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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz
29/03/2012 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu kararı ile açılmış olup Üniversitemiz merkez kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yüksekokulumuzda Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü ile Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü olmak üzere iki
bölüm bulunmaktadır. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Bölümü bünyesinde aktif olarak Çocuk Gelişimi Programı
mevcut iken Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesinde
ise aktif olarak İlk ve Acil Yardım Programı ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı yer almaktadır.
Birimimizde eğitim öğretim için 7 adet derslik ve 1 adet laboratuvar mevcuttur. Meslek Yüksekokulumuzun tüm bölümlerinde eğitim süresi 2 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümlerimizde staj ya da uygulama yapma gerekliliği bulunmaktadır.
Misyon
Evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden
yararlanarak ülkenin gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri
alanında, ön lisans düzeyinde üstün nitelikli ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi
görev edinmiştir.
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 GELİŞİMİ
Çocuk Gelişimi Programının amacı, normal gelişim gösteren
çocukların yanı sıra özel eğitime gereksinim duyan, korunmaya muhtaç ve hasta çocukların erken yaşlardan itibaren
her alandaki gelişimlerini (bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal
alanlar ve öz bakım becerileri) izleyip, eğitimlerini üstlenebilecek, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış meslek elemanları
yetiştirmektir.
Programın teorik dersleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde
yapılırken uygulamaları okul öncesi kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılmaktadır.
Program kapsamında belirlenen amaç doğrultusunda hem kuramsal hem de uygulamalı bir eğitim programı çerçevesinde
çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet götürecek ‘Çocuk
Gelişimi Elemanları’ yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.
Mezunların Çalışma Olanakları
Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler “Çocuk Gelişimi Ön Lisans”
derecesine sahip olurlar. Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programından mezun olan meslek elemanları aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler:
• Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarında, yönetici, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak,
• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, yönetici, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak,
• Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Genel
Müdürlüğü’ne bağlı merkezler ve hastane okullarında yardımcı eğitimci olarak,

• Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlama Genel Müdürlüğü’ne bağlı merkezler ve
hastanelerde,
• Ana-baba eğitimcisi olarak, özel danışmanlık şirketlerinde
• Çocuk Yayınevleri ve Çocuk Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak,
• Eğitsel oyuncak üretiminde,
• Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında,
• Çocuklara yönelik çizgi filmlerin hazırlanmasında,
• Radyo ve televizyonlarda yer alan çocuk ve gençlik programları ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde,
• Sivil Toplum Örgütlerinde
• Çocuk tiyatroları gibi alanlarda görev alabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Tercih Edilebilen Bölümler
Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği.

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI
İlk ve Acil Yardım Programında sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirilir.
Programın teorik ve bir kısım uygulamalı dersleri Yüksekokul
bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar Hastanelerin
Acil Servisi’nde ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları’nda yapılmaktadır.
Acil Tıp Teknikeri, Acil Sağlık Hizmetleri’nde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durum-

daki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden bilgi
ile donatılmış, her türlü olay karşısında ne yapacağını bilen,
etik kurallara göre hareket eden profesyoneldir. Bu programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum
ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev
yapacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.
Mezunların Çalışma Olanakları
Bu program mezunları Sağlık Teknikeri unvanı almaktadır.
Mezunlar, kamu kuruluşları ve özel kuruluşların acil yardım
birimlerinde, Acil Sağlık Hizmeti Merkez İdare Birimlerinde,
Acil Yardım İstasyonları, Acil Yardım, Hasta Nakil ve Özel
Donanımlı Ambulans Servislerinde, Acil Yardım Kontrol ve
Komuta Merkezlerinde görev yapabilirler. KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki kamu kurum
ve kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler. Öğrencilerimiz Yüksekokulumuzda başarılı olduktan sonra Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezinin açmış olduğu Dikey Geçiş Sınavına girip başarılı olduğu takdirde, lisans eğitimi yapmaya
hak kazanırlar. Gelişen teknolojiyle beraber sağlık kuruluşları
kalifiye elemanlara ihtiyaç duymakta ve üniversite mezunlarını
tercih etmeye başlamaktadır. Dolayısıyla Programımızın gelecekte daha da önemli olması beklenmektedir.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Tercih Edilebilen Bölümler
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Programın amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için gereken tüm tetkikleri en
kısa sürede yapabilecek ve karşılaştığı sorunlara doğru
çözümler üretebilecek niteliklere sahip öz güveni olan,
laboratuvar, çevre ve insan sağlığı konularında güvenlik
önlemleri alarak mesleki etik ilkelerine göre çalışmalarını
ekip içerisinde yürüten, iletişim becerileri gelişmiş, ülke
koşullarına uygun sağlık teknikeri yetiştirmektir.
Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin
yapılması konularında teknik eleman yetiştirilir. Mezunlar
bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık veya kamu kuruluşlarında iş bulma imkânına sahiptirler. Programın teorik ve uygulamalı dersleri, Yüksekokul
bünyesinde ve Üniversitemizde bulunan diğer laboratuvarlarda yapılırken, yaz stajı uygulaması hastaneler ve
özel kuruluşlarda yapılmaktadır. Dersler Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler bölümünde görevli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sağlık
Yüksekokulu öğretim üyeleri de bazı derslerde görev almaktadır. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel
olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, KPSS sınavında
başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam
edilebilmektedir. Bunun yanı sıra özel laboratuvarlarda
da istihdamları mümkündür.

Öğrencilerde Aranan Nitelikler
Fiziksel Özellikler: Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması, mezuniyet sonrası şahsın başarısının yüksek olmasında etkendir. Gece ve/veya
gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve laboratuvarlarda devamlı ayakta durulduğundan bununla ilgili
ortopedik bir sakatlığın olmaması da dikkate alınmalıdır.
Yetenek: El becerisi ve sabır gerektiren işlere yatkın olmak
ve kan, balgam, idrar, dışkı, meni ve diğer biyolojik sıvılar
veya operasyon ürünleri ile çalışma yapmaktan etkilenmemek.
İlgi: Teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak.
Yüksekokulda Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulaması
ve Süresi
Yüksekokulumuzun Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında yaz döneminde 30 günlük zorunlu staj uygulaması
yapılmaktadır.
Mezunların Çalışma Olanakları
Bu programı bitirenler “Sağlık Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Çalışma alanları devlet kurumları ve özel kuruluşlardaki tüm tıbbi tahlil laboratuvarlarıdır.
Mezunlar kamu kurumları ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile çalışırlar.
Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp
Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kurumları ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Biyokimya, Mikrobiyoloji,

Histoloji, Hematoloji, Seroloji, Patoloji, Parazitoloji, Nörofizyoloji, Odiyometri Laboratuvarları, Tüp Bebek Merkezleri ve Kan Merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca ilaç
firmalarının ve gıda sektörünün mikrobiyoloji araştırma birimlerinde, üniversitelerin araştırma birimlerinde tekniker
olarak görev yaparlar. Kamu Personel Seçme Sınavı’na
(KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler.
Öğrencilerimiz Yüksekokulumuzda başarılı olduktan sonra ÖSYM’nin açmış olduğu Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS)
girip başarılı oldukları takdirde Lisans Eğitimi almaya hak
kazanırlar. Gelişen teknolojiyle beraber sağlık kuruluşları
kalifiye elemanlara ihtiyaç duymakta ve üniversite mezunlarını tercih etmektedir. Dolayısıyla Programımızın gelecekte daha da önemli olması beklenmektedir.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Tercih Edilebilen
Bölümler
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Öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile Biyoloji, Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoenformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve
Sağlık Hizmetleri Bölümlerine geçiş yapabilmektedir.
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http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri/
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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