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DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 

 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim 
sonunda önlisans diploması ile Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları, Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezlerinde, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, diş protez 
laboratuvarlarında veya özel kliniklerde istihdam edilebilmektedir. 
 
Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresinde çift anadal yapabilir, 
ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini 
tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanları kolaylaştıran, mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programları da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslar arası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir. İ.R.Ü Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, 
lisans ve önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’e göre genel İngilizce seviyeleri B1 
olması koşulu ile,talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
 
Ağız ve Diş Sağlığı Programı puan türü TYT’dir. 
 
Ağız ve Diş Sağlığı Programı, diş hekimine yardımcı olacak  laboratuvar aşamalarını 
yürütecek, özel muayenehanelerde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş 
hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hastaya tedavi sırasında 
yardımcı olacak diş hekimliği klinik yardımcı elemanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. 
Ağız ve Diş Sağlığı programı mezunlarının görevleri; klinik çalışma ortamını hazır hale 
getirmek, diş hekimine, hasta tedavisi sırasında en iyi şekilde yardımcı olmak, diş hekiminin 
protez laboratuarı ile ilişkilerini takip etmek, hastanın tedavisini ‘rahat bir psikoloji’ içinde 
geçirmesini sağlamak, hastanın altı ayda bir düzenli kontrolünü takip etmek üzere randevularını 
düzenlemektir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Ağız ve Diş sağlığı Programı, 2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans programıdır. Eğitim 
süresince, Anatomi, İmplant Protezler, Diş Anatomisi ve Oklüzyon, Teknikerler için Kimya, 
Fizik, Davranış Birimleri, Protez gibi meslek dersleri görülmektedir. Öğrencilerimizin 
uygulamaya dayalı eğitimleri, Üniversitemizde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı laboratuvarlarında, 
uygulama sınıflarında ve anlaşmalı uygulama hastanemizde yürütülmektedir. Bu sayede 
mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmektedir. Bu sayede mesleğin gerektirdiği 
yeterlilikler yerine getirilmekte ve öğrencilerimiz, donanımlı bir sağlık personeli olarak 
yetiştirilmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı programı öğrencilerimiz, uygulama eğitimlerini dönem 
içinde ve yaz aylarında almaktadır. 
 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 



Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın tercih ederek sektörde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak 
çalışmak isteyenlerin; 

●   Temel bilimlere ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkileri görebilme ve buna elindeki 
malzemeyi aktarabilme gücüne sahip, 

● El ve parmak becerisi olan ve bu organları ile çalışmasına engel olacak özrü olmayan, 
● Estetik anlayış ve görüşü gelişmiş, 
● Renkleri ayırt edebilen ve ayrıntılara dikkat eden, 
● Ekip çalışması yapabilen, 
● Sağlıklı yaşama özen gösteren, 
● Türkçeyi doğru konuşmak, 
● Güler yüzlü ve aynı zamanda ciddiyet sahibi, 
● Mütevazı ve ikna kabiliyetli olan, 
● Sorumluluk sahibi ve işini seven, 
● Dürüst çalışma niteliğine sahip olması gerekmektedir. 
 Kimyasal madde ve toz enerjisi olanlar bu mesleği yaparken zorlanabilir. 

 
MESLEKTE İLERLEME  
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri; diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında, 
diş protez laboratuvarlarında çalışabildikleri gibi diş protez laboratuarı açıp, kendi işlerini de 
yapabilme imkanına sahiptir. Ağız ve Diş Sağlığı programını başarıyla tamamlayanlar, 
ÖSYM’nin açtığı Dikey Geçiş Sınavı ile “Sağlık İdaresi” ve “Sağlık Yönetimi” alanlarında dört 
yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir. 
 
DİL EĞİTİMİ 
Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu) 
Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak,Genel İngilizce seviyeleri 
CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen  Kariyer 
İngilizcesi derslerini talep edebilmektedir. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına 
ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı iş imkanlarını araştırabilmesinin 
yolunu açar. 

 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 
Meslek ve Teknik Anadolu Liselerinin  

-Büro Yönetimi Alanı ve tüm dalları Sağlık Meslek Liselerinin  
-Acil Sağlık Hizmetleri Alanı ve tüm dalları  
-Anestezi ve Reanimasyon Alanı ve tüm dalları  
-Diş Protez Alanı ve tüm dalları  
-Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı ve tüm dalları mezunları ile  
-Sağlık Astsubay ve Hazırlama Okul’undan mezun olanlar ,Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans 
Programı’nı tercih ettiklerinde ek puanlı olarak yerleştirilmektedir. 

 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Programı’dan mezun olanlar, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde, 
devlet hastanelerinde ,üniversitelere bağlı üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, diş 
protez laboratuvarlarında veya özel kliniklerde istihdam edilmektedir. Mezunlar, devlet 
kadrosunda iki yılda bir yapılan önlisans KPSS oturumuna katılarak, yeterli puanı aldıklarında 
memur statüsünde de çalışabilmektedir. 
 
 
DİKEY GEÇİŞ  



İstanbul Rumeli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Programı önlisans eğitimini başarı ile 
tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları 
eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan;  

●  Sağlık İdaresi, 
● Sağlık Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler. 

 
YATAY GEÇİŞ 
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 

1-Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş.Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği 
bölümler; 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları  
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
-Tıbbi hizmetler Bölümü tüm programları  
2-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum 
içi yatay geçiş. 
Ağız Diş Sağlığı Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum 
içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği 
önlisans programına geçiş yapabilir. 

 
ÇİFT ANADAL İMKANI 
Ağız Diş Sağlığı Programı öğrencilerimiz,çift anadal kapsamında “Dişçilik Hizmetleri 
Bölümü” tüm programları öncelikle olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği 
istediği önlisans sağlık programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma hakkına 
sahiptir. 

-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programı 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm Programı 
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları  

Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendiler geliştirerek, 
yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencileri,eğitim süresi boyunca 
Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Diş hekimliği Klinik Anabilim Dallarında 
‘uzmanlaşmış’ Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri sertifika programları ile 
desteklenmektedir.Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir.Sertifika 
programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler,mezuniyet aşamasında uluslararası alanda 
ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 

● Periodontoloji Anabilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi  
● Ağız,Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Bilgilendirme  Eğitimi  
● Pedodonti Bilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi  
● Endodonti Bilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi  
● Konservatif  Diş Tedavisi Bilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi 
● Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi 

       a.Total- Parsiyel Protez Bilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi 
b.Kuron-Köprü Protez Bilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi 
c.Çene-Yüz Protez Bilim Dalı Bilgilendirme Dalı 

DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ 



 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Programı, öğrencilerine 2 yıllık  eğitim 
sonunda önlisans diploması ile Diş Protez Teknikeri unvanı kazandırır. 
 

Diş Protez Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları, Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezlerinde,devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, diş protez 
laboratuvarlarında istihdam edilebilmektedir. 
 

Diş Protez Teknolojisi Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal 
yapabilmekte, ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı)girerek lisans eğitimini 
tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
    

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanları kolaylaştıran, mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programını da içeren ders 
programını uygular. 
 

Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, 
lisans ve önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’e göre genel İngilizce seviyeleri B1 
olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
 

Diş Protez Teknolojisi Programı puan türü TYT’dir. 
 

Diş Protez Teknolojisi Programı,diş hekimi tarafından planlanan protetik tedavinin 
laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojilerle ve en iyi malzemelerle yapımını sağlayan sağlık 
teknisyenleri yetiştirmektedir. Diş Protez Teknikerleri genellikle diş hekiminin sorumluluğunda 
çalışmaktadır. Başlıca görevleri ise; hazırlanan diş protezinin kullanıma hazır hale getirilmesi, 
herhangi bir şekilde kırılan veya üzerinde çatlak oluşan protezlerin onarımı, kullandığı 
cihazların ve aletlerin temizliğini gerçekleştirmektedir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Diş Protez Teknolojisi Programı, 2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans programıdır.  
 
Eğitim süresince, Matematik, Teknik Bilimler, Teknik Resim Maddeler ve Araç Bilgisi, Sabit 
Protezler, Hareketli Protezler, Ortodontik Apereyler, İmplant Üstü Protez, Çene Yüz Protezi ve 
İşletme Ekonomisi dersleri okutulmaktadır.  
 
Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri üniversite yerleşkemizde bulunan diş protez 
laboratuvarlarında, uygulama sınıflarında ve anlaşmalı uygulama hastanemizde 
yürütülmektedir. Bu sayede mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmektedir ve 
öğrencilerimiz, donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir.  
 
Öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini, eğitim dönemi içerisinde ve yaz aylarında almaktadır. 
 
 
 
 
MESLEĞİN GEREKTİĞİ NİTELİKLER 
Diş Protez Teknolojisi Programı’nı tercih ederek sektörde Diş Protez Teknikeri olarak 
çalışmak isteyenlerin; 

● Türkçeyi güzel kulanan, 



● Temel bilimlere ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkileri görebilme ve buna elindeki malzemeyi 
aktarabilme gücüne sahip, 

● El ve parmak becerisi olan ve bu organları ile çalışmasına engel olacak özrü olmayan, 
● Estetik anlayış ve görüşü gelişmiş, 
● Kullanılan maddelere alerjisi olmayan, 
● Dürüst, 
● Sağlıklı, 
● Sorumluluk sahibi kimseler olması gerekmektedir. 

 
MESLEKTE İLERLEME  
Diş Protez Teknolojisi Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrenciler Diş Protez Teknikeri 
unvanı almaktadır. Kamu ya da özel sağlık kuruluşlarının protez laboratuvarlarında 
çalışabilmektedirler. Diş Protez Teknolojileri programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, 
Dikey Geçiş Sınavı ile Sağlık İdaresi ve Sağlık Yönetimi bölümlerinden birinde lisans 
eğitimlerine devam edebilme imkanına sahiptir. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam 
etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları 
hedeflenmiştir. 
 
DİL EĞİTİMİ 
Diş Protez Teknolojisi Önlisans  Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu) 
Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak , Genel İngilizce seviyeleri 
CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü  Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer 
İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve 
yurt dışı iş imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 
Sağlık Meslek Liselerinin Diş Protez Alanı ve tüm dallarından mezun olanlar, Diş Protez 
Teknolojisi Önlisans Programı’nı tercih ettiklerinde ek puanlı olarak yerleştirilmektedir. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Diş Protez Teknolojisi Önlisans Programı’ndan mezun olanlar; Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezlerinde, devlet hastanelerinde, üniversitelere bağlı hastanelerde, özel hastanelerde, diş 
protez laboratuvarlarında çalışabilmektedir. 
 
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Programı önlisans eğitimini başarı ile 
tamamlamayan öğrenciler,üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları 
eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS)ile dönem uzatmadan; 

● Sağlık İdaresi  
● Sağlık Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler. 

 
YATAY GEÇİŞ 
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1-Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş. Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği 
bölümler; 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü, tüm programları 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, tüm programları  
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programlar 



2-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, uygun kurumlar arası ve kurum 
içi ve yatay geçiş. 
Diş Protez Teknolojisi Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum 
içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği önlisans 
programına geçiş yapabilirler. 
 
ÇİFT ANADAL İMKANI 
Diş Protez Teknolojisi Programı öğrencilerimiz, çift anadal kapsamında “Dişçilik Hizmetleri 
Bölümü” tüm programları öncelikle olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği 
istediği önlisans sağlık programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma hakkına 
sahiptir. 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programı  
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programı 
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programı  
Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Programı öğrencileri, eğitim süresi 
boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Diş Protez Teknikeri sertifika programları 
ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. 
Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası 
alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 

● Periodontoloji Anabilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi 
● Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi  
● Pedodonti Bilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi 
● Endodonti Bilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi 
● Konservatif  Diş Tedavisi Bilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi 
● Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi 
● Ortodonti Anabilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi 
● İmplantoloji Anabilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi 
● Ağız Hastalıkları Bilim Dalı Bilgilendirme Eğitimi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

ÇOCUK GELİŞİMİ 
 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda 
önlisans diploması ile Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı unvanı kazandırır. 



 
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı unvanı alan önlisans mezunları, kreş ve gündüz bakım 
evlerinde, anaokullarında, çocuk esirgeme kurumlarında, hastanelerin oyun odalarında, 
otellerin çocuk kulüplerinde, özel rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilebilmektedir. 
 
Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal yapabilmekte, 
ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı)girerek lisans eğitimini 
tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran, mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir. İ.R.Ü Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen  Kariyer İngilizcesi 
dersleri,lisans ve önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’ e göre genel İngilizce 
seviyeleri B1 olması koşulu ile, talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
 
Çocuk Gelişimi Programı puan türü TYT’dir. 
 
Çocuk Gelişimi Programı, 0-18 yaş aralığında tipik ve atipik gelişimi gösteren çocukların 
gelişimini destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet 
veren,çocuğun tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleyen ve değerlendiren birimlere nitelikli 
meslek elemanı yetiştirmektedir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Çocuk Gelişimi Programı,2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans bölümüdür. Çocuk 
Gelişimi Programı, 2 yıllık eğitim süresince, alanında uzman öğretim elemanları tarafından, 
Çocuk Gelişimi, Çocuk ve Drama, Çocuk ve Oyun, İlk ve Acil Yardım, Anatomi, Özel Eğitim, 
Çocuk Beslenmesi gibi derslerin eğitimini almaktadır. Oyun, drama gibi uygulamalı dersler, 
yaratıcı drama atölyesinde işlenmektedir. 
Ayrıca öğrenciler, üçüncü ve dördüncü dönemlerde mesleki uygulama dersi ile alanda 
uygulama deneyimi yaşama fırsatı elde etmektedir. Özel Eğitim II dersinde programa kayıtlı 
öğrencilere, özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında gözlem imkanı sağlanmaktadır. Çocuk 
Gelişimi programından mezun olup, herhangi bir kurum ve kuruluşta işe başlayanlar, 
bulundukları kurumda çocukların eğitimi ve gelişimi ile ilgilenmektedir. Bu bağlamda 
çocukları hem eğlendirmek hem de gelişimlerini desteklemek amacıyla drama, müzik, resim, 
gibi etkinlikler hazırlanmaktadır. 
 
 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
Çocuk Gelişimi programını tercih ederek sektörde Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı olarak 
çalışmak isteyenler; 

● Çocukları sevme ve onlarla beraber olmaktan sıkılmamalı, 
● Çocukların duygularını anlayabilmeli, hoşgörülü ve sabırlı olmalı, 
● İnsanlarla iyi iletişim kurma, gelişim psikolojisine ilgi duymalı,  
● Kendini geliştirme konusunda istekli ve yaratıcı kişiler olmalıdır. 



 
MESLEKTE İLERLEME  
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanları, başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda 
idari görevde yer alabilmekte ve kendi kurumlarını açabilmektedir. Çocuk Gelişimi önlisans 
programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından açılan sınavlarda başarılı 
oldukları takdirde, Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Okul Öncesi ve Eğitimi 
Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerinden birine dikey geçiş yaparak eğitimlerini 
daha üst düzeye taşıyabilirler. 
Program müfredatı, lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış 
ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir. 
 
DİL EĞİTİMİ  
Çocuk Gelişimi Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu ) Genel 
İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’ e 
göre B1 olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi 
derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi 
uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar. 

  
KAYIT AVANTAJLI OLAN LİSELER  
Mesleki  Teknik ve Anadolu Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ile tüm dallarından 
mezun olanlar Çocuk Gelişimi önlisans programlarına ek puanlı olarak yerleştirilirler. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Çocuk Gelişimi Programı’ndan mezun olanlar; kreş ve gündüz bakım evlerinde, 
anaokullarında, çocuk esirgeme kurumlarında, hastanelerin oyun odalarında, otellerin çocuk 
kulüplerinde, özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedir. Ayrıca programdan mezun 
olan öğrenciler kreş ve anaokulu açarak işyeri sahibi olabilmektedir. Eğitimlerini 4 yıllık lisans 
programına tamamlayan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hastanelerde , özel eğitim 
kurumları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik merkezlerinde Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak 
çalışabilmektedirler. Pedagojik formasyon alan mezunlar, KPSS sınavında istenen puanı 
aldıklarında Çocuk Gelişimi Öğretmeni veya Okul Öncesi Öğretmeni olarak atanabilmekte, 
özel kurumlarda ise öğretmenlik yapabilmektedirler. 
 
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı önlisans eğitimini başarı ile 
tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları 
eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Çocuk Gelişimi 
● Çocuk Sağlığı ve Gelişimi  
● Özel Eğitim Öğretmenliği 
● Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir. 

 
YATAY GEÇİŞ 
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 

● Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş. 

● Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi 
yatay geçiş. 



Çocuk Gelişimi Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum 
içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği 
önlisans programına geçiş yapabilir.  

 
ÇİFT ANADAL İMKANI  
Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerimiz, çift anadal kapsamında “Çocuk Bakımı ve Gençlik 
Hizmetleri Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden 
seçeceği istediği önlisans programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma 
hakkına sahiptir. 

● Evde Hasta Bakımı Programı  
 

Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerinde kendilerini geliştirerek, 
yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri eğitim süresi boyunca 
Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. 
Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını 
başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası  alanda ihtiyaç duyulan 
donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 

● Yaratıcı Drama Etkinlikleri 
● Çocuklarda Cinsel Eğitim 
● 0-3 Yaş Çocukları İçin Oyun Etkinlikleri  
● Dolgu Oyuncak Yapımı  
● Çocuklarda Stresle ve Kaygıyla Başa Çıkma Yöntemleri 
● Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara yaklaşımlar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK  BÖLÜMÜ 
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI 

 

 İstanbul Rumeli Üniversitesi Acil Durum Afet Yönetimi Programı, öğrencilerine  2 yıllık 
eğitim sonunda önlisans diploması ile Acil Durum Afet Yönetimi Teknikeri unvanı kazandırır. 
 

Acil Durum Afet Yönetimi Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları, Afet ve Acil Durum 
Başkanlığı ve başkanlığına bağlı birimler (İl Müdürlükleri),Afet Yönetim ve Koordinasyon 
Merkezleri, İtfaiye teşkilatları,Sivil Toplum Kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Üniversite 



Hastanelerinde çalışma imkanları bulunmaktadır. Mezunlar, lisans ve lisansüstü eğitim alarak 
akademik kariyer yapabilmektedir. 
        
Acil Durum Afet Yönetimi Programı öğrencileri,2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal ve DGS 
imkanları kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika 
programlarını da içeren ders programını uygular. 
        
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir. İ.R.Ü Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri,lisans 
ve önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’e göre genel İngilizce seviyeleri B1 
olması koşulu ile, talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
       
Acil Durum Afet Yönetimi Programı puan türü TYT’dir. 
 

Acil durum ve afet yönetimi programı, acil durum ve affet yönetimi alanında eğitim almış 
uzman personele olan ihtiyacı karşılamak üzere, her türlü acil durum merkezleri, sivil savunma 
ekipleri,itfaiye teşkilatları, ilgili kamu kurum kuruluşları ve özellikle AFAD bünyesinde görev 
alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev 
aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, 
görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetkisine sahip eleman yetiştirilmektedir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ  
Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı 2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans programıdır. 
Eğitim süresince Arama ve Kurtarma Teknikeri, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Davranış 
Bilimleri ve İletişim, Temel İlk Yardım, Fizyoloji, Anatomi vb. dersleri okutulmaktadır. 
Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri üniversitemizin laboratuvar / uygulama 
sınıflarında, anlaşmalı uygulama hastanelerimiz ve kurumlarda yürütülmektedir. Bu sayede 
mesleğin gerektirdiği yeterlilikler kazandırılarak öğrencilerimiz, donanımlı elemanları olarak 
yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini, dönem içinde ve yaz aylarında 
almaktadır. 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER  
-İnsanlara yardım etmeyi seven, 
-Soğukkanlı  
-Acil ve anlık gelişen olaylarda ve baskı altında doğru kararlar alabilen, 
-Karmaşık problemlere alternatif çözümler bulunabilen, 
-Engelli ve sarp arazilerde çalışmayı uygun vücut yapısına ve psikolojisine sahip, 
-Farklı coğrafyalara hızlı adapte olabilen ve uzun süre çalışma temposuna ayak uydurabilecek, 
-Ekip çalışmasına yatkın, 
-Etkili iletişim becerilerine sahip, 
-Alanındaki dünya genelinde gelişmeleri takip eden, 
-Sorumluluk duygusu yüksek, gerektiğinde insiyatif alabilen bireyler olması gerekmektedir. 
 
MESLEKTE İLERLEME 
Acil Durum ve Afet Yönetimi Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş 
Sınavı ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 
bölümlerinden birinde lisans eğitimlerine devam edebilme imkanına sahip olmaktadır. Program 
müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve 
devam kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir. 
 



DİL EĞİTİMİ 
Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu 
tuttuğu) Genel  İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce 
seviyeleri CEFR’ e göre B1 olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen 
Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin 
alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını 
araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Programdan mezun olanlar, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; Afet Acil Durum  
Başkanlığına bağlı il Müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye 
teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar 
vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili 
organizasyonlarda çalışma imkanı bulabilirler. 
 
YATAY GEÇİŞ  
Yatay Geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1-Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş. 
Müfredata uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği bölümler; 
-Tıbbi Hizmetler ve Tekniker Bölümü tüm programları  
2-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun kurumlar arası ve kurum içi yatay 
geçiş. 
Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında 
kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği 
önlisans programına geçiş yapabilirler. 
 
ÇİFT ANADAL PROGRAMI 
Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencilerimiz, çift anadal kapsamında “Tıbbi 
Hizmetler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden 
seçeceği listelediği önlisans sağlık programlarından çift anadal diploması alma hakkına sahiptir. 
  -Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
  -Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
  -Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları  
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencileri, eğitim süresi 
boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. 
Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını 
başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan 
donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 
Verilmesi Planlanan Sertifikalar; 
-Kalite Yönetim Sistemleri 
-Enfeksiyon Kontrolü  
-Etkili İletişim  
-Hasta ve Çalışan Güvenliği  
-Sağlık Turizmi 
-Girişimcilik  



-Girişimcilik İşlemler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 
EVDE HASTA BAKIMI 

 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim 
sonunda önlisans diploması ile Evde Hasta Bakımı Teknikeri (Sağlık Teknikeri) unvanı 
kazandırır. 
 
Evde Hasta Bakımı Programı, önlisans mezunlarının, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme 
kurumları, belediyeler, hastaneler (devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler) 
sivil toplum kuruluşları, huzur evleri, yaşlı bakım evleri, yaşlılar için gündüz bakım 
merkezlerinde çalışma olanakları bulunmaktadır. Mezunlar lisans ve lisansüstü eğitim alarak 
akademik kariyer yapabilmektedir. 



 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı programı öğrencilerine 2 yıllık eğitimlerini 
tamamlayıp mezun olduklarında tercih edilmelerini arttıracak Rumeli Eğitim Metodu 
uygulanmaktadır. 
 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri 
lisans ve önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’ e göre genel İngilizce seviyeleri 
B1 olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır.  
 
Evde Hasta Bakımı Programı puan türü TYT’dir. 
 
Evde Hasta Bakımı Programı; hasta ve hasta yakını haslarını göz önünde bulunduran, 
hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımı 
yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya 
ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı 
yapabilen, topluma hizmet veren eğitimli sağlık personeli yetiştirmektedir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Evde Hasta Bakımı Programı 2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans programıdır. Eğitim 
süresince Tıbbi Terminoloji, Fizyoloji, Farmakoloji, Anatomi vb. ile özel tedavi yöntemleri 
okutulmaktadır. Öğrencilerimizin laboratuvar / uygulama sınıflarında ve anlaşmalı uygulama 
hastanelerimizde yürütülmektedir. Bu sayede mesleğin gerektirdiği yeterlilikler kazandırılarak 
öğrencilerimiz, donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz 
uygulama eğitimlerini, dönem içinde ve yaz aylarında almaktadır. 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
-İnsanlara hizmet etmeyi seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan, 
-İnsan sağlığı ve biyolojiye ilgili, 
-Empati kurabilen ve onların duygu ve düşüncelerini anlayabilen, 
-Sevecen, hoşgörülü, sabırlı, güler yüzlü 
-Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen  
-Coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren 
-Sorumluluk sahibi iş birliğine ve kişisel gelişimi açık  
-Ruhsal ve Fiziksel rahatsızlığı olmayan kimseler olmaları gerekmektedir. 
 
MESLEKTE İLERLEME  
Evde Hasta Bakımı programını başarıyla tamamlayanlar, ÖSYM’nin açtığı Dikey Geçiş Sınavı 
ile Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ile 
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarında dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş 
yapabilmektedir. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler 
düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir. 
 
DİL EĞİTİMİ 



Evde hasta bakımı Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu) 
Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri 
CEFR’ e göre B1 olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer 
İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin 
alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını 
araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Programdan mezun olanlar, hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda 
yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzlük yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri gibi 
kuruluşlarda ve sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalarda, evde bakım birimlerinde, 
hastanın hastalığına uygun olarak evine düzenleme gibi alanlarda uzman doktor gözetiminde 
çalışabilmektedirler. 
 
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Programı önlisans eğitimini başarı ile 
tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları 
eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan;  

● Beslenme ve Diyetetik 
● Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
● Gerontoloji 
● Hemşirelik 
● Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler. 

 
YATAY GEÇİŞ  
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1-Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş. Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği 
bölümler; 
-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları  
 
2- Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun kurumlar arası ve kurumlar arası 
ve kurum içi yatay geçiş. Evde Bakım Hizmetleri Programı’na yerleşen öğrencilerimiz birinci 
yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası geçiş ile yerleştirme puan türüne 
göre istediği önlisans programına geçiş yapabilirler. 
ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI 
Evde hasta bakımı programı öğrencilerimiz çift anadal kapsamında “Tıbbi Hizmetler Bölümü” 
tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği önlisans sağlık 
programlarından çift anadal diploması alma hakkına sahiptir. 

- Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
- Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
- Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 
-  

VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca 
Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. 
Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. 



Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası 
alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.  
 
Verilmesi Planlanan Sertifikalar; 
-Kalite Yönetim Sistemleri 
-Enfeksiyon Kontrolü 
-Etkili İletişim 
-Hasta ve Çalışan Güvenliği 
-Sağlık Turizmi 
-Afet Yönetimi 
-Girişimcilik 
-Girişimsel işlemler 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERAPİ VE REHABİLİTASYONBÖLÜMÜ 
FİZYOTERAPİ 

 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda 
önlisans diploması ile Fizyoterapi Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
Fizyoterapi Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları, özel sağlık kuruluşunda, özel 
rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, kaplıca / termal tesislerde, spor / sağlık 
merkezleri, profesyonel ve amatör spor kulüplerinde istihdam edilebilmektedir. 
 



Fizyoterapi Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal yapabilmekte, ayrıca 
mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilirler ve 
meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran, mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifikalar programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve 
önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’e göre genel İngilizce seviyeleri B1 olması 
koşulu ile, talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
   
 Fizyoterapi Programı puan türü TYT’dir. 
 
Fizyoterapi Programı, başta fizik ve rehabilitasyon bölümleri ve klinikleri olmak üzere, 
üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA / Termal tesislerinde 
çalışmak üzere bilimsel donanıma sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren sağlık 
sektöründe fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi uygulamalarında uzman doktora yardımcı 
olmak üzere görev alabilmektedir. Bu sebeple Fizyoterapi Teknikerlerinin, çalıştıkları 
hastanelerde, ilgili uzman doktorların gözetim ve denetiminde yapmış oldukları iş ve işlemler, 
hastayı fizik tedaviye hazırlar, fizik tedaviyi ilgili doktor veya fizyoterapi uzmanı direktifleri 
doğrultusunda uygular, fizyoterapi cihazlarını, aletlerini hazırlar ve fizyoterapi cihazlarının 
bakımını yapmaktadır. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Fizyoterapi  Programı 2 yıllık eğitim süresince Fizik, Anatomi Fizyoterapi, Tıbbi Terminoloji, 
Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Fizyoloji, Kinezyoloji, Fizyoterapide  Ölçme ve 
Değerlendirme, İlk Yardım, Ortez ve Protez Rehabilitasyonu, Ortepedik Rehabilitasyon ve 
Masaj  Teknikleri dersleri verilmektedir. Müfredat derslerine ek olarak verilen sertifika ve 
seminer programları ile öğrenciler, mezuniyet öncesi mesleki donanım kazanmaktadır. 
 
Öğrencilerimiz uygulamaya dayalı eğitimleri üniversitemizde bulunan cihazlar ve ekipmanlarla 
yapılan uygulamalar, öğrencilerimize mezuniyet öncesi pratik deneyim kazandırmaktadır. Bu 
sayede mesleğin gerektirdiği yeterlilikler kazandırmakta ve öğrencilerimizin,donanımlı bir 
sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. 
 
 
MESLEĞİN GEREKTİĞİ NİTELİKLER 
Fizyoterapi Teknikleri, tercih ederek sektörde Fizyoterapi Teknikeri olarak çalışmak 
isteyenlerin; 

● Fen bilimlerine, özellikle biyoloji ve fiziği ilgili ve bu alanlarda başarılı, 
● Bedence güçlü ve dayanıklı, 
● Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, 
● El ve parmak becerileri gelişmiş, 
● Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan, 
● Sabırlı, sevecen, dikkatli ve sorumluluk sahibi olması gerekmektedir. 

 
MESLEKTE İLERLEME  



Fizyoterapi Teknikleri, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda; uzmanlık alanları, tecrübeleri, 
kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer 
alabilmektedir. 
Fizyoterapi programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı ile 
“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” dört yıllık lisans programına dikey geçiş yapabilmektedir. 
Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek 
hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir. 
 
DİL EĞİTİMİ 
Fizyoterapi Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel  
İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir.Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’ e 
göre B1 olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi 
derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi 
uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 
Meslek ve Teknik Anadolu Liselerinin  
-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve tüm dalları Sağlık Meslek Liselerinin 
-Acil Sağlık Hizmetleri Alanı ve Tüm dalları  
-Anestesi ve Reanimasyon Alanı ve tüm dalları  
-Ortepedik-Protez ve Ortez Alanı ve tüm dalları  
-Radyoloji alanı ve tüm dallarından mezun olanlar Fizyoterapi önlisans programını tercih 
ettiklerinde ek puanlı olarak yerleştirilmektedir. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Fizyoterapi Teknikerleri; özel sağlık kuruluşlarında, özel rehabilitasyon merkezlerinde, 
huzurevlerinde, kaplıca / termal tesislerinde, spor / sağlık merkezleri ve profesyonel ve amatör 
spor kulüplerinde görev alabilmektedir. Önlisans KPSS oturumunda başarılı olanlar, devlet 
hastanelerine ve üniversite hastanelerine memur statüsünde atanabilmektedir. KPSS’ de yeteri 
başarıyı gösteremeyenlerin özel hastanelerde çalışma imkanı bulunmaktadır. 
     
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi Programı önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan 
öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında 
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
● Hemşirelik 
● Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir. 

YATAY GEÇİŞ 
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1- Ağırlık Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına 
uygun geçiş. 
Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği bölümler; 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Tüm Programları  
2-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay 
geçiş. 
Fizyoterapi Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum 
dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği önlisans programına 
geçiş yapabilir. 



 
ÇİFT ANADAL İMKANI 
Fizyoterapi Programı öğrencilerimiz, çift anadal kapsamında “Terapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği 
istediği önlisans programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma hakkına 
sahiptir. 
 -Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
 -Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, tüm programları 
 -Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları  
Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli 
Eğitim Merkezi tarafından verilen Fizyoterapi Teknikeri sertifika programlarını başarı ile 
tamamlayan öğrenciler,mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma 
sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 

● Fizyoterapide Özel Konular 
● Hijyen 
● Klavye Kullanımı 
● Hasta Karşılama ve Hastaya Yaklaşım  
● Akılcı İlaç Kullanımı 
● Ergoterapi  
● Özel Eğitimde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  
● Ortopedik Rehabilitasyon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 
AMELİYATHANE HİZMETLERİ 

 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim 
sonunda ön lisans diploması ile Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri unvanı alan ön lisans mezunları, kamuya ait eğitim ve 
araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversitelere bağlı hastaneler ile özel hastanelerin 
ameliyathane ve merkezi sterilizasyon ünitelerinde istihdam edilebilmektedir. 
 
Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal 
yapabilmekte, ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini 
tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 



 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift ana dal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran, mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezleri altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, 
lisans öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’ e göre genel İngilizce seviyeleri B1 olması 
koşulu ile, talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
 
Ameliyathane Hizmetleri Programı puan türü TYT’ dir. 
 
Teknolojinin hızla gelişmesi ve uygulamalardaki çeşitliliğin artması ile birlikte günümüzde en 
sık başvurulan tedavi yöntemlerden biri cerrahidir. Cerrahi girişimlerin geçmiş yıllara göre daha 
fazla uygulanması ve tercih edilmesi nedeniyle bu alanda çalışabilecek nitelikli teknikerlerin 
yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
Ameliyathane Hizmetleri programının amacı; ameliyathanelerde kullanılan alet ve 
malzemelerin ameliyattan önce hazır hale getirilmesi, ameliyat sırasında cerrahi ekibe malzeme 
tedarik edilmesi ve ameliyat sırasında cerrahi ekibe malzeme tedarik edilmesi ve ameliyathane 
ortamının ameliyata uygun hale getirilmesine yönelik işleri gerçekleştiren ve ameliyata giren 
ekipte doğrudan yer alıp, uygulama açısından destek veren donanımlı teknik sağlık personeli 
yetiştirmektir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Ameliyathane Hizmetleri Programı 2 yıllık eğitim süresini kapsayan ön lisans programıdır.  
 
Eğitim süresince, Ameliyathane Teknolojisi, Sterilizasyon İlkeleri, Anatomi, Fizyoloji, 
Davranış Bilimleri, Mikrobiyoloji, Temel İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Terminoloji, Cerrahi 
Hastalıkları Bilgisi, Ameliyathane Uygulamaları ve Enfeksiyon Hastalıkları gibi teorik ve 
uygulamalı dersler verilmektedir.  
 
Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri üniversitemizde bulunan ameliyathane 
laboratuvarında ve anlaşmalı uygulama hastanemizde yürütülmektedir. Ayrıca öğrencilerin 
mezun olabilmesi için kamu veya özel sağlık kurumlarında 30 iş günü yaz stajı uygulaması 
yapmaları gerekmektedir. Teorik ve uygulamalı eğitimler sonunda öğrenciler, tüm cerrahi 
malzemeleri tanıyabilecek, ameliyathaneyi cerrahi işlem öncesinde hazırlayabilecek, ameliyat 
sonrasında aletlerin sterilizasyonunu yaparak korunmasını sağlayabilecek, ameliyathanedeki 
bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, korunmasını ve tedarik edilmesini sağlayabilecek 
yeterliliğe sahip hale gelirler. 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
Ameliyathane Hizmetleri Programı’nı tercih ederek sektörde Ameliyathane Hizmetleri 
Teknikeri olarak çalışmak isteyenlerin; 

● Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı olmalı, 
● El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmeli  
● El-göz koordinasyonu yeteneğine sahip olmalı, 
● Sorumluluk duygusu olan, dikkatli, titiz, tedbirli olmalı, 



● Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın direktiflerini hemen anlayıp uygulayabilmeli, 
● Dayanıklı bir fiziki yapıya sahip olmalı, 
● İletişim becerileri güçlü olmalı, 
● Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stresli ortamlarda çalışabilme yeteneğine sahip 

olmalı, 
● Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmeli, 
● Bulaşıcı hastalık taşımamalıdır. 

 
MESLEKTE İLERLEME 
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri; eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi 
kamu kuruluşlarının ve özel hastanelerin ameliyathane ve merkezi sterilizasyon ünitelerinde 
çalışabilmektedir. 
 
Ameliyathane Hizmetleri programını başarıyla tamamlayanlar, ÖSYM’nin açtığı Dikey Geçiş 
Sınavı ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” 
alanlarının dört yıllık lisans  programlarına dikey geçiş yapabilmektedir. 
 
DİL EĞİTİMİ  
Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçe’ dir (YÖK’ün zorunlu 
tuttuğu). Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce 
seviyeleri CEFR’ e göre B1 olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen 
Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin 
alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını 
araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 
Meslek ve Teknik Anadolu Liselerinin  
-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve tüm dalları Sağlık Meslek Liselerinin  
-Acil Sağlık Hizmetleri Alanı ve tüm dalları  
-Anestezi ve Reanimasyon Alanı ve tüm dalları  
-Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı ve tüm dalları mezunları ile  
-Sağlık Astsubay ve Hazırlama Okulu’ndan mezun olanlar Ameliyathane Hizmetleri ön lisans 
Programı’nı tercih ettiklerinde ek puanlı olarak yerleştirilmektedir. 
      
 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans Programından mezun olanlar kamuya ait eğitim ve 
araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversitelere bağlı hastaneler ile özel hastanelerin 
ameliyathane ve merkezi sterilizasyon ünitelerinde istihdam edilmektedir. Kamu Personeli 
Seçme Sınavı’ na katılarak yeterli puanı aldıklarında memur olarak atanabilirler. 
 
DİKEY GEÇİŞ  
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Programı ön lisans eğitimini başarı ile 
tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları 
eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
● Hemşirelik  
● Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler. 

 



YATAY GEÇİŞ 
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1-Ağırlıklı Genel Not Ortalama (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına 
uygun geçiş. Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği bölümler; 
- Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları  
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları  
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 
2-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası kurum içi yatay 
geçiş. 
Ameliyathane Hizmetleri Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında 
kurum içi kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön 
lisans programına geçiş yapabilir. 
 
ÇİFT ANADAL İMKANI  
Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencilerimiz, çift ana dal kapsamında “Tıbbi Hizmetler 
Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği 
istediği ön lisans programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma hakkına 
sahiptir. 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, tüm programları  
-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları  
Çift ana dal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencileri, eğitim süresi 
boyunca Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri 
sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini 
takip etmektedir. Sertifika programlarını başarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet 
aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına 
geçiş yapar. 

● Sağlık Turizmi Eğitimi 
● Medikal İngilizce Eğitimi 
● Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimi 
● Diksiyon ve Etkili konuşma, beden dili 
● Etkili Sunum Teknikleri 
● Yara Bakımı 
● El Hijyeni Eğitimi 
● Güvenli Cerrahi Eğitimi  
● Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi 
● Afet Yönetimi 

 
 
, 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 
ANESTEZİ 

 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda önlisans 
diploması ile Anestezi Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
Anestezi Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları, devlet hastanelerinde, üniversite 
hastanelerinde,özel hastanelerde, doğum evleri ve özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü 
sağlık kurumlarında istihdam edilebilmektedir. 
 
Anestezi Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal yapılabilir, ayrıca 
mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilirler ve 
meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
 



Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran, mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını değerlendirebilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezleri altında yürütülen  Kariyer İngilizcesi dersleri 
lisans ve önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’e göre genel İngilizce seviyeleri B1 
olması koşulu ile, talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
 
Anestezi Programı puan türü TYT’dir. 
 
Anestezi Programı, ameliyat öncesi anestezi uygulamaları için gerekli tüm hazırlıkları 
gerçekleştirecek, anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesi ve sonlandırılması sırasında 
anestezi uzman doktoruna yardımcı olabilecek bilgi ve donanıma sahip, sağlık teknikerleri 
yetiştirmektedir. 
Anestezi programı mezunları, tüm ameliyatlarda hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi işlemleri 
anestezi uzman doktorunun talimatlarına göre uygulamaktadır. Mezunlar anestezide 
kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol ederek anestezi uygulamasına hazırlamaktadır. 
Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit 
tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eden Anestezi Teknikeri uygulanacak anestezi 
yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlamaktadır. Ayrıca hastaya ait tüm kayıtları 
tutan anestezi programı mezunları anestezinin güvenli şekilde uygulanması sırasında anestezi 
uzman doktoruna yardımcı olmaktadır.    
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Anestezi Programı, 2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans programıdır. Eğitim süresince 
Anesteziyoloji, Fizyoloji, Farmakoloji, Anatomi, Temel Anestezi, Klinik Anestezi, Anestezi 
Cihaz ve Ekipmanları, Anestezi Uygulamaları ile Özel Tedavi Yöntemleri okutulmaktadır.  
Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri, üniversitemizin laboratuvar / uygulama 
sınıflarında ve anlaşmalı uygulama hastanemizde yürütülmektedir. Bu sayede mesleğin 
gerektirdiği yeterlilikler kazandırılarak öğrencilerimiz, donanımlı bir sağlık personeli olarak 
yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini, dönem içinde ve yaz aylarında 
almaktadır. 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
Anestezi Programı’nı tercih ederek sektörde Anestezi Teknikeri olarak çalışmak isteyenleri; 

● Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, 
● Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen, 
● Hızlı ve doğru karar verebilen, 
● Doktorun söylediklerini hemen anlayıp uygulayabilen, 
● Sorumluluk duygusu gelişmiş, 
● Bedenen güçlü ve dayanıklı 
● İyi iletişim kurabilen, 
● Zamanı iyi kullanılabilen, 
● Güvenilir, 
● Ekip çalışmasına yatkın, 
● Soğukkanlı, acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, seri hareket edebilen kişiler 

olması gerekmektedir. 
 



MESLEKTE İLERLEME  
Anestezi Teknikeri, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda iş bulma imkanına sahiptir. 
Anestezi programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı ile Acil Yardım 
ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden birinde lisans 
eğitimlerine devam edebilme imkanına sahip olmaktadır. Program müfredatı, fakültede 
eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı 
yaşamamaları hedeflenmiştir. 
         
DİL EĞİTİMİ 
Anestezi Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce 
dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’ e göre B1 
olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini 
talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi 
uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 
Sağlık Meslek Liselerinin  
-Acil Sağlık Hizmetleri Alanı ve tüm dalları 
-Anestezi ve Reanimasyon Alanı ve tüm dalları 
-Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı ve tüm dalları mezunları ile  
-Sağlık Astsubay ve Hazırlama Okulu’ndan mezun olanlar Anestezi Önlisans Programı’nı 
tercih ettiklerinde ek puanlı olarak yerleştirilmektedir. 
 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Anestezi Önlisans Programı’ndan mezun olanlar devlet hastanelerinde, üniversitelere bağlı 
hastanelerde, özel hastanelerde, doğumevleri ve özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü 
sağlık kurumunda istihdam edilmektedir. Devlet kadrosunda iki yılda bir yapılan ön lisans 
KPSS oturumuna katılarak yeterli puanı aldıklarında memur statüsünde çalışabilmektedir. 
 
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi Programı önlisans eğitimini başarı iletamamlayan 
öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında 
Dikey Geçiş Sınavı(DGS)ile dönem uzatmadan; 

● Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
● Hemşirelik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir. 

 
YATAY GEÇİŞ  
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1-Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş. Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği 
bölümler; 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları  
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 
2-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay 
geçiş. 



Anestezi Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum 
dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği önlisans programına 
geçiş yapabilirler. 
 
ÇİFT ANADAL İMKANI 
Anestezi Programı öğrencilerimiz, çift anadal kapsamında “Tıbbi Hizmetler Bölümü” tüm 
programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği önlisans 
programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma hakkına sahiptir. 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları  
Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli 
Eğitim Merkezi tarafından verilen Anestezi Teknikeri sertifika programları ile 
desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika 
programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında uluslararası alanda 
ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 

 
● Hastanelerde Kalite Yönetim Sistemleri  
● Enfeksiyon Kontrolü  
● Etkili İletişim 
● Hasta ve Çalışan Güvenliği 
● Sağlık Turizmi  
● Neonatal Resüsitasyon 
● Afet Yönetimi 
● Medikal İngilizce  

 
 
 
 
 
 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 

DİYALİZ 
 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Diyaliz Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda önlisans 
diploması ile Diyaliz Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
Diyaliz Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları, devlet ve üniversite hastanelerinde 
çalışabilecekleri gibi özel hastanelerde de istihdam edilebilmektedir. 
 
Diyaliz Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal yapabilmekte, ayrıca 
mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı)girerek lisans eğitimini tamamlayabilirler ve 
meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran, mesleki 



hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen öğrencilerine eğitimleri 
süresince CEFR’e göre genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile, talep ettiklerinde 
sunulan kıymetli bir fırsattır. 
 
Diyaliz Programı puan türü TYT’dir. 
 
Diyaliz Programı, böbrek hastalarının ihtiyacına yönelik olarak diyaliz tedavisinde hastanın 
diyaliz makinesine alınması, takibi, tedavisi ve işlemlerinin sonlandırılmasının yanı sıra hasta 
ve yakınlarını tedavi hakkında bilgilendiren, diyaliz makinasının bakımını sağlayan nitelikli 
sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca; periton diyalizi hastalarının bakımını, 
kontrolünü, katater bakımı, transfer set değişimi, solüsyonların değişimini yapar, hasta eğitimi 
verir. İstanbul Rumeli Üniversitesi Diyaliz Programı öğrencileri, uygulama laboratuarları ve 
anlaşmalı hastanelerde aldıkları uygulama ağırlıklı eğitimler kapsamında mesleki donanıma 
sahip olurlar. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Diyaliz Programı, 2 yıllık eğitim öğrenciler, temel tıp bilimleri ve mesleki teorik derslerin 
yanında Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz ünitelerinde, klinik uygulama dersleri almaktadır. 
Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri, üniversitemizde bulunan laboratuvarlarda ve 
anlaşmalı uygulama hastanelerimizde yürütülmektedir. Bu sayede mesleğin gerektirdiği 
yeterlilikler yerine getirilmekte ve öğrencilerimiz, donanımlı bir sağlık personeli olarak 
yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini eğitim dönemi içerisinde ve yaz 
aylarında almaktadır. 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
Diyaliz Programını tercih ederek, sektörde Diyaliz Teknikeri olarak çalışmak isteyenlerin: 

● Mesleğini ve insanları seven,  
● Hoşgörülü dikkatli ve araştırıcı,            
● Yüksek sorumluluk duygusuna sahip, 
● Mekanik aletlere karşı ilgi duyan, 
● Mesleği alanındaki gelişmeleri, güncel yayınları, bilimsel yayınları takip eden kimseler 

olması gerekmektedir. 
● Diyaliz teknikeri olabilecek kişinin hareketlerini kısıtlayan rahatsızlığı, özrü, hastalığı 

olmaması kulak, göz ve ellerini kullanmaya engel durumu olmaması gerekmektedir. 
 

MESLEKTE İLERLEME 
Diyaliz Teknikeri, hemodiyaliz ve periton diyaliz alanlarında uzmanlaşır. Diyaliz Teknikerleri, 
özel ve kamu kurumlarına bağlı hastanelerde, diyaliz ünitelerinde çalışabilir. Diyaliz 
programını başarıyla tamamlayanlar, ÖSYM’nin açtığı Dikey Geçiş Sınavı ile “Hemşirelik” ve 
“Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” alanlarında dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş 
yapabilir. 
         
DİL EĞİTİMİ 
Diyaliz Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce 
dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’ e göre B1 



olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini 
talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi 
uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar. 
      
 KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 
 Sağlık Meslek Liselerinin  
-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve tüm dalları  
-Laboratuvar Hizmetleri Alanı ve tüm dalları Sağlık Meslek Liseleri 
-Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı ve tüm dalları  
-Tıbbi Laboratuvar Alanı ve tüm dallarından mezun olanlar ve Sağlık Astsubay ve Hazırlama 
Okulu’ndan mezun olanlar Diyaliz Önlisans Programı’nı tercih ettiklerinde ek puanlı olarak 
yerleştirilmektedir. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Diyaliz Önlisans Programı’ndan mezun olanlar; devlet hastaneleri, üniversitelere bağlı 
üniversite hastaneleri, özel hastanelerin diyaliz ünitelerinde çalışabilir. Kamu Personeli Seçme 
Sınavına (KPSS) katılarak yeterli puanı aldıklarında memur olarak atanabilirler. 
 
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Diyaliz Programı önlisans eğitimini başarı ile tamamlamayan 
öğrenciler,üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında  
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Hemşirelik 
● Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir. 

 
YATAY GEÇİŞ  
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 

1- Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş. Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği 
bölümler; 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları  
2- Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi 
yatay geçiş. Diyaliz Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum 
içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği 
önlisans programına geçiş yapabilir. 
 
ÇİFT ANADAL İMKANI 
Diyaliz Programı öğrencilerimiz, çift anadal kapsamında “Tıbbi Hizmetler Bölümü” tüm 
programları öncelikle olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği önlisans 
programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma hakkına sahiptir. 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları  
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, tüm programları 
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları  
Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Diyaliz Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli 
Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek 



sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile 
tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma 
sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 
● Damaryolu 
● İnsan Kaynakları Yönetimi  
● İletişim Koçluğu  
● Etkili İletişim 
● Satın Alma Yöneticiliği 
● Kalite Yöneticiliği 
● Yönetim ve Organizasyon 
● EKG Eğitimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ 

 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Elektronörofizyoloji Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim 
sonunda önlisans diploması ile Elektronörofizyoloji Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
Elektronörofizyoloji Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları, Nöroloji, KBB, Psikiyatri  
Çocuk, Göğüs Hastalıkları ve Fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde, kamu kuruluşları 
ve özel hastanelerin, polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku 
ünitelerinde istihdam edilebilmektedir. 
 
Elektronörofizyoloji Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal yapabilir, 
ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini 
tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran, mesleki 



hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen  Kariyer  İngilizcesi dersleri, 
lisans ve önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’ e göre genel İngilizce seviyeleri 
B1olması koşulu ile, talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
 
Elektronörofizyoloji Programı puan türü TYT’dir. 
 
Elektronörofizyoloji Programı, merkezi sinir sistemi bozukluklarından kaynaklı çeşitli 
hastalıkların teşhis ve tedavisinde faydalanılan nörofizyolojik tekniklerin uygulanmasında, 
uzman doktora yardımcı olarak çalışabilecek ve teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli 
sağlık personeli yetiştirmektedir. Elektronörofizyoloji Teknikerleri, çalıştıkları hastanelerde 
ilgili uzman doktorların da gözetim ve denetiminde gerçekleştirdikleri iş ve işlemler: 
Elektroensefalografi (EEG) çekimi basit sinir aleti çalışmaları (EMG çekimi) Polisomnografi 
cihazlarının kullanımı beyin sapı uyarılma potansiyellerinin analizini gerçekleştirir ve 
gerektiğinde uzman hekimleri bilgilendirmektedir. Görsel uyarılma potansiyellerinin 
analizlerini yapmak görevleri arasındadır. Hasta kayıtlarını tutarak gerektiğinde hasta takibini 
yapmaktadır. Uzman doktora yardımcı olmaktadır. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Elektronörofizyoloji Programı 2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans programıdır. Bölüme 
kısaca ENF de denmektedir. ENF, bölümün adını oluşturan üç kelimenin baş harfi alınarak 
oluşturulmuştur.  
 
Eğitim süresince Fizik, Anatomi, Fizyoloji, Nöroloji, Nörofizyoloji, EEG,EMG, Uyku 
Bozuklukları ve Görünteleme, Elektronörofizyoloji, Nörogörüntüleme dersleri verilmektedir.  
 
Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri üniversitemiz bünyesinde bulunan sınıflarda ve 
anlaşmalı uygulama hastanelerimizde yürütülmektedir. Bu sayede elektronörofizyoloji 
programı öğrencilerimiz, mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmekte ve donanımlı 
bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir.  
 
Öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini eğitim dönemi içerisinde ve yaz aylarında 
alabilmektedirler. 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
Elektronörofizyoloji Programı’nı tercih ederek sektörde Elektronörofizyoloji Teknikeri olarak 
çalışmak isteyenlerin; 

● Fizik ve biyoloji  alanlarında başarılı, 
● İnsanlara yardım etmeyi seven 
● İşbirliği yapabilen  
● Dikkatli sabırlı ve sorumluluk sahibi 
● Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen kimseler olması gerekmektedir. 

 
MESLEKTE İLERLEME  
Elektronörofizyoloji Teknikeri Önroloji, KBB, Psikiyatri, Çocuk Göğüs Hastalıkları ve 
Fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerinin 



elektroensefalografi uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilmektedir. 
Elektronörofizyoloji programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı ile 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon , Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden 
birinde lisans eğitimine devam edebilme imkanına sahip olmaktadır. Program müfredatı lisans 
eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı 
yaşamamaları hedeflenmiştir. 
 
DİL EĞİTİMİ 
Elektronörofizyoloji Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu) 
Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri 
CEFR’ e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer 
İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin 
alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını 
araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER  
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin; 
-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı ve tüm dalları  
-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve tüm dalları  
-Laboratuvar Hizmetleri Alanı ve tüm dalları 
-Acil Sağlık Hizmetleri Alanı ve tüm dalları  
-Anestezi ve Reanimasyon Alanı ve tüm dalları  
-Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı ve tüm dalları  
-Radyoloji Alanı tüm dalları  
-Tıbbi Laboratuvar Alanı ve tüm dallarından mezun olanlar ve Sağlık Astsubay ve Hazırlama 
Okulu’ndan mezun olanlar Diyaliz Önlisans Programı’nı tercih ettiklerinde ek puanlı olarak 
yerleştirilmektedir. 
 
ÇALIŞMA ALANI 
Elektronörofizyoloji Teknikeri, Nöroloji, KBB, Psikiyatri,Çocuk göğüs hastalıkları ve fizyoloji 
uzmanının gözetimi ve denetiminde ; resmi ya da özel hastane ve polikliniklerinin 
elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde görev yapmaktadır. Çalışma 
ortamları oldukça temiz olan Elektronörofizyoloji teknikeri; çalışmaları esnasında hastalarla 
hasat yakınlarıyla iletişim halindedir ve onların duygularını anlayarak sabır ve şefkatle 
davranması gerekmektedir. Ayrıca Elektronörofizyoloji teknikeri; çalışmaları esnasında 
hastalarla, hasta yakınlarıyla iletişim halindedir ve onların duygularını anlayarak sabır ve 
şefkatle davranması gerekmektedir. Ayrıca Elektronörofizyoloji teknikeri, meslektaşlarıyla, 
doktorlarla ve hemşirelerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Devlet kadrosunda iki yılda 
bir yapılan önlisans KPSS oturumuna katılarak yeterli puanı aldıklarında memur statüsünde 
çalışabilmektedir. 
 
DİKEY GEÇİŞ  
İstanbul Rumeli Üniversitesi Elektronörofizyoloji Programı önlisans eğitimini başarı ile 
tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları 
eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  
● Hemşirelik 
● Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir. 

 
YATAY GEÇİŞ 



Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 

1-Ağırlıklı Genel Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına 
uygun geçiş. 
Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği bölümler; 
-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları 
2- Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi 
yatay geçiş. 

Elektronörofizyoloji Programına yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi 
ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği önlisans 
programına geçiş yapabilir. 
 
ÇİFT ANADAL İMKANI 
Elektronöfizyoloji Programı öğrencilerimiz,çiftanadal kapsamında “Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden 
seçeceği istediği önlisans programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma 
hakkına sahiptir. 

-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
    -Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
    -Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim 
gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile 
belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKA  
İstanbul Rumeli Üniversitesi  Elektronöfizyoloji Programı öğrencileri eğitim süresi boyunca 
Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Elektronörofizyoloji Teknikeri sertifika programları 
ile desteklenmektedir. Verilecek sertifakalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. 
Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında uluslararası 
alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 

● İlk Yardım Eğitimci Eğitimi 
a. Bu eğitim sonucunda eğitim merkezlerinde ilk yardım eğitmenliği yapabilirler. 
b.İlk yardım eğitim merkezi açabilir. 
c. Sürücü kurslarında ilk yardım eğitmeni olabilir. 
● Formakovijilans Eğitimi 
(Advers etkilerin ilaçlara bağlı diğer sorunların, saptanması, değerlendirilmesi, önlenmesi, 
kayıt altına alınmasını inceler.) 
● Tıbbi İngilizce  
● Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 

   (Türkiye, Almanya, Amerika, İtalya, İngiltere Sağlık Sistemlerinin karşılaştırmasıdır.) 
●  Biyomedikal Kalibrasyonu  
a.Tıbbi Cihaz Yönetimi 
b. Tansiyon aleti kalibrasyonu  
c.Elektrokater kalibrasyonu 
d.Hastabaşı monitörü kalibrasyonu 
● Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 
a. Karar analizi 
b. Projelerin başarısızlık sebepleri 
c. Sağlık kurumlarında verimlilik ölçümü ve yönetimi 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 

İLK VE ACİL YARDIM 
 

İstanbul Rumeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim 
sonunda önlisans diploması ile İlk ve Acil Yardım Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
İlk ve Acil Yardım Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları, kamu ve özel kuruluşların acil 
yardım birimlerinde, acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, acil yardım istasyonları, acil 
yardım, hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servislerinde, acil yardım kontrol ve komuta 
merkezlerinde, iş yeri acil yardım ünitelerinde istihdam edilebilmektedir. 
 
İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal yapabilir, 
ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini 
tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran, mesleki 



hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarını kovalayabilecekleri Kariyer 
İngilizcesi dersleri verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer 
İngilizcesi dersleri, lisans ve önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’e göre genel 
İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile, talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
 
İlk ve Acil Yardım Programı puan türü TYT’dir. 
 
İlk ve Acil Yardım Programı; kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralanan veya kalp 
krizi,felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle hastalanan kimseleri, gerektiğinde bulundukları 
yerde ilk tedavilerini yaparak güvenli bir şekilde hastanelerin nitelikli sağlık personelini 
yetiştirmektedir. İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin çalıştıkları hastanelerde ilgili uzman 
doktorların gözetim ve denetiminde yapmış oldukları iş ve işlemler; hastanın durumunu ve 
çevresini inceleyerek yakınlarından bilgi alarak sorununu belirler durumuna göre hastaya acil 
bakım hizmeti verir, hastayı en yakın sağlık kuruluşuna teslim eder oradaki ilgililere hastanın 
durumu hakkında bilgi verir, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevini üstlenir 
gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapmaktadır. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
İlk ve Acil Yardım Programı 2 yıllık eğitim süresince Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, 
Meslek Etiği, Farmakoloji, Ambulans Servis Eğitimi, Acil Sağlık Hizmetleri, Acil hasta bakımı 
hizmetleri, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, EKG Analizi, İleri Yaşam Desteği uygulamaları , Acil 
Yardım ve kurtarma ,Hastalıklar bilgisi, Beden eğitimi ve vücut geliştirme, Sağlık Hizmetleri 
Yönetimi, Davranış Bilimleri dersleri verilmektedir. Öğrencilerimizin uygulama eğitimleri 
üniversitemizde bulunan uygulama olarak yürütülmekte mesleğin gerektirdiği yeterlilikler 
yerine getirilmekte ve donanımlı sağlık personelleri olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz 
uygulama eğitimlerini eğitim dönemi içerinde ve yaz aylarında almaktadır. 
 
  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİNİTELİKLER 
  İlk ve Acil Yardım Programı’nı tercih ederek sektörde İlk ve Acil Yardım Teknikeri olarak 
çalışmak isteyenlerin; 

● Fen bilimleri alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı 
● İnsanlara yardım etmekten hoşlanan  
● Başkaları ile işbirliği yapabilen  
● Bedence sağlıklı ve güçlü çabuk ve doğru karar verebilen  
● Dikkatli,sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekmektedir. 

 
MESLEKTE İLERLEME  
İlk ve Acil Yardım Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile 
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden birinde lisans 
eğitimlerine devam edebilme imkanına sahip olmaktadır. Program müfredatı fakültede 
eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı 
yaşamamaları hedeflenmiştir. 
 
DİL EĞİTİMİ 
İlk ve Yardım Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel 
İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’ e 
göre B1 olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi 



derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi 
uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
 KAYIT AVANTALI OLAN LİSELER 
 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin; 
-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve tüm dalları 
-Acil Sağlık Hizmetleri alanı ve tüm dalları 
-Anestezi ve Reanimasyon Alanı ve tüm dalları  
-Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı ve tüm dalları 
-Tıbbi Laboratuvar Alanı ve tüm dallarından mezun olanlar ve Sağlık Astsubay ve hazırlama 
okulu’ndan mezun olanlar, İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı’nı tercih ettiklerinde ek 
puanlı olarak yerleştirilmektedir. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
İlk ve Acil Yardım Teknikeri; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık Teknikeri 
unvanı ile çalışır. Kamu ve özel kuruluşların acil yardım birimlerinde, acil yardım istasyonları, 
acil yardım hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servisinde acil yardım ünitelerinde görev 
yapabilmektedir. KPSS’ye katılarak yeterli puanı aldıklarında memur statüsünde 
çalışabilmektedir. 
 
DİKEY GEÇİŞ  
İstanbul Rumeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı önlisans eğitimini başarı ile 
tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları 
eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Acil Yardım ve Afet Yönetimi  
● Hemşirelik 
● Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir. 

 
 
YATAY GEÇİŞ 
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1-Ağırlık Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına 
uygun geçiş.Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği bölümler; 
-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları  
2-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun kurumlar arası ve kurum içi yatay 
geçiş. 
İlk ve Acil Yardım Programına yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve 
kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği önlisans 
programına geçiş yapabilir. 
       
ÇİFT ANADAL İMKANI 
İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerimiz, çift anadal kapsamında “Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden 
seçeceği istediği önlisans programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma 
hakkına sahiptir. 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 



Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
      
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri eğitim süresi boyunca 
Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen İlk ve Acil Yardım Teknikeri sertifika programları 
ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. 
Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında uluslararası 
alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 

● İletişim stres ve stresle baş etme 
● Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon 
● Travmalı Hastaya Genel Yaklaşım Kuralları ve Hasta taşıma   
● Ambulans Araçları ve operasyonel hazırlık haberleşme ve telsiz kullanımı 

dokümantasyon 
● Afetler ve Kitlesel yaralanmalar havadan hasta transportu paramedikler için ergonomi 

ve biyomekanik ilkeler 
● Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanımı 
● Acil sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve sunumu 
● Paramediklerin yasal sorumlulukları ve etik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 
ODYOMETRİ 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda 
önlisans diploması ile Odyometri Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
Odyometri Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları resmi ve özel hastanelerin odyoloji 
kliniklerinde odyoloji uzmanının ve kulak,burun,boğaz hastalıkları uzmanının gözetimi ve 
denetiminde çalışabilir.Eğitim alanında işitme engeli okulları ,teknolojik alanda ise işitme 
cihazı üretimi,tasarımı,bakımı ve satışını yapan kuruluşlarda da istihdam edilebilmektedir. 
 
Odyometri Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal yapabilir ayrıca 
mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı)girerk lisans eğitimini tamamlayabilirler ve 
meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
 
Rumeli Eğitim Metodu;uygulanan müfredata ek olarak uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının  yanı sıra kendi  alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir.İ.R.Ü. Sürekli Eğitim  Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri 



lisans ve önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre genel İngilizce seviyeleri B1 
olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
Odyometri Programı puan türü TYT’dir. 
 
Odyometri Programı, kulak,burun,boğaz uzmanları tarafından belirlenen hastalara;işitme testi 
ile ilgili ekipmanı kullanarak öngörülen gerekli testleri uygulayan ve işitme cihazlarının 
kullanılması konusunda hastalara yardımcı olan işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalığı 
tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen işitme düzeylerinin belirlenmesi ve 
kaliteli bir işitme sağlanabilmesi için hastalara işitme ve denge testlerini uygulayabilen sağlık 
personeli yetiştirmektedir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Odyometri Programı 2 yıllık eğitim süresince; İşitme, Konuşma Anatomisi ve Fizyolojisi, Ses 
Fiziği ve Akustik İlkeleri,Odyolojinin Temelleri,İşitme ve Ölçümü,Temel İlk ve Acil 
Yardım,İşitme Cihaz ve Ekipmanları,KBB Hastalık Bilgisi,Denge Sistemleri,Tıbbi 
Terminoloji,Objektif Test Yöntemleri,Sağlık Etiği,Konuşma Gelişimi,Davranış 
Bilimleri,Odyometride ileri Test Yöntemleri,Vestibüler Test Yöntemleri İşaret dili eğitimi 
dersleri verilmektedir.Odyometristler çalıştıkları hastanelerde ilgili uzman doktorların da 
gözetim ve denetiminde tanıya yardımcı olmak amacıyla saf ses ve konuşma odyometrisi testi, 
immitansmetri testleri,vestibüler testler ve otoakustik emüsyon uygulamaları yapmaktadır. 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
Odyometri Programını tercih ederek sektörde Odyometri Teknikeri olarak çalışmak 
isteyenlerin; 

● İnsan sağlığı ile ilgili Odyometri direkt hasta ile ilişkili olduklarını bilmeleri 
gerekmektedir.Hasta ilişkileri özel bir nitelik taşımakta olup titiz ve sabırlı bir yaklaşım 
gerektirmektedir. 

● Teknolojik yeniliklere açık, 
● Diksiyonu düzgün 
● İşitme cihazı merkezinde çalışmak isteyenler için ikna kabiliyeti yüksek 
● İnsanlara yardım etmekten hoşlanan 
● Biyoloji, elektronik ve fizik konularında sorumluluk sahibi  
● Başkaları ile işbirliği yapabilen kimseler olması gerekmektedir. 

 
MESLEKTE İLERLEME  
Odyometri Teknikeri resmi ya da özel hastane ve kliniklerde çalışabilmektedir.Odyometri 
programını başarıyla tamamlayanlar,Dikey Geçiş Sınavı ile Fizik, Fizik Mühendisliği,Optik ve 
Akustik Mühendisliği,İşitme Engelliler Öğretmenliği ve Odyoloji alanlarında dört yıllık lisans 
programlarına dikey geçiş yapabilmektedir.Program müfredatı fakültede eğitimine devam  
etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları 
hedeflenmiştir. 
   
DİL EĞİTİMİ 
Odyometri Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel 
İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’ e 
göre B1 olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi 
derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi 
uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 



Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin; 
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı ve tüm dalları 

Sağlık Meslek liselerinin; 
- Acil Sağlık Hizmetleri Alanı ve tüm dalları 
- Anestezi ve Reanimasyon alanı ve tüm dalları 
- Hemşirelik-Ebelik-Sağlık memurluğu alanı ve tüm dallarından mezun olanlar, Sağlık 

Astsubay ve Hazırlama Okulu’ndan mezun olanlar, Odyometri Önlisans Programı’nı 
tercih ettiklerinde ek puanlı olarak yerleştirilmektedir. 

 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Odyometri Programı’ndan mezun olan öğrenciler, sağlık teknikeri unvanı ile resmi ve özel 
hastanelerin odyoloji kliniklerinde odyoloji uzmanının ve kulak, burun, boğaz hastalıkları 
uzmanının gözetim ve denetiminde çalışabilmektedir. Odyoloji kliniklerinin yanı sıra yeni 
doğan bebeklerle ilgili görev almak üzere doğum klinikleri de mezun öğrencilerin çalışma 
alanlarındandır. Ayrıca, eğitim alanında işitme engelli okulları, teknolojik alanda ise işitme 
cihazı üretimi, tasarımı, bakımı ve satışı yapan kuruluşlarda da istihdam imkanı 
bulabilmektedirler. Endüstri alanında da gürültü ölçümleri ve işitme taramalarında görev 
alabilmektedir. 
İşitme cihazı firmalarının ve odyolojik tanı merkezlerinde odyometri teknikeri gereksiniminin 
arttığı göz önüne alınırsa, bu tür özel kuruluşlarda da çalışma olanağı mevcuttur. İşitme cihazı 
firmaları yasal zorunluluk gereği, teknik eleman olarak odyometri teknikeri 
görevlendirmektedir. Bu firmalarında Türkiye’de yaygın şube ağı kurma çabası, Odyometri 
Teknikerine giderek daha fazla istihdam alanı sağlayacağını göstermektedir. 
 
 
 
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Programı önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan 
öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında 
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Fizik 
● Fizik Mühendisliği 
● Optik ve Akustik Mühendisliği 
● Odyoloji 
● İşitme Engelliler Öğretmenliği 
Bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir. 

 
YATAY GEÇİŞ 
Yatay Geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1- Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş. 
Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği bölümler; 

- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları 
2- Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay 
geçiş. 
Odyometri Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında  kurum içi ve kurum 
dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği önlisans programına 
geçiş yapabilir. 
 



ÇİFT ANADAL İMKANI 
Odyometri Programı öğrencilerimiz, çift anadal kapsamında “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği 
istediği önlisans programından dönem uzatmaksızun çift anadal diploması alma hakkına 
sahiptir. 

- Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
- Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
- Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 

Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli 
Eğitim Merkezi tarafından verilen Odyometrist sertifika programları ile desteklenmektedir. 
Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını 
başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslar arası alanda ihtiyaç duyulan 
donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 

● İşaret Dili Eğitimi 
● Girişimcilik Programı 
● Satış ve Pazarlama Uzmanlığı 
● İşletme Cihazları Kalibrasyonu Eğitimi 
● Mülakat Teknikleri ve Özgeçmiş Oluşturma 
● Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere Yaklaşım 
● Etkili İletişim Becerileri 
● İş Sağlığı ve Güvenliği 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 

 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı, öğrencilerine 2 yıllık 
eğitim sonunda önlisans diploması ile Patoloji Laboratuvar Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
Patoloji Laboratuvar Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları, devlet hastaneleri ve özel 
hastanelerin patoloji laboratuarları, özel ptoloji laboratuarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji 
Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları, Moleküler Patoloji Laboratuvarlarında 
istihdam edilebilmektedir. 
 
Patoloji Laboratuvar Teknikeri Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal 
yapabilir, ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini 
tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran, mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslar arası dilde 
takip ederek yurt dışı imkanlarını kovalyabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. 
İ.R.Ü Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve önlisans 
öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’e göre genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile, 
talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 



 
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı puan türü TYT’dir. 
 
Hastalık Bilimi anlamına gelen ‘patoloji’ temel tıp bilimleri ve ile klinik tıp bilimleri arasında 
bir köprü oluşturmaktadır. Temel tıp bilimleri hastalıkların nedenlerini araştırırken, klinik tıp 
bilimleri hastalıkların tedavilerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda patoloji tanı koymaya 
yardımcı olmaktadır. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı; patoloji bilimini  hastalıkların 
sebeplerini incelemekte ve hastalıkların tanımlanmasında kullandığı bilimsel araştırma ve 
inceleme yöntemlerini tüm süreçleriyle gerçekleştirebilecek, teknik cihaz ve malzemeleri 
kullanma ve bakım becerisine sahip, bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilecek, donanımlı, 
patoloji uzmanı doktorların yardımcı olarak çalışacak nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı 2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans 
programıdır. Eğitim süresince; Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminolojisi, laboratuvar kimyası, 
Histoloji, Laboratuvar Güvenliği, Mikrobiyoloji, Temel Biyokimya, Sterilizasyon İlkeleri gibi 
Temel Bilim derslerinin yanı sıra Patolojide Temel Kavramlar, Genel Histoteknoloji, Genel 
Sitoteknoloji, Jinekolojik Sitoloji, Moleküler Patoloji, Adli Patoloji, Makroskopik Diseksiyon 
gibi mesleğe yönelik teorik ve uygulamalı dersler üniversitemiz bünyesindeki uygulama 
laboratuarlarının  kullanım olanağı ile birlikte verilmektedir. 
 
Ayrıca üç yarıyıl boyunca uygulama eğitimleri verilerek  öğrencilerimizin mesleki deneyim 
kazanmaları, becerilerini geliştirmeleri ve mesleklerine adapte olmaları sağlanmaktadır. 2018-
2019 eğitim yılından itibaren gerçekleştirilmesi planlanan patoloji laboratuarları gezilerinde, 
öğrencilerimizin çalışma ortamlarına da adapte olmaları hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra 
öğrencilerimiz birinci yılın sonunda yaz stajı yaparak, mesleki beceri ve deneyimleri 
pekiştirmektedir. Son yarıyılda ise danışman öğretim üyelerinin mentörlüğünde gerçekleştirilen 
çalışmalarla, bilimsel araştırma süreçlerini öğrenme ve deneyim edinme fırsatını 
yakalamaktadırlar. 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
Patoloji Laboratuar Teknikleri Programını tercih ederek sektörde Patoloji Laboratuar Teknikeri 
olarak çalışmak isteyenlerin; 

● İnsan biyolojisi ve kimya ile ilgili, insan sağlığına duyarlı kişiler olması yeterlidir. 
İstanbul Rumeli Üniversitesinde müfredata ilave olarak verilen eğitimlerle öğrencilerin 
dikkat ve el-göz koordinasyonu becerisi geliştirilmekte, patoloji tekniklerinde kullanılan 
cihaz ve malzemelerin yönergelerini anlayıp uygulayabilmesi öğretilmekte, alana özgü 
İngilizce kavram ve terimler öğretilerek uluslar arası yayınları takip edebilme niteliği 
kazandırılmakta ve sorumluluk sahibi olma duygusu aşılanmaktadır. 
 

MESLEKTE İLERLEME 
Patoloji Laboratuvar Teknikeri Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş 
Sınavı ile “Biyoloji”, “Biyomühendislik”, “Moleküler Biyoloji ve Genetik”, “Biyoteknoloji”, 
“Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji”, “Genetik ve Biyomühendislik”, “Hemşirelik”, 
“Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerinden birinde lisans eğitimlerine devam edebilme 
imkanına sahip olmaktadır. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen 
öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir. 
 
DİL EĞİTİMİ 



Patoloji Laboratuar Teknikleri Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün zorunlu 
tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak Genel İngilizce 
seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen 
Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin 
alanlarına ait bilgiyi uluslar arası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı iş imkanlarını 
araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin; 

- Hayvan Sağlığı Alanı ve tüm dalları 
- Laboratuar Hizmetleri Alanı ve tüm dalları 

Sağlık Meslek Liselerinin; 
- Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı ve tüm dallarından 
- Tıbbi Laboratuar Alanı ve tüm dalları 
- Sağlık Astsubay ve Hazırla Okulu’ndan mezun olanlar, Patoloji Laboratuar Teknikleri 

Önlisans Programı’nı tercih ettiklerinde ek puanlı olarak yerleştirilmektedir. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Patoloji Laboratuar Teknikeri, üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuarları, 
özel patoloji laboratuarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuarları, Tıp Fakültesi Histoloji 
Laboratuarları, Moleküler Patoloji Laboratuarlarında çalışabilmektedir. Çalışırken 
laborantlarla, meslektaşları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler. 
Mezunlarımız, KPSS oturumuna katılarak yeterli puanı aldıklarında memur kadrosuna 
atanabilmektedir. 
 
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Patoloji Laboratuar Teknikleri Programı önlisans eğitimini 
başarıyla tamamlayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış 
oldukları eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Biyoloji 
● Moleküler Biyoloji ve Genetik 
● Biyoteknoloji 
● Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 
● Genetik ve Biyomühendislik 
● Biyomühendislik 
● Hemşirelik 
● Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 
Bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir. 
  

YATAY GEÇİŞ 
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1- Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş. 
Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği bölümler; 

- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları 
2- Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi 
yatay geçiş. 



Patoloji Laboratuar  Teknikleri Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında 
kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği 
önlisans programına geçiş yapabilmektedir. 
 
ÇİFT ANADAL İMKANI 
Patoloji Laboratuar Teknikleri programı öğrencilerimiz, çift anadal kapsamında “Tıbbi 
Hizmetler ve Teknikler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen 
bölümlerden seçeceği istediği önlisans programından dönem uzatmaksızın çift anadal 
diploması alma hakkına sahiptir. 

- Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
- Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
- Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 

Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Patoloji Laboratuar Teknikleri Programı öğrencileri, eğitim süresi 
boyunca sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Patoloji Laboratuar Teknikeri sertifika 
programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip 
etmektedir. Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında 
uluslar arası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 
 

● İlk ve Acil Yardım 
● İş Sağlığı ve Güvenliği 
● Frozen Tekniği 
● Kan Alma 
● Tıbbi Atıkların Kontrolü 
● Kalite Yönetim Sistemleri 
● Sağlık Kuruluşlarında Hijyen 
● Meslek Etiği  
● Hasta Hakları ve Sorumlulukları 
● Hastane Enfeksiyonları ve Önem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 
RADYOTERAPİ 

 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda 
önlisans diploması ile Radyoterapi Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
Radyoterapi Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları, onkoloji bölümü bulunan devlet 
hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, özel hastaneler, özel klinikler ve onkoloji 
merkezlerinde istihdam edilebilmektedir. 
 
Radyoterapi Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal yapabilir, ayrıca 
mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilirler ve 
meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak, uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran, mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslar arası dilde 
takip ederek yurt dışı imkanlarını kovalyabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. 
İ.R.Ü Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, lisans ve önlisans 
öğrencilerine eğitimleri süresince, CEFR’e göre genel İngilizce seviyeleri B1 olması koşulu ile, 
talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
 
Radyoterapi Programı puan türü TYT’dir. 



 
Radyoterapi, kanser hastalığı tedavisinin önemli bir parçasıdır ve radyasyonun kullanıldığı 
etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Her yıl dünyada ortalama 14 milyon insan kansere 
yakalanmaktadır ve her dört ölümden biri kansere bağlıdır. Günümüzde bu denli sağlık 
problemi haline gelen kanserin tedavisinde radyoterapiden elde edilecek maksimum fayda için, 
gelişmiş teknolojiye sahip cihazlar ile planlama ve uygulama yapabilecek nitelikli ve deneyimli 
radyoterapi teknikerine ihtiyaç duyulmaktadır. Radyoterapi Programı, kanser hastalarının 
radyoterapi tedavisini tüm süreçleriyle gerçekleştirebilecek, tedavi ve tanı cihazlarını 
(bilgisayarlı tomografi, ultrason, nükleer görüntüleme, radyodiyagnastik, röntgen vs.) kullanma 
ve bakım becerisine sahip bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilecek, onkoloji uzmanı 
doktorların yardımcısı olarak çalışacak nitelikli sağlık personeli yetiştirmektedir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Radyoterapi Programı, 2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans programıdır. Eğitim süresince; 
Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Farmokoloji, Patolojide Temel Kavramlar gibi temel 
bilim derslerinin yanı sıra Onkoloji, Klinik Onkoloji, Radyasyon Fiziği, Radyoterapi Cihazları, 
Radyasyon Güvenliği ve Korunma, Nükleer Tıp, Radyoterapide Tedavinin Planlanması gibi 
mesleğe yönelik teorik ve uygulamalı dersler üniversitemiz bünyesindeki uygulama 
laboratuvarlarının İstanbul Rumeli Üniversitesi Uygulama Hastanelerinde üç yarıyıl boyunca 
uygulama eğitimleri verilerek öğrencilerimizin mesleki deneyim kazanmaları becerilerini 
geliştirmeleri ve çalışma ortamlarına adapte olmaları sağlanmaktadır. Radyoterapi programı 
öğrencilerimiz, birinci yılın sonunda yaz stajı yaparak mesleki beceri ve deneyimlerini 
pekiştirmektedir. Son yarıyılda ise danışman öğretim üyeleri mentörlüğünde gerçekleştirilen 
çalışmalarla da bilimsel araştırma süreçlerini öğrenme ve deneyim edinme fırsatını 
yakalamaktadır. 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
Radyoterapi Programı’nı tercih ederek sektörde Radyoterapi Teknikeri olarak çalışmak 
isteyenlerin; 

●  Fizik ve Biyolojiye ilgili 
● Hastalara karşı duyarlı kişiler olması yeterlidir.İstanbul Rumeli Üniversitesinde 

müfredata ilave olarak verilen eğitimlerle kişinin el göz koordinasyonu becerisi 
geliştirilmekte, Radyoterapiye özgü sözlü ve yazılı yönergeleri anlayıp uygulayabilmesi 
öğretilmekte dikkat ve empati özellikleri kazandırılmakta, sorumluluk sahibi olma 
duygusu aşılanmaktadır. 

 
MESLEKTE İLERLEME 
Radyoterapi Teknikeri gerek devlet gerek özel sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam 
edilmektedir. Kurumlarının bünyesinde yapılan hizmet içi eğitim programlarına katılıp, 
meslekte meydana gelen yenilikleri mesleklerinde uygulama imkanına sahip 
olurlar.Radyoterapi programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile 
“Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerinden birinde lisans eğitimlerine 
devam edebilme imkanına sahip olmaktadır.Program müfredatı, fakültede eğitimine devam 
etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları 
hedeflenmiştir. 
 
DİL EĞİTİMİ 
Radyoterapi Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel 
İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e 
göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi 



derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi 
uluslar arası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı iş imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 
Sağlık Meslek Liseleri’nin 
-Radyoterapi Alanı ve tüm dallarından mezun olanlar önlisans programlarını tercih ettiklerinde 
ek puanlı olarak yerleştirilmektedir. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Radyoterapi Teknikerleri onkoloji bölümü bulunan devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, 
eğitim ve araştırma hastaneleri, özel hastaneler, özel klinikler ve onkoloji merkezlerinde 
çalışabilmektedir. Radyoterapi mezunları KPSS’ye katılarak yeterli puanı aldıklarında memur 
olarak atanabilmektedir. 
 
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Programı önlisans eğitimini başarı ile tamamlamayan 
öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında 
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Hemşirelik bölümünde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir. 
 
 
 
YATAY GEÇİŞ  
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1-Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş. Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği 
bölümler; 
-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları 
2-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun kurumlar arası ve kurum içi yatay 
geçiş. Radyoterapi Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve 
kurum dışı programlar arası yatay geçiş il yerleştirme puan türüne göre istediği önlisans 
programına geçiş yapabilir. 
 
ÇİFT ANADAL İMKANI  
Radyoterapi Programı öğrencilerimiz çift anadal kapsamında “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen  bölümlerden seçeceği 
istediği önlisans programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma hakkına 
sahiptir. 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
-Terapi ve Rehalibilitasyon Bölümü tüm programları 
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 
Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Programı öğrencileri eğitim süresi boyunca Sürekli 
Eğitim Merkezi tarafından verilen Radyoterapi Teknikeri sertifika programları ile 
desteklenmektedir.Verilecek sertifilar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir.Sertifika 



programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında uluslararası alanda 
ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 

● Algoloji(Ağrı Bilimi) 
● İntraveröz Uygulamalar(Damar Yolu Açma) 
● Radyoterapide Kalite Kontrol 
● Kanser hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları 
● Radyoterapide ve Kemoradyoterapide yan etki yöntemleri 
● Kanser hastalıklarında beslenme  
● Advers etki bildirimleri 
● Kalite Yönetim Sistemleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 
TIBBİ  DOKÜMANTASYON   VE    SEKRETERLİK 

 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerine 2 
yıllık eğitim sonunda önlisans diploması ile Sağlık Teknikeri(Tıbbi Sekreter) unvanı kazandırır. 
 
Tıbbi Sekreter unvanı alan önlisans mezunları tüm kamu sağlık kurumları ile özel hastaneler ve 
sağlık kuruluşlarında istihdam edilebilmektedir. 
 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri 2 yıllık eğitimleri süresince çift 
anadal yapabilir ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini 
tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave 
sertifika programlarını da içeren ders programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri 
lisans ve önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince CEFR’e göre genel İngilizce seviyeleri B1 
olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı puan türü YTY’dir. 
 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, özel ya da kamu hastanelerinde sağlık 
ocaklarında hastalıkların tanı teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen tıbbi,idari 
ve istatistiki dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen hasta kabul ve dosya işlemleri ile 



hastaları muayeneye hazırlayan çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan teknik 
konularda yeterli eğitim almış nitelikli sağlık personeli yetiştirmektedir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekterlik Programı 2 yıllık eğitim süresince Temel İlk ve Acil 
Yardım, Sağlıkta Yazışma Teknikleri, Tıbbi Dökümantasyon, Hastane Otomasyonu, Klavye 
Kullanımı, Diksiyon ve Etkili Konuşma, İstatistik, Büro Yönetimi, İşletme gibi dersleri alan 
öğrencilerimiz, donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz 
uygulama eğitimlerini eğitim döneminde ve yaz aylarında alabilmektedir. 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nı tercih ederek sektörde Tıbbi Dokümantasyon 
Meslek Elemanı olarak çalışmak isteyenlerin; 

● Teknolojik donanımı bilgisine sahip 
● İnsan hakları ve etiğine saygılı 
● Arşivleme konusunda bilgili olan  
● İyi iletişim kurabilen 
● Saygılı, hoşgörülü ve sabırlı kimseler olması gerekir. 

 
MESLEKTE İLERLEME 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrenciler 
Tıbbi sekreter unvanı almaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını başarıyla 
tamamlayan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile “İşletme”, “Sağlık İdaresi”, “İşletme 
Yönetimi” ve “ Sağlık Yönetimi” bölümlerinden birinde lisans eğitimlerine devam edebilme 
imkanına sahip olmaktadır. Program müfredatı fakültede eğitimine devam etmek isteyen 
öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir. 

 
DİL EĞİTİMİ 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün 
zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak Genel 
İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında 
yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, 
öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslar arası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı iş 
imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 
Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin; 
-Büro Yönetimi Alanı ve tüm dalları  
Sağlık Meslek liselerinin; 
-Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı ve tüm dallarından mezun olanlar önlisans programını 
tercih ettiklerinde ek puanlı olarak yerleştirilir. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Tıbbi Sekreterler tüm kamu sağlık kurumları ile her türlü özel hastane ve sağlık kuruluşunda 
çalışabilmektedir. KPSS ile atananların büyük bir bölümü kamu hastaneleri ile üniversite 
hastanelerine atanmaktadır. 
 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarının iş alanları; İl Sağlık Müdürlükleri, Adli Tıp 
Kurumları, Ambulans Şirketleri, Devlet Hastaneleri, Medikal Malzemenin Satış ve Tanıtım 
İşleri, Özel Hastane ve Klinikler, Özel Muayene Hekimliği, Sağlık Ocakları, Dispanserler, 



Tıbbi Yazılım Şirketleri Ve Üniversite Hastaneleridir. Mezunlar, KPSS’ye katılarak memur 
olarak atanabilmektedir. 
 
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı önlisans eğitimini 
başarı ile tamamlayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış 
oldukları eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Sağlık İdaresi 
● İşletme  
● İşletme Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir. 

 
YATAY GEÇİŞ 
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1-Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş.Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği 
bölümler; 
-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları 
2-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun kurumlar arası ve kurum içi yatay 
geçiş. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’na yerleşen öğrencilerimiz birinci yarıyıl 
sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne 
göre istediği önlisans programına geçiş yapabilir. 
 
ÇİFT ANADAL İMKANI 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerimiz  çiftanadal kapsamında “Tıbbi 
Hizmetler ve Teknikler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen 
bölümlerden seçeceği istediği önlisans programından dönem uzatmaksızın çift anadal 
diploması alma hakkına sahiptir. 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları  
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları  
Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri eğitim 
süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifikalar mevzuat güncellemelerini 
takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet 
aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına 
geçiş yapar. 

● Hasta Kayıt kabul işlemleri 
● Sağlık işletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 
● İlk ve Acil Yardım 
● Sağlık Turizmi 
● Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi 
● Biyomedikal Kalibrasyon 
● Hasta Hakları 
● Hasta İletişimi 
● Etkili Konuşma ve Diksiyon 
● Beden dili ve imaj yönetimi 



● Hasta ve çalışan güvenliği 
● Sterilizasyon 
● İşaret dili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 

 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, öğrencilerine 2 yıllık 
eğitim sonunda önlisans diploması ile Tıbbi Görüntüleme Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları kamu veya özel hastanelerin 
Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi birimlerinde ayrıca özel görüntüleme 
merkezleri, poliklinikler ve muayenelerde istihdam edilebilmektedir. 
 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal 
yapabilir ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini 
tamamlayabilir ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde 
takip ederek yurtdışı iş imkanlarını kovalayabilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri 
verilmektedir. İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri 
lisans ve önlisans öğrencilerine eğitimleri süresince ,CEFR’e göre genel İngilizce seviyeleri B1 
olması koşulu ile talep ettiklerinde sunulan kıymetli bir fırsattır. 
 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı puan türü TYT’dir. 
 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, bireylerin sağlık durumunda erken ve doğru 
tanılama yapabilmede ve tedavi sürecini başlatmada vazgeçilmez olan radyolojik görüntüleme 



kapsamında üst düzeyde eğitim almış radyolojinin geleneksel ve dijital tüm cihazlarıyla 
çalışabilecek bilgi ve deneyime sahip cihazların temelini ve uygulamasını bilen radyolojik 
incelemelerin kalitesini arttırmayı ve meslekte başarıyı hedefleyen sağlık personeli 
yetiştirmektedir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ  
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2 yıllık eğitim süresince meslek dersleri olarak 
Radyasyon ve Radyasyondan Korunma, Tıbbi Görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımı, 
Cihaz Başı uygulamalı eğitim ve değerlendirme, Karşılaşabilecekleri Hastalıklar Hakkında 
Bilgi verilirken, Hasta Karşılama hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir. 
Bunun yanı sıra yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullanırken bu sistemlerde radyasyon 
dozunda yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim 
almaktadırlar. Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri Üniversitemiz bünyesinde 
bulunan uygulama sınıflarında ve anlaşmalı uygulama hastanelerimizde uygulamalı olarak 
yürütülmekte mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmekte ve öğrencilerimiz 
donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini 
eğitim döneminde ve yaz aylarında almaktadır. 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programını tercih ederek sektörde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
olarak çalışmak isteyenlerin; 

● Biyoloji, fizik, kimya, insan bilimleri alanlarına ilgili 
● Göz-el koordinasyonu gelişmiş  
● Kapalı alanlarda çalışmaktan rahatsız olmayan  
● Analitik yorumlama yapabilen  
● Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen  
● Bedenen güçlü ve dayanıklı 
● Hızlı düşünüp hızlı karar verebilen  
● Detaylara özen gösteren iş disiplinine sahip 
● İş organizasyonu yapabilen  
● Titiz ve temizlik kurallarına ve çapraz enfeksiyon risklerine dikkat eden 
● İnsanlarla iş birliği içerisinde çalışmayı seven  
● Araştırmacı ve organize olabilen 
● Planlı ve organize olabilen  
● Zamanı iyi kullanabilen kişiler olması gerekmektedir. 
 

MESLEKTE İLERLEME 
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, Tıbbi Görüntüleme Bölümleri olan tüm kamu ve özel sağlık 
kurumlarında çalışmakla birlikte ayrıca Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde de görev 
alabilmektedir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 
Dikey Geçiş Sınavı ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden birinde 
lisans eğitimlerine devam edebilme imkanına sahip olmaktadır. Program müfredatı fakültede 
eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı 
yaşamamaları hedeflenmiştir. 
 
DİL EĞİTİMİ 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün zorunlu 
tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak Genel İngilizce 
seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen 
Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin 



alanlarına ait bilgiyi uluslar arası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı iş imkanlarını 
araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 
Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin; 
-Radyoloji Alanı ve tüm dallarından mezun olanlar ve Sağlık Astsubay ve Hazırlama 
Okulu’ndan mezun olanlar Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Önlisans Programı’nı tercih 
ettiklerinde ek puanlı olarak yetiştirilmektedir. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Programı mezunları kamuya ait veya özel hastanelerin Radyoloji, 
Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi birimlerinde ayrıca özel görüntüleme merkezleri 
poliklinikler ve muayenehanelerde istihdam edilmektedir. KPSS’ye girerek memur olarak 
atanabilmektedir. 
 
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans eğitimi başarı 
ile tamamlamayan öğrenciler üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları 
eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Hemşirelik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir. 
 
YATAY GEÇİŞ  
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1-Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş. Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği 
bölümler; 
-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları  
2-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun kurumlar arası ve kurum içi yatay 
geçiş. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programına yerleşen öğrencilerimiz birinci yarıyıl 
sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne 
göre istediği önlisans programına geçiş yapabilir. 
 
ÇİFT ANADAL İMKANI  
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerimiz çift anadal kapsamında “Tıbbi 
Hizmetler ve Teknikler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen 
bölümlerden seçeceği istediği önlisans programından dönem uzatmaksızın çift anadal 
diploması alma hakkına sahiptir. 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
-Terapi ve Rehabilitasyon bölümü tüm programları 
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları  
Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencileri eğitim süresi 
boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Tıbbi Görüntüleme Teknikeri sertifika 
programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip 
etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında 
uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 



● Sağlık Kuruluşlarında Hijyen 
● Meslek Etiği  
● Hasta Hakları ve Sorumlulukları 
● Hastane Enfeksiyonları ve Önemi  
● Hasta ve Çalışan Güvenliği 
● Medikal İngilizce  
● Sağlık Hizmetlerinde İletişim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencilerine 2 yıllık 
eğitim sonunda önlisans diploması ile Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı kazandırır. 
 
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı alan önlisans mezunları, hastanelerde, özel tahlil 
laboratuvarlarında diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde özel klinikler ve 
laboratuarlarda tıp fakültelerinde hıfzıssıhha enstitülerinde ve gıda sanayi işletmelerinde 
çalışacakları gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatlarında da istihdam 
edilebilmektedir. 
 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift anadal 
yapabilir ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı)girerek lisans eğitimini 
tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler. 
 
Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak uzman eğitici öğretim üyeleri ve 
uygulamacılar tarafından hazırlanan çift anadal ve DGS imkanlarını kolaylaştıran mesleki 
hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarını da içeren ders 
programını uygular. 
 
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Programı puan türü TYT’dir. 
 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı,hastane,laboratuvar ve kliniklerde kullanılan 
cihazların çalıştırılması sağlık kuruluşlarında farklı tahlillerin yapılması ile ilgili teknik sağlık 
personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim veren ve teknik konularda yeterli 
eğitim almış nitelikli sağlık personeli yetiştirmektedir.Tıbbi Laboratuvar Teknikleri kurum 
bünyesinde bulunan laboratuvarlarda gereken testleri ve analizleri yapmak, tahlil edilecek sıvı 
veya katı maddeleri hazırlamak, gereken raporları çıkarmak veya çıkarılmasını sağlamak, 
laboratuvarda kullanılan cihazların bakımını onarımını yapmaktadır. 
 



EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2 yıllık eğitim süresince; mesleki dersler olarak 
Biyokimya, Mikrobiyoloji, İmmunoloji, Laboratuvar Yöntem ve Hesaplamaları, Patoloji, Tıbbi 
Biyoloji ve Genetik, Hematoloji derslerinin yanı sıra Anatomi, Fizyoloji, Etik dersleri 
verilmektedir. Öğrencilerimiz uygulamaya dayalı eğitimleri Üniversitemiz bünyesindeki 
uygulama sınıflarında ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarında uygulamalı olarak yürütülmekte, 
mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmekte ve donanımlı bir sağlık personeli olarak 
yetiştirilmektedir. Uygulama eğitimlerini eğitim dönemlerinde ve yaz aylarında almaktadırlar. 
Üniversitemizin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünün sahip olduğu uygulama / laboratuvar 
altyapısı ile öğrencilerimiz meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları mesleki bilgi birikimi ve 
tecrübeye sahip olarak mezun olmaktadır. 
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’nı tercih ederek sektörde Tıbbi Laboratuvar Teknikeri 
olarak çalışmak isteyenlerin; 

● Biyoloji, fizik, kimya ve insan bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı 
● Başkaları ile iyi iletişim kurabilen  
● Göz ve ellerini eşgüdümlü kullanabilen 
● Rutin işler yapmaktan sıkılmayan 
● Kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan  
● Dikkatini uzun bir süre tek noktaya yoğunlaştırabilen 
● Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kişiler olması gerekmektedir. 

 
MESLEKTE İLERLEME 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri unvanı alır. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programını başarıyla 
tamamlayan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile lisans eğitimlerine devam edebilme 
imkanına sahip olmaktadır. Program müfredatı fakültede eğitimine devam etmek isteyen 
öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir. 
 
DİL EĞİTİMİ 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Önlisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün zorunlu 
tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak Genel İngilizce 
seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen 
Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin 
alanlarına ait bilgiyi uluslar arası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı iş imkanlarını 
araştırabilmesinin yolunu açar. 
 
KAYIT AVANTAJI OLAN LİSELER 
Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin; 
-Hayvan Sağlığı Alanı ve tüm dalları 
-Laboratuvar Hizmetleri Alanı ve tüm dalları  
-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı ve tüm dalları 
-Tıbbi Laboratuvar Alanı ve tüm dallarından mezun olanlar ve Sağlık Astsubay ve hazırlama 
okulundan mezun olanlar Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Önlisans Programını tercih ettiklerinde 
ek puanlı olarak yetiştirilmektedir. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Teknikerleri;hastanelerde, tıp fakültelerinde, laboratuarlarda 
diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde özel klinikler ve laboratuarlarda hıfzıssıhha 



enstitülerinde ve gıda sanayi işletmelerinde çalışacakları gibi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı teşkilatlarında da çalışabilmektedir. 
 
Mezunlarımız KPSS’ye katılarak yeterli puanı aldıklarında memur olarak atanabilmektedir. 
 
DİKEY GEÇİŞ 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans eğitimini başarı 
ile tamamlayan öğrenciler üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları 
eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile dönem uzatmadan; 

● Biyoloji 
● Biyoteknoloji 
● Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji  
● Genetik ve Biyomühendislik  
● Moleküler Biyoloji ve Genetik  
● Biyomühendislik 
● Hemşirelik  
●  Sağlık Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir. 

YATAY GEÇİŞ  
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde 
uygulanabilmektedir; 
1- Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş 
esaslarına uygun geçiş. Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği 
bölümler; 
-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları 
2-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun kurumlar arası ve kurum içi yatay 
geçiş. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına yerleşen öğrencilerimiz birinci yarıyıl 
sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne 
göre istediği önlisans programına geçiş yapabilir. 
 
ÇİFT ANADAL İMKANI 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencilerimiz çift anadal kapsamında “Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikleri Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden 
seçeceği istediği önlisans programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma 
hakkına sahiptir. 
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 
Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini 
geliştirerek yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir. 
 
VERİLECEK SERTİFİKALAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileri eğitim süresi 
boyunca Sürekli Eğitim  Merkezi tarafından verilen Tıbbi Laboratuvar Teknikeri sertifika 
programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip 
etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında 
uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 

● Method Validasyonu ve Önemi 
● Tıbbi Laboratuvar Testlerinde Ölçüm Belirsizliği 
● ISO 15189 Akreditasyonu 
● Klinik Laboratuvarlarda Kalite 



● İletişim  
● İlk ve Acil Yardım 
● Yangın ve Kurtarma Eğitimi 
● Kalibrasyon, Kontrol ve Test Sonuçlarının Yorumlanması  

 
 
 
 
 
 


