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Sağlık Yüksekokulu, 29.03.2012
tarihinde kurulmuş olup, Üniversitemiz
merkez kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hemşirelik Bölümüne
ait Hemşirelik ve Anatomi Laboratuvarları ile
Çocuk Gelişimi Bölümüne ait uygulama sınıfları bulunmaktadır.
Yüksekokulumuzun tüm bölümlerinde eğitim
süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir.
Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin klinik uygulamaya gitme zorunluluğu, Çocuk Gelişimi
Bölümü öğrencilerinin ise ilgili Bakanlıklarda
alan uygulamasına gitme zorunluluğu bulunmaktadır.
Misyon
Sağlık Yüksekokulunun amacı; toplumun sağlık ile ilgili temel sorunlarını göz önüne alarak
sağlıklı, hasta veya özürlü bireylerin sağlık kuruluşları bünyesinde veya dışında her türlü ihtiyaçlarını belirleyecek, bakımını planlayacak,
uygulayacak, koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetlerini uygulayabilecek hemşireler ve
0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan,
mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal
gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlen-

direbilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye
ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimi uzmanı yetiştirmektir.
Vizyon
Yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle her düzeyde rekabet edebilecek standartlara sahip,
gelişen çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı yeni programlar
geliştirerek sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir eğitim kurumu
olmaktır.
ÇOCUK GELİŞİM
Çocuk Gelişimi Bölümünde 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engelli, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların fiziksel,
zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal, kişilik
gelişimlerini ve öz bakım becerilerini takip
eden ve değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa,
aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan
Çocuk Gelişimci yetiştirilmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, bebekler ve okul öncesi çocuklar ile
okul ve ergenlik dönemindeki gençlerin tüm
gelişim alanlarında, gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun eğitim programları hazırlama, eğitici ve geliştirici eğitsel ortam düzenlemesi yapma, çocuğun farklı
alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni
düzenlemeler yapma, ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere,
kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık
verme ve iş birliği yapma, toplumu belirtilen
konularda bilinçlendirme ve çocuk-aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılarak lisans diplomasına sahip olurlar.
Mezunların Çalışma Olanakları
Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları, Çocuk Gelişim Uzmanı unvanı almaktadır. Mezunlar;
sağlık, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında
ve diğer sektörlerde aşağıda tanımlanan görevleri yapmaktadırlar:
1. Üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü
eğitim kadrolarında akademik personel,
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında,
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda,
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığında,

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında
idareci, danışman, uzman ve Çocuk
Gelişimcisi,
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Aile
ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
bağlı birimlerde idareci, uzman, danışman
ve Çocuk Gelişimcisi,
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürlüğünde, Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğünde, Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde,
Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu
Başkanlığında, Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde,
Talim Terbiye Genel Kurulunda program
hazırlayıcı ve denetleyici,
Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması Merkezlerinde Çocuk Gelişimcisi,
Hastanelerde çocukların yattığı servislerde ve
hastane okullarında program koordinatörü
ve Çocuk Gelişimcisi,
Resmî ve özel anaokullarında kurucu,
idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi,
Resmî ve özel, özel eğitim, bakım ve
rehabilitasyon
merkezlerinde
kurucu,
idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına

bağlı birimler ve gönüllü kuruluşlar
bünyesindeki sosyal dezavantajlı çocuklar
ve ailelerine yönelik çalışmalarda Çocuk
Gelişimcisi ve danışman,
10. Adalet
Bakanlığına
bağlı
çocuk
mahkemelerinde bilirkişi ve danışman, ıslah
evlerinde Çocuk Gelişimcisi,
11. UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda proje
yürütücüsü, araştırmacı ve danışman,
12. Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik
programlarının ve eğitim programlarının
hazırlanması ve yürütülmesinde yapımcı,
danışman ve uzman,
13. Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde
yapımcı, yazar, danışman ve denetimci,
14. Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi
yayınların hazırlanmasında yazar, uzman,
danışman, redaktör, editör,
15. Eğitsel oyuncak üretiminde
danışman ve denetimci,

tasarımcı,

16. Pedagojik formasyon eğitimi alarak Kız
Meslek Liselerinde Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi Öğretmeni ve Okul Öncesi Eğitim
Kurumlarında Okul Öncesi öğretmeni olarak
görev yapmaktadırlar.

HEMŞİRELİK
Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümünde 4 (dört)
yıllık Lisans eğitimi verilmekte olup, Bölümün
amacı toplumun sağlık ile ilgili temel sorunlarını göz önüne alarak sağlıklı, hasta veya özürlü
bireylerin sağlık kuruluşları bünyesinde veya
dışında her türlü ihtiyaçlarını belirleyecek, bakımını planlayacak, uygulayacak, koruyucu ve
tedavi edici sağlık hizmetlerini uygulayabilecek hemşireler yetiştirmektir.
Mezunların Çalışma Olanakları
Bu Bölümden mezun olan öğrenciler, Hemşire unvanı alırlar ve çalışma olanakları aşağıda belirtilmiştir:
Öğrencilerimiz; koruyucu, tedavi ve rehabilite
edici sağlık kurumlarında, Kamu Hastaneleri,
Halk Sağlığı Kurumlarında, Üniversite Araştırma Hastanelerinde ve Özel Hastanelerde hemşire olarak çalışabilmektedirler. Eğitim kurumlarında okul hemşiresi, çeşitli kurumlarda yönetici
ve kurum hemşiresi olarak çalışabilirler.
Öğrencilerimiz alacağı özel eğitim sertifikaları ile Diyaliz Hemşireliği, Kardiyovasküler,
Cerrahi, Yoğun Bakım Hemşireliği veya Kan
Bankası Hemşireliği gibi daha özelleşmiş alanlarda da hizmet verebilirler. Aynı zamanda

yüksek lisans ve doktora programlarına devam
ederek akademik olarak ilerleyebilirler.
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Pedagojik formasyon eğitimi almış olan Hemşirelik Bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı Sağlık Meslek Liselerinde öğretmenlik yapabilirler. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kamu
kurumlarında ve özel kurumlarda da Hemşire
olarak çalışabilmektedirler.
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