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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz 2014-2015 eğitim öğretim döneminde açılmış olup Çocuk Gelişimi (I. ve II. Öğretim), İlk ve
Acil Yardım (I. ve II. Öğretim), Eczane Hizmetleri ve Yaşlı Bakım programlarını içermektedir. Sağlık alanında, özellikle ara eleman ihtiyacını
gidermeye yönelik ülkemizin ihtiyaç duyduğu düzeyde insan gücünü
yetiştirerek sağlık hizmetlerine katılımlarını sağlamak, insana ve çevreye
faydayı esas alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, katılımcı, paylaşımcı, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Çağın gereklerine uygun katılımcı ve uygulama ağırlıklı, en ileri düzeyde teknolojik imkânlarla eğitim öğretim sunan, değişim ve yeniliklere
açık, öğrenci ve kurum personelinin memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu, bölgesel ve ulusal öğrenci tercihlerinde ön sıralarda yer alan Meslek Yüksekokulu olmak birincil hedefimizdir.
Programlar
Çocuk Gelişimi
Eczane Hizmetleri
İlk ve Acil Yardım
Yaşlı Bakım
. Optisyenlik
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Çocuk Gelişimi Programı

Çocuk Gelişimi programı, okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi
alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili yardımcı personel yetiştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Çocuk Gelişimi programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak
gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek
nitelikte bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
İş İmkânları
Mezunlar Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde
çocuk gelişimcisi olarak; Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak uzman, eğitim koordinatörü ve çocuk gelişimcisi olarak istidam edilebilirler. Ayrıca mezunlar, Başbakanlık
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, Başbakanlık Devlet
Planlama Teşkilatında ve Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda idareci, eğitim koordinatörü, danışman, uzman ve çocuk gelişimcisi olarak çalışabilmektedir. Bunun yanında üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda da çocuk gelişimcisi niteliklerine sahip
personel alımları giderek artmaktadır.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği
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Eczane Hizmetleri Programı
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Eczane Hizmetleri programı; eczanelerde hazırlanması gerekli
ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin
sunumunda ve satışında eczacılara yardımcı olan sağlık teknikerlerini
yetiştirmek için faaliyet gösterir. Sağlık hizmeti veren eczanelerin ve
ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanı tamamen bilimsel bir
ortamda eğitmek, gerekli bilgi ve donanıma sahip, mesleki becerileri
kazanmış eleman olarak yetiştirmek, bir yandan gençlerimize eğitim
ve iş olanağı yaratırken, diğer yandan daha kaliteli, daha bilimsel ve
daha iyi koşullarda yetişmiş elemanlarla tedavi sürecine ilacın doğru
tüketimine olanak sağlamaktır ve ülkemizdeki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.
İş İmkânları
Programdan mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Eczanelerde, hastanelerde, medikal sektörde ve ilaç sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilirler. Ülkemizde bulunan yaklaşık
24.000 eczane ile ilaç hizmet sektörünün çeşitli noktalarında (kamu
ve özel hastane eczaneleri, ilaç ve sağlık ürünleri dağıtım kanalları, ilaç
fabrikaları vb.) çalışma olanağı olan iş yerlerinde eğitimli yardımcı eleman olarak görev yapabilirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Kimya ve Kimya Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabileceklerdir.
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İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım programı; hastane öncesi acil müdahale hizmetlerini profesyonelce verip, ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi
yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullarda taşınmasına, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi
müdahale olanaklarının sağlanmasına yardımcı olabilecek sağlık personeli yetiştirmektedir.
İş İmkânları
Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş
bulma olanağı geniştir. Ülkemizde son yıllarda hastane öncesi sağlık
hizmetlerinde yapılan değişiklikler ile program mezunlarının 112 ambulanslarında sağlık teknikeri unvanı ile iş bulma olanakları artmıştır.
Mezunların neredeyse tamamının kamu sektöründe çalışmaya başladığı günümüzde mezunlarımız ayrıca özel ambulans şirketlerinde ve
özel hastanelerin acil servislerindeki iş olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
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Yaşlı Bakım Programı

6

Yaşlı bireylerin gereksinim duyduğu bakımı yerine getirebilmek
için gerekli tıbbi ve psikolojik ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlığı ve yaşam kalitelerine olumlu katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerinin uygulanmasında çözüm üretebilen, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektedir.
İş İmkânları
Programdan mezun olanlar, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen; huzurevleri,
yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri,
gibi kurumlarda uzman gözetiminde çalışabilmektir.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Program mezunlarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş
sınavına girerek Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans tamamlama olanakları bulunmaktadır.
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Optisyenlik Programı

Optisyenlik program gözlükçülük alanında çalışacak ana
elemanları yetiştirmek, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen
ve uygulayabilen, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, göz ve
insan anatomisini bilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini
planlayabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim
ve montajını verilerine uygun yapabilen, işletmenin maliyet
hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen, genel
halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam
kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek
verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve
bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet
tedbirleri gözeten teknik elemanlar yetiştirmektir.
İş İmkânları
Optisyen ünvanı ile programdan mezun olan öğrenciler kendi
optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde
mesul müdür olarak da çalışabilirler. Ayrıca Optisyenler gözlük yapan
ve satan işletmelerde de görev yapabilmektedirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Ön lisans programını başarıyla bitiren mezunlar, ÖSYM
tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde
fizik bölümüne dikey geçiş yapabilirler.
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