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Bilim ve eğitimde
SANKO farkını yaşamaya

hazır mısın?

Ortadoğu’nun cazibe merkezi Gaziantep’te,

SANKO Holding ve Sani Konukoğlu Vakfı’nın kurduğu,

sağlık bilimleri alanında tematik üniversite olan

SANKO Üniversitesi,

uluslararası başarılar hedefleyen

geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiriyor.



* Tıp Fakültesi

* Sağlık Bilimleri
  Fakültesi
- Hemşirelik
- Beslenme ve Diyetetik
- Fizyoterapi ve
  Rehabilitasyon

* Lisansüstü Eğitim
   Enstitüsü

Tezli Yüksek Lisans
Programı
- Hemşirelik
- Moleküler Tıp
- Fizyoterapi ve
  Rehabilitasyon
- Biyolojik ve Biyomedikal
  Bilimler
- Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktora Programı
- Biyoistatistik

* Sağlık Hizmetleri
   Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve
Teknikleri
 - Ameliyathane
   Hizmetleri Bölümü  
 - Anestezi Bölümü
 - İlk ve Acil Yardım Bölümü
 - Tıbbi Görüntüleme
   Teknikleri Bölümü



TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültemizdeki eğitimin amacı ülkemizin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamak sağlık 
hizmetinde bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutum yetkinliğiyle donanmış, bu 
sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, mesleğin gerektirdiği etik kuralları ve 
hukuka saygıyı gözeten ve bunu uygulamalarına yansıtan, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, 
araştırıcı ve sorgulayıcı, uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde hekimler yetiştirmektir. 
Mezunlarımızın; bir yandan mesleki değerler ve sorumluluğunun bilincinde olan birer hekim 
olarak yetişmesini, diğer yandan da toplumun ve bireyin sağlıklılığının tam bir koruyucu ve 
savunucusu, kendini geliştiren ve katkı sunan bir bilim insanı, paylaşımcı bir iletişimci, meslekler 
arası ekiplerin uyumlu ve etkin bir üyesi, mesleğin getirdiği hizmet sunumunda donanımlı bir 
danışman ya da yönetici olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, günün gereklerine yönelik, öğren-
ci merkezli bir eğitim programı uyguluyoruz. Öğrencilerimiz kanıta dayalı tıp anlayışı ve insancıl 
hekimlik zemininde, tıp dallarının entegre edildiği bir programla bir yandan sağlam bir temel tıp 
eğitimi alırken diğer yandan bu çerçevede edindikleri bilgileri, eğitimlerinin henüz erken evrelerin-
de bile klinik bilgiler ve uygulamalarla pekiştirme olanağını bulabiliyorlar. 
Tıp Fakültesi öğrencilerimiz eğitimleri boyunca tıp alanındaki teknolojik ve inovatif tüm gelişme-
lerle zamanında tanışabilme şansını yakalıyorlar. Aynı zamanda topluma dayalı bilimsel araştır-
ma ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp kariyer planlamalarına yönelik önemli deneyimler 
kazanıyorlar. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Diyetisyen, fen, sosyal ve sağlık bilimlerinin farklı alanlarını bir araya getiren bir eğitim yaklaşı-
mıyla yetişen sağlıklı birey ve toplumun çiftlikten çatala kadarki tüm süreçlerde yaşam boyu 
sağlığının korunmasını, geliştirilmesini, yaşam kalitesinin arttırılmasını ayrıca hasta ve risk 
grubundaki bireye özgü beslenme programlarının planlanmasını sağlayan bir sağlık profesyone-
lidir.
SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak amacımız; yetiştireceğimiz sağlık 
profesyonelleri ile evrensel, kültürel ve etik değerler ışığında, beslenme ve diyetetik biliminin 
farklı alanlarında bölgesel ve ulusal düzeyde hizmet sunmak; mesleki özerkliğin kazanılması 
yolunda toplum sağlığı ve refahını geliştirmek ve bilimsel çalışmalar yaparak uluslararası 
platformda temsil edilmektir.



HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Hemşirelik, bireylerin, ailelerin ve toplumların bakımına odaklanmış, tüm insanların sağlığını 
korumak, sürdürmek, bozulan sağlığın tedavisini ve rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla fen ve 
sosyal bilimleri bir araya getirerek bireyleri fizyolojik,  psikolojik, sosyal, manevi olarak bir bütün 
içinde ele alan, bakım planlarıyla gereksinimlere göre hemşirelik girişimlerini uygulayan bir 
meslektir.
SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümü olarak amacımız; etik ilkeler doğrultusunda rol ve 
sorumluluklarını yerine getirebilen, ekip hasta ve ailesiyle iş birliği yaparak bütüncül bakım 
verebilen, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilen yüzde 1 akademisyen, yüzde 99 hemşire pozis-
yonunda çalışabilecek mezun hemşireler yetiştirmektir. 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Fizyoterapist, hastalık ve özür durumlarından kaynaklanan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle 
ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan ve bu değerlendirme sonuçlarından yola 
çıkarak yaşam kalitesini arttırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak 
uygulayan profesyonel sağlık personelidir.
SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak amacımız; toplum sağlığı ve 
refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek, eğitim 
öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösteri-
len, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder bir fakülte konumuna gelmektir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde “Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans” ve multidisipliner bir program 
olan “Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans” programları 2015 yılından bu yana eğitim vermektedir. 
Enstitümüzde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni yüksek lisans ve doktora programları 
açılmıştır. Bu programlar sağlık alanında, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans” 
programı ile Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinde ilk ve tek olan “Biyoistatistik Doktora” programı-
dır. Enstitümüzde fen bilimleri alanında ise Türkiye’de bir ilk olarak interdisipliner nitelikte “Biyolo-
jik ve Biyomedikal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. Bu program ile hastalıkların 
teşhis, tedavi ve takip aşamalarında kullanılabilecek cihaz ve ürünlerin araştırma ve geliştirme 
süreçleri, bu süreçlere katkıda bulunabilecek tasarım ve yazılım çalışmaları üzerine yoğunlaşmış 
uluslararası camiada söz sahibi olacak inovatif bakış açısına sahip bilim insanları yetiştirmek 
amaç edinilmiştir. Enstitümüzde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise “Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli 
Yüksek Lisans Programı” açılmıştır.



SAĞLIK BİLİMLERİNDE
SANKO FARKI
SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, gerek teknolojik, gerekse fiziki 

altyapısıyla, deneyimli ve dinamik bir ekibin sağladığı 

eğitimle sağlık profesyonellerini SANKO farkıyla 

yetiştirmeyi hedeflemektedir.



SANKO ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE’NİN SAĞLIK GELECEĞİNE
KATKI SAĞLAMAK İÇİN BÜYÜYOR

Sani Konukoğlu Vakfı tarafından, 2013 yılında sağlık 

temalı bir üniversite olarak kurulan SANKO 

Üniversitesi, Türkiye’nin sağlık geleceğine katkı 

sağlamak için, büyümeye devam ediyor.

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu bünyesinde; Ameliyathane Hizmetleri,  

Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri olmak üzere dört bölümde eğitim veriyor.



SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ

AMELİYATHANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Ameliyathane teknikeri, cerrahi malzeme ile aletlerin kullanıma hazır hale gelmesini, ameliyatla-
rın steril olduğu kadar güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlayan, bu işlemler sırasında 
hekimin uygun bulduğu durumlarda ameliyat ekibine yardımcı olan sağlık personelidir. Bu 
programda öğrencilere teorik eğitimle birlikte, pratik eğitim ve ameliyathane ortamında tecrübe 
kazanma imkanı da verilmesi hedeflenmektedir.

ANESTEZİ BÖLÜMÜ
Anestezi teknikeri, uzman hekimin yardımına ihtiyaç duyacağı (anestezi işleminin güvenli başla-
tılması, bitirilmesi, ameliyat süresince hastanın yaşamsal verilerinin izlenmesi) işlemlerden 
sorumlu olan sağlık personelidir. Teknikerler, ameliyathane ortamında görev alırlar, anesteziye 
ait ekipmanlara hakim, güç, dikkat ve sabırla görevlerini yerine getirmelidirler. Bu programda 
öğrencilere teorik eğitimle birlikte, pratik eğitim verilmesi, alanında aranan niteliklere sahip, tam 
donanımlı anestezi teknikerleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İLK ve ACİL YARDIM BÖLÜMÜ
Acil Tıp Teknikeri (ATT) hayati risk taşıyan hastaya ya da yaralıya ilk müdahalede bulunan ve 
sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlayan sağlık personelidir. 112 Acil Çağrı Merkez ve 
İstasyonları, acil servis ve ambulans hizmeti sunan sağlık kuruluşları ile Ulusal Medikal Kurtarma 
Ekibi’nde (UMKE) görev yapabilmektedirler. Bu programda uzman kadronun katkılarıyla gerçek-
leştirilecek uygulama ağırlıklı eğitimlerle öğrencilere pratik kazandırılması da hedeflenmektedir.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ
Tıbbi görüntüleme teknikeri, tıbbi görüntüleme cihazlarını amacına uygun ve doğru biçimde 
kullanan sağlık personelidir. Tıbbi görüntüleme teknikeri radyografi, bilgisayarlı tomografi (BT), 
kemik mineral dansitometrisi çekimleri ve manyetik rezonans (MR) görüntülemesi yapabilir.
Bu programda uzman kadronun katkılarıyla gerçekleştirilecek eğitimlerle öğrencilere pratik 
kazandırılması da hedeflenmektedir.



NEDEN SANKO ÜNİVERSİTESİ?
1. San� Konukoğlu Vakfı kuruculuğunda güçlü çatısı olan b�r ün�vers�tey�z.

2. Sağlık B�l�mler� Fakültem�z F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon �le Beslenme ve D�yetet�k Bölümler�m�z 
akred�te olmuştur.

3. Öğrenc�ler�m�ze etk�n burslar ve �nd�r�mler sunuyoruz.

4. Seçk�n ve alanında en �y� öğret�m elemanları �le eğ�t�m ver�yor ve  SANKONUK programı �le de 
akadem�syenler�m�z ve öğrenc�ler�m�z �ç�n Amer�ka B�rleş�k Devletler� ve Avrupa'nın seçk�n 
ün�vers�teler�nden b�l�m �nsanlarını m�safir ed�yoruz.

5. Afil�asyonla entegre çalışan San� KONUKOĞLU Hastanes� lokasyon olarak b�t�ş�ğ�m�zde yer almaktadır. 
Ayrıca Ülkem�z�n özel hastaneler� �çer�s�nde tek çatı altında bulundurduğu 600 yatak kapas�tes� �le 1. 
sırada yer alan Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkez�m�zde uygulama alanı sunuyoruz.

6. “Vakıf Yükseköğret�m Kurumları 2021” k�tapçığına göre; 

 • Vakıf Yükseköğret�m Kurumlarının doluluk oranına göre 2'nc�,

 • Öğrenc� başına car� g�der m�ktarına göre 4'üncü,

 • Kadrolu öğret�m üyes� başına düşen öğrenc� sayısına göre sıradayız.5'�nc� 

7. ÜNİAR (Ün�vers�te Araştırmaları Laboratuvarı) 2021 raporuna göre 198 ün�vers�te arasında;

 • Ün�vers�teler�n genel memnun�yet sıralamasında  (8'�nc�),A

 • Vakıf ün�vers�teler�n�n genel memnun�yet sıralamasında  (7'�nc�),A

 • Öğren�m deney�m�n�n tatm�nkarlığında  (8'�nc�),A+

 • Akadem�k destek ve �lg�de  (9'uncu),A

 • Kurumun yönet�m ve �şley�ş�nden memnun�yette  (9'uncu),A+

 • K�ş�sel gel�ş�m ve kar�yer desteğ�nde  (11'�nc�) A

 • Ün�vers�teler�n “öğrenme �mkân ve kaynaklarının zeng�nl�ğ�” sıralamasında  (12'nc�) A

 • Ün�vers�teler�n “uzaktan eğ�t�m altyapısı” sıralamasında  (22'nc�) puanındayız.A

8. Ülkem�z�n en öneml� ve gel�şm�ş şeh�rler�nden b�r� olan Gaz�antep'�n    şeh�r merkez�nde eğ�t�m h�zmet� 
ver�yoruz.

9. Sosyal ve b�l�msel faal�yetler�m�ze katılım gösteren öğrenc�lere kongre desteğ�, proje desteğ� ve öğrenc� 
kulüpler�ne katkı sunuyoruz.

10. Ün�vers�tem�z “TSE Kal�te Yönet�m S�stemler�” belges�n� yen�lenm�ş olup ayrıca “Cov�d-19 Güvenl� 
Kampüs” �le “TS 13811 H�jyen ve San�tasyon Yönet�m S�stem�” belgeler�ne sah�pt�r. Yükseköğret�m 
Kurulu “Engels�z Ün�vers�te Ödüller�-2021” kapsamında ün�vers�tem�z engell�lerle �lg�l� “Mekanda Er�ş�m” 
konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı “Turuncu Bayrak” adayı olmaya da hak kazanmıştır.



SANKO Üniversitesi olarak;
- Akıl ve bilimi öne çıkaran, ekip çalışmasına yatkın, işbirliği yapabilen,

- Girişken, özgüveni olan, denemekten çekinmeyen, hızlı uyum sağlayabilen,

- Merak ve hayal gücü olan, hata yapmaktan korkmayan,

- Zihnindeki kalıpları değiştirebilen,

- Bilgiye erişime ve teknolojiye yatkın,

- Pratiğe dayalı eğitimde başarılı olan, 

- Yasalara ve topluma saygılı,

- Merhametli, vicdanlı, adaletli, dürüst, sorgulayan, araştıran, hesap

   verebilen, cinsiyet farklılığına saygı duyan,

- Etkili söz söyleyebilen, yazılı iletişimi doğru ve eksiksiz yapabilen

   gençler / öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.



Başarılı sağlık profesyoneli sağlam,
sağlıklı temellerin üzerinde yetişir...

Öğrencilerimiz SANKO Üniversitesi farkıyla,
mesleki yönü ağırlıklı, üst düzeyde ve yoğun İngilizce dil eğitimi alıyor.

Sosyal sorumluluk projelerine katılıp kariyer planlamalarına yönelik
önemli deneyimler kazanıyorlar.

Biyomedikal bilimler alanında araştırma ve bilimsel yayın yapma
bilincini elde ediyorlar.

Modern bir büyükşehirin tüm olanaklarına yürüme mesafesindeler.
Modern yerleşkenin sağladığı tüm sosyal aktivitelerden

kolaylıkla faydalanabiliyorlar.

Türkiye’nin tek çatı altında yatak kapasitesiyle
en büyük özel hastanesinden, lider sağlık

bilimleri üniversitesine doğru.
Öğrencilerimiz,

sağlık alanındaki en güncel bilgileri, uluslararası deneyime sahip
akademisyenlerden öğreniyor.

Yeni bir eğitim anlayışı ile son teknolojileri kullanarak
öğrendikleri bilgileri daha ilk yıldan itibaren, SANKO Üniversitesi

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde
yaptıkları uygulamalarla pekiştiriyorlar.

SANKO Üniversitesi’nde sadece bilgi değil, bilgiyi kullanmayı ve
yeni bilgiler üretmeyi de öğreniyorlar.
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