
hizmet sunan çocuk gelişimciler yetiştiriyoruz.

EBELİK
Türkçe Program
Ebelik; kadın, aile ve toplumun sağlığını koruyucu, 
destekleyici, bakım verici hizmetler üzerine temellenmiş 
profesyonel bir meslektir. Doğum öncesi, doğum ve 
doğum sonu süreçlerinin normal seyrinde yürütülmesinde, 
yenidoğan takibinin yapılmasında ve kadının üreme sağlığının 
korunmasında aktif rol alır. Bölümümüzde güncel bilgiler 
ışığında inovatif yaklaşabilen, etik değerlere bağlı, alanına 
özgü bilimsel çalışmaları yapabilen ebeler yetiştiriyoruz.

SOSYAL HİZMET
Türkçe Program
İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, sosyal 
değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi 
için insan ilişkilerinde problem çözmeyi, güçlendirmeyi 
ve özgürleştirmeyi amaçlayan insan davranışına ve sosyal 
sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile 
etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir.

*Tüm bölümlerimizi, 4 yıl süre ile eğitim veren Sağlık Bilimleri Fakültesinden de tercih edebilirsiniz.



Erasmus Deneyimiyle Yeni Ufuklar
Üniversitemizin Erasmus üyesi olan 78 üniversiteyle 
öğrenci hareketliliği anlaşması bulunuyor 
Öğrencilerimizden Aslıhan Atar öğrenci hareketliliğini 
The University of Crete/Yunanistan’da, gerçekleştirdi. 
Atar, “Erasmus sayesinde farklı bir üniversitedeki eğitim 
sistemini gördüm ve kendimi bu alanda geliştirme 
fırsatı yakaladım. Bu süreçte hem Avrupa’yı gezdim 
hem de dilimi geliştirdim. Küçük bir adada yaşamak 
çok keyifliydi; sabahları derse gidip oradan da plaja 
gidiyorduk. Birçok farklı ülkeden arkadaşlar edinmek 
ve yeni kültürler tanımak harika bir deneyimdi” dedi.

Araştırmalara Sen De Katıl!
Yüksekokulumuzda tam donanımlı elektroterapi 
cihazları, ölçüm ve değerlendirme aletleri bulunan 
bir uygulama salonumuz bulunuyor. Ayrıca bütün 
öğrencilerimizin uygulama yapabilecekleri beceri 
uygulama laboratuvarı mevcut. Kalkınma Bakanlığının 
desteğiyle kurulan, bünyesinde REMER, MEDİTAM, 
Kanser Araştırmaları Merkezi, Biyomühendislik ve 
Biyoteknoloji Araştırma Merkezi ve İlaç Geliştirme 
Merkezi yer alan Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü de öğrencilere gelişme imkânı tanıyor.

Medipol Beş Alanda Dünya 
Sıralamasına Girdi
Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme 
kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), 
“Impact Ranking 2020”yi (Üniversite Etki Sıralaması) 
açıkladı. Üniversitelerin eğitim alanındaki çalışmalarının, 
yenilikçi projelerinin ve topluma katkılarının 
değerlendirildiği sıralamada İstanbul Medipol 
Üniversitesi, veri sunduğu beş alanda dereceye girerek 
büyük başarıya imza attı. Medipol, sisteme veri sunan 
dünyadaki üniversiteler içerisinde “Sağlık ve Kaliteli 
Yaşam” alanında 201-300 bandında yer aldı. Medipol 
bu başarısını toplum sağlığı, farklı alanlarda çalışan sağlık 
çalışanları ve araştırmacılar için düzenlediği etkinlikler, 
düzenli olarak yayımlanan Sağlık Düşüncesi ve Tıp 
Kültürü Dergisi (SD), kaliteli eğitim, araştırma faaliyetleri 
ve ulusal-uluslararası iş birlikleri ile gerçekleştirmeyi 
başardı. Üniversitemiz “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
Eşitsizliklerin Azaltılması” alanlarında 401+, “Nitelikli 
Eğitim ve Amaçlar için Ortaklıklar” alanlarında ise 601+ 
bandında yer aldı.

Fizyoterapist Adaylarının Akademik 
Çalışmaları Dikkat Çekti 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans öğrencileri, 
İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi ve 
bölüm hocaları danışmanlığında şu anda değerlendirme 
aşamasına gelinen patent başvurusunda bulundu. Ayrıca 
yine FTR lisans öğrencilerinin yürüttüğü bir araştırma 
7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresinde 
sözlü sunum olarak kabul edildi ve bildiri özeti Turkish 
Journal of Physiotherapy and Rehabilitation dergisinde 
yayınlandı. Öğrencilerin kongre katılımları üniversite 
yönetimi tarafından da destekleniyor.



Lisansüstü Eğitim
Yüksek Lisans Programları

Çocuk Gelişimi, Klinik Odyoloji, Tıbbi Farmakoloji, 
Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Ortez Protez, Dil ve Konuşma 
Terapisi, Bilişsel Rehabilitasyon (Türkiye’de ilk), 
Fizyoloji, Ebelik, Mikrobiyoloji, Anatomi, Beslenme ve 
Diyetetik, Biyokimya, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Hemşirelik, Histoloji ve Embriyoloji, Perfüzyon, Sağlık 
Yönetimi, Sağlık Fiziği, Sinirbilim.

Doktora Programları

Tıbbi Farmakoloji, Sağlık Fiziği, Ortodonti, Hemşirelik, 
Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, 
Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji, Mikrobiyoloji, 
Klinik Anatomi, Klinik Eczacılık, Sağlık Yönetimi, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sinirbilim.
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