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YGS’DE 3 
BARAJ PUANI

TABAN PUAN 1 (150 puan) : YGS' de 140 puanı 

alan adaylar sınavsız geçişle girilen 2 yıllık MYO' 

ları dışındaki 2 yıllık Ön Lisans programları ve açık 

öğretim programlarını tercih etme liselerin resim, 

müzik, spor vs alanlarından mezun adaylarda 

kendi alanlarıyla ilgili yetenek sınavlarına girme 

hakkını elde edeceklerdir. Liselerin FEN, TM, 

SOSYAL alanlarından mezun olan adaylar 

yetenek sınavlarına girebilmek için YGS' den en 

az 180 ve üstü puan almalıdır. 

Açık öğretim Fakültesi Açık öğretim Okul Öncesi 

Öğretmenliği (YGS), Açık öğretim İngilizce 

Öğretmenliği       ( DİL-1) gibi bölümler açık 

öğretim olmasına rağmen kontenjanlıdır ve YGS, 

LYS puanı ile girilir. 

Bunlardan Açık öğretim Okul öncesi Öğretmenliği 

sadece Kız Meslek lisesi Çocuk Gelişimi alanından 

mezun olan adayların YGS puanıyla 

yerleşebildikleri bir bölümdür. Diğer adaylar bu 

bölümü tercih edememektedir. 

Açık öğretim İngilizce öğretmenliği bölümüne de 

Anadolu öğretmen lisesi mezunları ek puanla 

yerleşerek diğer liselerin İngilizce alanından mezun 

olanlara göre avantaj elde ederek bu bölümlerin 

kontenjanlarını doldurmaktadır.
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2 yıllık meslek yüksekokullarına Meslek Lisesi öğrencileri 

sınavsız geçişle yerleştikten sonra onlardan boş kalan 

kontenjanlara merkezi yerleştirmeden sonra tercihleri 

arasında bulunuyorsa genel lise yada diğer meslek 

liselerinin farklı alanlarından mezun olan adaylar alan 

dışı kırılmış (AOBP 0, 12 ile çarpılmış) YGS puanlarıyla 

yerleşme şansı bulabilirler. 

TABAN PUAN 2 (180 puan) : YGS' de 180 ve üstü puan 

alan adaylar LYS sınavlarından istediklerine girme 

hakkına sahiptir. 

TABAN PUAN 3 (180 puan) : LYS puanı ile öğrenci alan 

4, 5 ve 6 yıllık lisans programlarını ve (eski sistemde EA-

1, SAY-1 ve SAY-1) yeni sistemde YGS puanlarıyla 

öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkına 

sahiptirler. 

Adaylar 6 YGS puan türü (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, 

YGS-5, YGS6) içerisinde kendi alanıyla ilgili olmayan bir 

puan türünden 180 barajını geçse dahi LYS sınavlarında 

kendi alanıyla ilgili LYS sınavlarına girmeve kendi 

alanındaki LYS puanlarıyla girilen 4-5-6 yıllık lisans 

programlarına tercih yapma hakkına sahiptir. Meslek 

lisesinden mezun bir aday ek puanla bir yere 

yerleşebilmek için YGS'den en az 180 puan almalıdır.
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YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN 

OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE 

EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 
katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek 
ve böylece adayların yerleştirme puanları 
hesaplanacaktır.

6287 sayılı Kanun'la 2547 sayılı Kanun'a ek 

“GEÇİCİ MADDE 61” gereği; bir mesleğe yönelik 

program uygulayan ortaöğretim kurumlarının 

mezunları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek 

alanlarda bir yükseköğretim lisans programına 

yerleştirilirken OBP 'nin 0,06 katsayısı ile 

çarpımından elde edilecek ek puanlar da 

yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek 

puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan 

türünde 180 veya daha yüksek puan almış 

olmaları gerekmektedir.
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Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından 

mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde 

bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya 

buna yakın programların uygulandığı, öncelikle 

kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) 

içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek 

yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans 

programlarına sınavsız olarak yerleştirilmektedir. 
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MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM 
KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

 ÖN LİSANS PROGRAMLARINA 

SINAVSIZ GEÇİŞ NASIL OLACAK ?



 Türkiye ve KKTC dışındaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumunu bitiren T.C. uyruklu adayların sınavsız yerleştirilmelerinde Millî 

Eğitim Bakanlığınca verilecek denklik belgesinde gösterilen alan esas 

alınacaktır.

METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları 

bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim 

bölgesi bulunmaktadır. Mesleki açık lise mezunu adayların METEB ili, MEB e-

okuldan alınan bilgiler doğrultusunda adayın yüz yüze eğitim aldığı son il 

olacaktır.

Sınavsız geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle 

yapılır:

∙ Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
∙ Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre

Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek
Lisesi, çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi
sırasında verilir.

∙ Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde

olanlara öncelik verilir.
∙ Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi, METEB dışı bilgileri aynı olan

adaylardan OBP' si yüksek olan adaylara öncelik verilir.
∙ Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi

büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ortaöğretim mezunları da sınavsız 

geçiş için tercih yapabilirler. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından 

mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adayların kendi alanları 

dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim programları ile tüm lisans 

programlarına yerleştirilmelerinde, bu adayların 201...  ÖSYS puanları 

kullanılacaktır.
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YGS PUANI İLE YÜKSEK OKULLARDAN

TERCİH EDİLEBİLECEK BAZI BÖLÜMLER…

YGS-1: Bilgisayar, Elektronik Teknolojileri, Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojileri 

YGS-2: Ağız ve diş sağlığı, Kimya Teknolojisi, Maden Teknolojisi, Boya Teknolojisi, 

Anestezi, Kağıt Teknikerliği, Hemşirelik, Ebelik, Yaşlı Bakımı

YGS-3: Adalet, Basın Yayın, Tıbbi Dokümantasyonluk

YGS-4: Aşçılık, Çocuk Gelişimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Turizm, Marka İletişimi

YGS-5: Basın Yayın, Emlak Yönetimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Kuyumculuk ve Takı 

Tasarımı, Otobüs Şöförlüğü, Restorasyon, Seyahat Hizmetleri

YGS-6: Bilgi ve Belge Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Orman İşletmeciliği, 

Pazarlama ve Perakende, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tapu Kadastro
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YGS PUAN TÜRLERİNE GÖRE DERSLERİN AĞIRLIĞI ŞÖYLE OLACAK... 
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HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI 
İle Aynı Alanlardaki Lisans 
(4 Yıllık)  Programları

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanından mezun olanlar aşağıda belirtilen 
yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, ilgili 
Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına 
eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına, ilgili OBP'nin 
0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

Ebelik (YO)

Hemşirelik (YO)

Ergoterapi (YO)

1

2

3

4

4

4

YGS-2

YGS-2

YGS-2

'HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI’
Avrupa'da profesyonel bir meslek olarak kabul edilen, 

Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla artmasıyla birlikte 

geleceğin popüler meslekleri arasında yer alacak. 

“ “

Yükseköğretim Lisans Programı   Öğr.Süresi     Puan Türü
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HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği 

Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

Ameliyathane Hizmetleri

Diyaliz

Elektronörofizyoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı 

Fizyoterapi 

İlk ve Acil Yardım

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon Teknikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Yaşlı Bakımı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

YGS-2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-6

YGS-5

YGS-2

YGS-6

YGS-2

Yükseköğretim Ön Lisans Programı     Öğr.Süresi       Puan Türü
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Hemşirelik Ve Ebelik Alanlarından 
mezun olanlar aşağıda belirtilen 
yükseköğretim lisans programlarına 
yerleştirilirken, yerleştirme puanları, 
ilgili Ortaöğretim Başarı Puanının 
(OBP) 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS 

puanlarına eklenmesi suretiyle elde 
edilecek; ayrıca, yerleştirme 
puanlarına, ilgili OBP'nin 0,06 ile 
çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar 
katılacaktır.

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ,HEMŞİRELİK VE EBELİK ALANLARI 
İle Aynı Alanlardaki Lisans (4 Yıllık)  Programları

1

2

3

Ebelik (YO)

Hemşirelik (YO)

Ergoterapi (YO)

4

4

4

YGS-2

YGS-2

YGS-2

              Yükseköğretim Lisans Programı           Öğr.Süresi      Puan Türü
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HEMŞİRELİK VE EBELİK ALANI 
İle Aynı Alanlardaki Lisans (4 Yıllık)  Programları

Hemşirelik ve Ebelik Alanlarından mezun olanlar aşağıda belirtilen 
yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, ilgili 
Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına 
eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına, ilgili OBP'nin 
0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

Acil Durum ve Afet Yönetimi(YO)

Ebelik (YO)

Ergoterapi (YO)

Hemşirelik (YO)

Perfüzyon (YO)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (YO)

Sağlık Kurumları Yöneticiliği (YO)

Sağlık Kurumları Yönetimi (YO)

Sağlık Yönetimi (YO)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-6

YGS-6

YGS-6

YGS-6

              Yükseköğretim Lisans Programı         Öğr.Süresi      Puan Türü
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 Torba Kanun 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
Söz konusu kanun ile sağlıkla ilgili bazı unvanlarda önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Bu Düzenlemeyle,  2014-2015 eğitim ve öğretim yılından 
itibaren sağlık liselerinin, 'hemşirelik, ebelik, laboratuvar, anestezi ve 
radyoloji teknisyenliği, acil tıp teknisyenliği, diş protez teknisyenliği' 
bölümlerine öğrenci alınmayacak. Bu liseler, SADECE HEMŞİRE 
YARDIMCISI, EBE YARDIMCISI VE SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ yetiştirecek.
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HEMŞİRELİK VE EBELİK  ALANLARI 

Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği 

Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

Ağız ve Diş Sağlığı

Anestezi

Diyaliz

Elektronörofizyoloji

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon

Evde Hasta bakımı

Fizyoterapi

İlk ve Acil yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Odyometri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon Teknikleri

Podoloji

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Yaşlı Bakımı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-6

YGS-2

YGS-6

YGS-2

              Yükseköğretim Ön Lisans Programı             Öğr.Süresi         Puan Türü



ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI 

İle Aynı Alanlardaki Lisans (4 Yıllık) Programları

Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olanlar aşağıda belirtilen yükseköğretim 
lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, ilgili Ortaöğretim 
Başarı Puanının (OBP) 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi 
suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına, ilgili OBP'nin 0,06 ile 
çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

Acil Durum ve Afet Yönetimi (YO)

İş Sağlığı ve Güvenliği (YO)

Perfüzyon (YO)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (YO)

Sağlık Kurumları Yöneticiliği (YO)

Sağlık Kurumları Yönetimi (YO)

Sağlık Yönetimi (YO)

1

2

3

4

5

6

7

4

4

4

4

4

4

4

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-6

YGS-6

YGS-6

YGS-6

              Yükseköğretim Lisans Programı                   Öğr.Süresi        Puan Türü
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ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

Elektronörofizyoloji

İlk ve Acil yardım

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Odyometri

Otopsi Yardımcılığı

Perfüzyon Teknikleri

Podoloji

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Savunma ve İtfayecilik

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-6

YGS-6

YGS-6

Ağız ve Diş Sağlığı

Anestezi

Elektronörofizyoloji 

İş ve Uğraşı Terapisi

Odyometri

Podoloji

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1

2

3

4

5

6

7

2

2

2

2

2

2

2

YGS-2

YGS-2

YGS-1

YGS-1

YGS-1

YGS-2

YGS-6

ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

              Yükseköğretim Ön Lisans Programı             Öğr.Süresi         Puan Türü

              Yükseköğretim Ön Lisans Programı             Öğr.Süresi         Puan Türü



HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ , HEMŞİRELİK VE EBELİK , 
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANLARI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği 
Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ, HEMŞİRELİK VE EBELİK ,
ANESTEZİ VE REANİMASYON, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANLARI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

Elektronörofizyoloji 

İş ve Uğraşı Terapisi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1

2

3

2

2

2

YGS-1

YGS-1

YGS-6

Elektronörofizyoloji

İlk ve Acil yardım

Perfüzyon Teknikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

1

2

3

4

5

2

2

2

2

2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-6

YGS-6

              Yükseköğretim Ön Lisans Programı             Öğr.Süresi         Puan Türü
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HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ , HEMŞİRELİK VE EBELİK  ALANLARI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

Diyaliz

Elektronörofizyoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı 

Fizyoterapi 

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon Teknikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Yaşlı Bakımı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-6

YGS-2

YGS-6

YGS-2

              Yükseköğretim Ön Lisans Programı             Öğr.Süresi         Puan Türü
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HEMŞİRELİK VE EBELİK, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANLARI 
İle Aynı Alanlardaki Lisans (4 Yıllık) Programları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO)

Perfüzyon (YO)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (YO)

Sivil Savunma Yöneticiliği (YO)

Sağlık Kurumları yönetimi (YO)

Sağlık Yönetimi (YO)

1

2

3

4

5

6

4

4

4

4

4

4

YGS-2

YGS-2

YGS-6

YGS-6

YGS-6

YGS-6

Hemşirelik Ve Ebelik Alanlarından mezun olanlar aşağıda belirtilen 
yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, ilgili 
Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına 
eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına, ilgili OBP'nin 
0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

              Yükseköğretim Lisans Programı                 Öğr.Süresi         Puan Türü



HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANLARI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

Ameliyathane Hizmetleri

Elektronörofizyoloji

İlk ve Acil yardım

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Perfüzyon Teknikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-6

YGS-6

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ, ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANLARI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği Ön Lisans(2 Yıllık) Programları

Elektronörofizyoloji 

İş ve Uğraşı Terapisi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1

2

3

2

2

2

YGS-1

YGS-1

YGS-6

              Yükseköğretim Ön Lisans Programı             Öğr.Süresi         Puan Türü
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HEMŞİRELİK VE EBELİK ,ANESTEZİ VE REANİMASYON, 
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANLARI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

Ağız ve Diş Sağlığı

Elektronörofizyoloji 

İş ve Uğraşı Terapisi

Odyometri

Podoloji

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1

2

3

4

5

6

2

2

2

2

2

2

YGS-2

YGS-1

YGS-1

YGS-1

YGS-2

YGS-6

HEMŞİRELİK VE EBELİK, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANLARI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

Ağız ve Diş Sağlığı

Elektronörofizyoloji

İlk ve Acil yardım

Odyometri

Perfüzyon Teknikleri

Podoloji

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

1

2

3

4

5

6

7

8

2

2

2

2

2

2

2

2

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-1

YGS-2

YGS-2

YGS-6

YGS-6

              Yükseköğretim Ön Lisans Programı             Öğr.Süresi         Puan Türü

              Yükseköğretim Ön Lisans Programı           Öğr.Süresi         Puan Türü
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HEMŞİRELİK VE EBELİK ,ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANLARI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği 
Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ , ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANLARI 
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebileceği 
Ön Lisans (2 Yıllık) Programları

Ağız ve Diş Sağlığı

Anestezi

Elektronörofizyoloji 

İş ve Uğraşı Terapisi

Odyometri

Podoloji

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1

2

3

4

5

6

7

2

2

2

2

2

2

2

YGS-2

YGS-2

YGS-1

YGS-1

YGS-1

YGS-2

YGS-6

              Yükseköğretim Ön Lisans Programı             Öğr.Süresi       Puan Türü

Ağız ve Diş Sağlığı

Elektronörofizyoloji 

İş ve Uğraşı Terapisi

Odyometri

Podoloji

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1

2

3

4

5

6

2

2

2

2

2

2

YGS-2

YGS-1

YGS-1

YGS-1

YGS-2

YGS-6
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FİZYOTERAPİ TEKNİKLERİ

 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya 
fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi ve temel 
tıbbi egzersizlerinin  uygulanmasında yardımcı 
olur.

 Fizyoterapi sırasında, istenmeyen durumların 
oluşması halinde ilgili kayıtları tutup gerekli 
önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

 Fizyoterapi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği 
açısından gerekli tedbirleri alır.

 Fizyoterapi uygulamaları çerçevesinde, sağlığın 
geliştirilmesi pryoogramlarına katılır.

ODYOMETRİ TEKNİKERİ

 Saf ses ve konuşma odyometrisi, 
immitansmetri testlerini yapar. İşitme kaybı, 
çeşidi, seviyesi ve hastanın kooperasyonu ile 
ilgili bilgileri test formuna kayıt eder.

 İlgili uzman tabip denetiminde; vestibüler 
testler ve otoakustik emisyon uygulamaları 
yapar.

 İşitme tarama programlarında ve gürültü 
ölçümlerinde görev alır.

 İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı 
ölçüleri alır, uygun görülen cihazların kazanç 
ve çıkış değerlerini ölçer ve ayarlarını yapar.
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 Ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık 
geliştirilmesi çalışmalarında görev alır.

 Sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapar ve bu 
konuda eğitim verir.

 İlgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için 
yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez 
uygulamaları, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak 
destekleri uygulamalarını yapar, ayak sağlığı 
sorunlarının, tırnak patolojilerinin ve nasırların 
değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde görev alır.

PODOLOG

ANESTEZİ TEKNİSYENİ / TEKNİKERİ

 Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol 
eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.

 Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup 
olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu 
ve bağlantılarını kontrol eder.

 Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve 
malzemeleri hazırlar.

 Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, 
anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme 
ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına 
zamanında haber verir.

 Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı 
hazırlar.

 Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, 
sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji 
ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.

 Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını 
tutar.

 Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini 
anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.

 Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın 
derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine 
yardımcı olur.

Alan ve Dallarla İlgili Bilinmesi Gereken Karşılaştırmalı Bilgiler 
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TIBBİ  LABORATUAR TEKNİSYENİ

 Laboratuarına numune kabul 
birimlerinde numuneyi kabul eder. 
Numunelerin analizi için ön hazırlığını 
yapar.

 Laboratuarı başvuran kişilerden 
usulüne uygun olarak klinik örnekleri 
alır.

 Kan alma ünitesinde, kan alma 
işlemini yapar.

 Acil olan testleri ayırarak çalışır ve 
muhafazası gerekenleri usulüne göre 
ayırır, saklar.

 Red kriterlerine göre red edilmesi 
gereken örnekleri red ederek yeni 
örnek ister. Durumu, laboratuar 
uzmanı, örneği gönderen hemşire 
veya hekime bildirir.

 Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak 
hekim tarafından istenilen deney, test 
ve analizleri yapar, bulgularını rapor 
haline getirerek onaya sunar, çıkan 

panik değerleri laboratuar uzmanına, 
ilgili klinik hekimine ve hemşiresine 
bildirilir.

 İnternal ve eksternal kalite kontrol 
çalışmalarını yapar, kayıt altına alır. 
İşlem sırasındaki gözlemlerini kalite 
çalışmaları doğrultusunda formlara 
kaydeder.

 Laboratuar istatistik çalışmaları, 
malzeme ve kit sayımı ile miad 
kontrollerini yapar, kayıt altına alır.

 Laboratuar araç - gereçlerinin temizlik 
ve dezenfeksiyonunu sağlar.

 Laboratuarına test cihazları ve 
araçlarının, günlük bakımını ve 
kullanım öncesi kalibrasyon 
kontrollerini yapar.

 Dekontaminasyon işlemlerini ve 
atıkların güvenli bir şekilde bertaraf 
edilmesini sağlar.
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 Patoloji laboratuarına gelen doku, sıvı, yayma ve ince iğne aspirasyonu 
örneklerinin kayıt ve kabulünü, fizyolojik ve anatomik özelliklerine göre 
fiksasyonunu yapar. Fiksasyonda kullanılan solüsyonların gerekli kimyasal 
hesaplama, ölçüm ve tartımlarını yapar ve hazırlar.

 Kemik, diş, tendon gibi dokuların dekalsifik asyonlarını yapar ve 
dekalsifikasyon ajanlarını kimyasal hesaplama, tartım ve ölçümlerle 
hazırlar.

 Alındığı gibi gönderilen sıvı örneklerin hücresellik değerlendirmesini yapar, 
doğrudan yayma veya sitosantifüjsistemlerini uygular, karar veremediği 
durumlarda uzman hekime danışır.

 Makroskopik çalışmaya aktif olarak katılır. Doku takibini otomatik makine 
veya elle yapar. Doku takibinden çıkan parçaları blok haline getirir.

 İstenen kalınlık ve özellikte kesit alır. Preparatın hekim tarafından 
öngörülen veya rutin yöntemler ile boyama işlemlerini yapar. Süreçte 
kullanılan temel boya çözeltilerini hazırlar, kontrollerini yapar.

 Preparatları istek formları ile birlikte sorumlu patoloğa teslim eder. 
Preparat ve blokları kayıt altına alır ve arşivler.

 Taze doku ile çalışılan alanda; enfeksiyon kontrolünü yapar, güvenli 
çalışma ortamı sağlar, taze doku örneklerinden dokundurma, ezme, 
dondurma (frozen kesiti) preparatlarının fiksasyon, boyama, kapatma ve 
teslim işlemlerini yapar.

 Histo kimyasal ve immünhisto kimyasal boyama sistemleri için boya 
çözeltilerini ve antikorları hazırlar, uygun yöntemlerle boyama işlemini 
uygular. Boyama sonunda mikroskobik kontrollerini yapar, hata varsa 
kaynağını saptar, sorunu çözer ve kayıt altına alır.

 Mikroskop, doku takibi cihazı, boyama cihazı ve mikrotomun günlük ve 
haftalık bakımı, temizliği ile kalibrasyonunu yapar.

Tıbbi laboratuar ve patoloji teknikeri tıbbi laboratuar teknisyeninin görev, yetki 
ve sorumluluklarına ilave olarak;

TIBBİ LABORATUAR VE PATOLOJİ TEKNİKERİ

Alan ve Dallarla İlgili Bilinmesi Gereken Karşılaştırmalı Bilgiler 
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

 Diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır 
hale getirir, kullanılan malzemelerin ön 
yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve 
sterilizasyonunu yapar.

 Hasta muayenesinde hekime yardımcı olur.
 Hekimin uygulayacağı tedavi şekline göre 

gerekli malzemeleri temin eder, hazırlar, tedavi 
işlemleri esnasında tedaviyi yürüten hekime 
yardım eder.

 Klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik 
ve kontrolünde görev alır.

 Koruyucu diş hekimliği uygulamalarında diş 
hekimine yardımcı olur.

AMELİYATHANE TEKNİKERİ

 Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat 
yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına 
hazır hale getirir.

 Ameliyat masasını her ameliyattan önce 
kontrol eder, ameliyata hazır hale getirir ve 
gerekli destek parçalarını hazırlayarak 
güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.

 Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir 
cerrahi materyalin uygun bir şekilde ilgili 
birime gönderilmesine yardımcı olur.

 Her bir işlemden veya ameliyattan sonra 
ortamın temizlenmesini ve 
dezenfeksiyonunu sağlayarak yeniden 
kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

 Ameliyattan sonra cerrahi aletleri ve 
malzemeleri temizler, dezenfekte eder ve 
kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

 Cerrahi malzemelerin 
sterilizasyonunu ve uygun şartlarda 
korunmasını sağlar.

 Hastanın ameliyat odasına 
alınmasına, pozisyon verilmesine ve 
ameliyat sonrası nakline yardımcı 
olur.

 Cerrahi alet ve ekipmanların periyodik 
muayenelerini yaptırır ve olası 
arızalarını zamanında haber verir.

 Cerrahi işlem sırasında hekimin 
uygun gördüğü durum ve şekilde 
cerrahi ekibe yardım eder.



DİYALİZ TEKNİKERİ

 Diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi bakımı sorumlu hekimin 
direktierine göre yapar.

 Diyaliz hastalarını diyaliz uygulamaları hakkında bilgilendirir.
 Hemodiyaliz cihazlarını her hasta için diyalize hazırlar.
 Hemodiyaliz cihazının her işlem sonrasında iç ve dış 

dezenfeksiyonu ile malzemelerin sterilizasyon işlemlerini 
yürütür.

 Hemodiyaliz cihazlarını kullanıma hazır halde bulundurur, arıza 
durumunda teknik birime bildirir.

 Diyaliz işlemi öncesinde ve sonrasında hastayı tartar, diyaliz 
işlemi süresince hastanın yaşam bulgularının takiplerini yapar ve 
tedavilere ilişkin kayıtları tutar.

 Hastayı diyalize almadan önce damar yolunu değerlendirir, 
diyaliz giriş yerinin bakımını yapar, hemodiyaliz işlemini başlatır 
ve bitirir.

 Diyaliz işlemi sırasında oluşabilecek istenmeyen etkiler ve 
komplikasyonlar için gerekli önlemleri alır, oluşması halinde 
hekime haber verir.

 Su sisteminden elde edilen suyun bakteriyolojik, kimyasal 
analizlerin takibinin yapılmasında görev alır ve kayıtlarını tutar.

 Hekimin istemi doğrultusunda uygun diyalizör ve diyalizatı 
hazırlar.

 Periton diyalizi alanında, sorumlu uzmanın gözetimi ve 
denetiminde periton diyaliz kateter bakımını yapar, transfer set 
değişimi ve solüsyonların değişimini sağlar, hastanın evde 
ziyaretlerine gider, rutin takiplerini yapar ve eğitim verir.
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 Kalp-akciğer makinesini, ekstrakorporeal membran 
oksijenasyon ve ventriküler destek cihazlarını yönetir.

 Ameliyat öncesi perfüzyonla ilgili hazırlığı yapar.
 Kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal (vücut dışı) dolaşım 

sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini, kan gazları ve kan 
biyokimyası sonuçlarını ve antikoagülasyonu takip eder, gerekli 
girişimlerde bulunur ve ilgili kayıtlarını tutar.

 Kardiyopleji uygulaması gibi miyokard korunmasıyla ilgili gerekli 
işlemleri yapar.

 Gerektiğinde donör doku ve organların korunmasına yardımcı 
olur.

 Hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapar.
 Hipotermi-hipertermi uygulamalarını ve vücut sıcaklığı 

regülasyonunu yapar.
 Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ve kan 

ürünleri transfüzyonu ile uzman hekimlerin gerekli gördüğü ilaç 
ve tıbbi ajanların uygulamasını yapar.

 İzole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını sağlar.
 Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın transportuna 

eşlik eder.

PERFÜZYONİST
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İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİ (ERGOTERAPİ TEKNİKERİ)

İş ve uğraşı teknikeri; uzman tabip veya iş ve uğraşı terapisti gözetiminde;
 Bireyin; günlük yaşam, iş yaşamı, hobi ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili 

becerilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya düzeltilmesi amacıyla 
rehabilitasyon programı çerçevesinde öngörülen iş-uğraşı terapisi 
uygulamalarını yapar.

 Bireyin bilişsel, duyu, algı ve nöromüsküler fonksiyonlarının 
geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya düzeltilmesi amacıyla rehabilitasyon 
programı çerçevesinde öngörülen iş ve uğraşı terapisi uygulamalarını 
yapar.

 Ortez, protez ve yardımcı teknolojik cihaz kullanım gereksinimi olan 
bireylerde bu cihazları uygulama ve eğitimine katkıda bulunur.

 Ev ve diğer toplumsal katılım alanlarında bireysel bağımsızlığı artırmak 
üzere, çevresel değişikliklerle ilgili çalışmalara katılır.

 Hekimin talimatı doğrultusunda, elektroensefalografi (EEG), 
elektronöromiyografi (ENMG), polisomnografi(PSG), pozitif hava yolu 
basıncı (PAP) titrasyonu, uyarılmış potansiyel çalışmaları gibi elektronöro 
fizyolojik uygulamaları yapar.

 İşlem süresince hastanın takibini yapar, hastanın durumuyla ilgili 
gözlemlediği olağan dışı durumları ve komplikasyonları hekime bildirir.

 İşlemler ve acil durumlar için gerekli cihaz, elektrot, malzeme ve ilaçları 
hazırlar. İşlem öncesinde cihazlarınkalibrasyonunu yapar. Ortamın 
işlemler için uygunluğunu temin eder.

 İşlem sonunda kullanılan cihaz ve malzemelerin temizlik ve bakımının 
yapılmasını sağlar, uygun şekilde muhafaza eder.

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ

Alan ve Dallarla İlgili Bilinmesi Gereken Karşılaştırmalı Bilgiler 

30www.reshaokullari.com



ACİL TIP TEKNİKERİ

 İntravenöz ve intraossöz girişim ile hastaneye ulaşıncaya kadar, 
Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları kullanır.

 Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon 
uygulaması, gereklihallerde krikotirotomi ve oksijen uygulaması yapar.

 Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara 
kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.

 Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile 
hastanın naklini sağlar.

 EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapar, monitörizasyon, 
defibrilasyon, kardiyoversiyon, externalpacemaker uygulaması gibi 
elektriksel tedavileri uygular.

 Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
 Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir 

biçimde kullanır.
 Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma 

hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük 
görevi yapar.
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ACİL TIP TEKNİSYENİ

 İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.
 Temel hava yolu uygulamaları, 

endotrakeal entübasyon ve oksijen 
uygulaması yapar.

 Uygun taşıma tekniklerini uygular.
 Temel yaşam desteği protokollerini 

uygular. Bu uygulama sırasında yarı 
otomatik ve tam otomatik 
eksternaldefibrilatörleri kullanır.

 Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve 
burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.

 Hastanın nakle hazır hale gelmesini 
sağlar.

 Yara kapatma ve basit kanama kontrolü 
yapar.

 Acil doğum durumunda doğum eylemine 
yardımcı olur.

 Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı 
olur.

 Görevinin tüm aşamalarında haberleşme 
ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

 Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve 
malzeme yönünden kullanıma hazır halde 
bulundurur, gerektiğinde ambulansta 
sürücülük görevi yapar.
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HEMŞİRELİK

 Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun 
hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek 
sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik 
tanılama süreci kapsamında belirlenen 
ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını 
kanıta dayalı olarak planlar, uygular, 
değerlendirir ve denetler.

    Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve 
sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda 
bu sonuçlardan yararlanarak gerekli 
iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime 
iletir.

    Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; 
hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı 
olarak verilen tedavileri uygular, hastada 
beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil 
uygulanması gereken tanı ve tedavi 
planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi 
istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan 
güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

    Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere 
hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri 
bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, 
tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda 
yerine getirir.

    Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten 
faydalanana zarar vereceğini öngördüğü 
durumlarda, müdavi hekim ile durumu 
görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar 
ederse durumu kayıt altına alarak hekimin 
yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.



   Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, 
istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak    
hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

   Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta 
başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu 
kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç 
ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

    Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini 
yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, 
öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine 
destek verir ve katkıda bulunur.

    Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev 
alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat 
çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

    Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel 
farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve 
kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

    Tüm uygulamalarını kayıt altına alır
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HEMŞİRE YARDIMCISI
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 Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.
 Hastanın yatağını yapar,
 Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
 Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun 

gördüğü oral ilaçları hastaya verir.
 Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin 

karşılanmasına yardım eder.
 Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.
 Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi 

işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem 
sonrasında giyinmesine yardım eder.

 Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye 
yardım eder.

 Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine 
yardım eder.

 Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen 
hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili 
sorunlarını hemşireye bildirir.

 Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.
 Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.



 Hastanın beslenme programına uygun 
olarak beslenmesine yardımcı olur

 Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo 
takibini yapar.

 Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda 
hastanın yürümesine ve hareket etmesine 
yardım eder.

 Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun 
görülen pozisyonu verir.

 Hastanın başka bir kliniğe ya da birime 
transferine yardım ve refakat eder.

 Hasta için planlanan egzersiz programının 
hastaya uygulanmasına yardım eder.

 İlgilendiği hastaların genel durumunda 
fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.

 Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları 
uygular.

 Alınan kan, doku veya diğer örneklerin 
laboratuvara naklini sağlar.

 Hasta bakımında kullanılan malzemelerin 
hazırlanmasını, temizliğini, 
dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde 
saklanmasına yardım eder.
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EBELİK

 Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde; 
gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık 
eğitimi ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık 
programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini 
sağlar. Doğurganlık sınırları içerisindeki 
kadınların üreme sağlığı konusunda izlemini 
yapar 

 Gebelik tanısını. koyar, normal gebe izlemini ve 
gerekli muayenelerini yapar, riskli durumları 
erken dönemde belirler, gerekli önlemleri alarak 
sevk eder.

 Doğum sürecini yönetir; travay sırasında anne ve 
bebeğin sağlığını izler, normal doğumları ve 
tabibin olmadığı hallerde acil makat doğumları 
yaptırır, gerektiğinde epizyotomi uygular. 
Doğum sürecinde normalden sapmaları belirler, 
acil durum tedbirlerini alır ve tabibe haber verir, 
tabibin direktieri doğrultusunda acil 
müdahalede bulunur.

 Doğum sonrası dönemde; yeni doğanın ilk 
bakım ve muayenesini yapar, gerektiğinde acil 
resüsitasyon gerçekleştirir, anneye emzirme 
eğitimi verir, annenin bakım ve izlemini yapar, 
normalden sapmaları tespit ederek sevk eder.

 Acil obstetrik durumlarda Bakanlıkça 
düzenlenen protokoller doğrultusunda 
tanımlanan ilaçları uygular.

 Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde 
anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek 
için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.

 Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve 
yenidoğana ait tarama programlarında görev 
alır.

 0-6 yaş çocuk bakım ve gelişimini izler, özellikle 
gebe ve 0-6 yaş çocuk aşıları olmak üzere 
bulaşıcı hastalıkların kontrol programlarında ve 
bağışıklama hizmetlerinde görev alır.



EBE YARDIMCISI

 Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye 
hazırlığını yapar.

 Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük 
yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının 
uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin 
karşılanmasına yardımcı olur.

 Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa 
çıkmasına yardımcı olur.

 Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme 
konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık 
durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir.

 Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve 
refakat eder.

 Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek 
sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi 
verir.

 Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yeni doğana ait tarama 
programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder.

 Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde 
saklanmasına yardım eder.

 Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.
 Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda 
kayıtlarının tutulmasına yardım eder. Gebelik öncesi dönemde gebeliğe 
hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık 
programlarının uygulanmasına yardım eder.
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 Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.
 Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem 

öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine 
yardım eder.

 Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın 
yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.

 Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun 
gördüğü pozisyonu verir.

 İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık 
meslek mensubuna bildirir.

 Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam 
aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder.

 Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına 
uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur

 Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının 
hastaya uygulanmasına yardım eder.

 Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna 
ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

 Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf 
edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır 
bulundurulmasına yardım eder.

 Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.
 Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat 

eder.

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ
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YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ /

EVDE HASTA BAKIM TEKNİKERİ

 Yaşlı bireyler ile evde bakım gerektiren 
hastaların;

 Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bakım 
gereksinimlerini değerlendirir. Günlük 
yaşam aktivitelerinin korunmasını, 
sürdürülmesini ve en üst düzeyde 
kullanmasını destekler.

 Diyetisyen tarafından önerilen beslenme 
programına uygun olarak besler, kilo 
takibi yapar ve değişiklikleri sağlık ekibi 
üyeleri ile değerlendirir.

 Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik 
yönünden değerlendirir, gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

 Sağlık ekibi tarafından planlanan tıbbi 
bakımı takip eder, tıbbi bakımın 
uygulanmasına yönelik problem tespit 
etmesi halinde sağlık meslek mensubuna 
durumu iletir.

 Ağız ve diş bakımı gibi günlük kişisel 
bakıma yardımcı olur. Yatağa bağımlı 
olma, hastalık veya engellilik nedenli 
bağımlılık durumlarında kişisel bakım ve 
temizlik uygulamalarını yerine getirir.

 Sağlık hizmetlerine ulaşmasına yardımcı 
olur, gerektiğinde refakat eder.

 Bakım veren aile üyelerini destekler.
 İstismardan korur, aileyi ve gerekli 

durumlarda ilgili kurumları bu konuda 
bilgilendirir.

 Sosyal aktivitelere yönlendirir ve katılımını 
destekler.
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SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 

Hastane yöneticisi, sağlık kurumlarında, çeşitli 

etkinliklerin, düzenlenme ve yürütülmesinde gerekli 

personel, araç ve gerecin sağlanması, sağlık ve 

muayene ücretlerini saptayacak eleman olarak 

yetiştirilir. Doktorlar, hemşireler ve sağlık personeliyle 

iyi ilişki kurabilen, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve 

soğukkanlı bireyler olmaları, ayrıca insanlara, yardım 

etmekten zevk duymaları gerekmektedir.Sağlık 

kurumları işletmeciliği programının amacı çeşitli 

sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim 

kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 

Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren 
laboratuvarlar, hayvan besleme ve yetiştirme, kültür 
ve pet hayvanları yetiştirme, koruyucu aşılama, suni 
tohumlama konularında deneyimli, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel 
laboratuvarlarda gıda ve patolojik analizleri 
yapabilen, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele 
edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda 
veteriner hekime yardımcı olabilecek düzeyde 
nitelikte teknik personel yetiştirmektir.



LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ 

Tarım sektöründe, tarım ürünleri, bu ürünlerin yetiştiriciliği, 

yetiştiriciliği sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi, hastalık ve 

zararlıların bilinmesi ve çözümlerin önerilmesi gibi konularda bilgi 

sahibi olan elemanlara ihtiyaç olduğu bilinen ve özellikle tarım sektör 

çalışanlarınca söylenen bir gerçektir. Bu programda öğrencilere 

Tarımsal laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak 

alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin 

kazandırılması hedeenmektedir. Ayrıca; toprak, su, bitki, gıda, yem 

analizleri ve bitki koruma teknikleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, 

uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek 

ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programının amacı, ilaç sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve alt yapıya 

sahip, ilaç firmalarının ürettikleri ilaçları hekimlere tanıtacak ve onlara 

ulaştıracak kaliteli personel yetiştirmektir. İlaç endüstrisi, tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye'de de sürekli olarak gelişen bir sektördür. Bu 

nedenle iyi bir eğitim almış olan ilaç tanıtım elemanlarına her zaman 

ihtiyaç duyulmaktadır.
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Sağlık Kurumları Yöneticiliği, sağlık sisteminin amaçlarının 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, 
koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model 
ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine 
sahip, uluslararası nitelikte sağlık kurumları yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık 
kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi 
birikimine katkıda bulunmaktır. Programdan mezun olacak öğrenciler 
“Sağlık Kurumları Yöneticisi” ünvanını almaktadır. 

SAĞLIK KURUMLARI YÖNEMİ

Bölümün amacı; tıbbi bilgilerle donatılmış, sağlık kuruluşlarında verilen 
hizmetlerle ilgili yeterli bilgiye sahip; aynı zamanda sağlık kuruluşunu 
rakiplerinin ötesine taşıyabilecek işletmecilik ve yöneticilik bilgilerine vakıf, 
her iki alanı da birlikte özümseyen nitelikli sağlık yöneticisi yetiştirmektir.

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ 
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SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

İdari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına 
özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, 
sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, 
sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta 
stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık 
hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir 
çok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin 
organizasyonu, yönetimi konusunda geniş 
kapsamlı eğitim programlarını içeren Sağlık 
Yönetimi Bölümü'nün mezunlarına, “Sağlık 
Yöneticisi” ünvanı verilmektedir.

OTOPSİ YARDIMCILIĞI 

Otopsi Yardımcılığı Programının amacı; adli 

vaka raporlarının yazılması, otopsi yapılması, 

postmortem örneklerin alınması, örneklerin 

gönderilmesi ve adli patoloji laboratuarında 

çalışarak adli tıp uzmanlarına yardımcı 

olabilecek ara personel yetiştirmektir.
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SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK

Bir itfaiye teşkilatının üyesi olarak, yangınlara karşı 
önlem alınmasını sağlayan, yangın söndürme ile 
yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında 
bulunan, yangın dışında doğal afetler sonucu 
meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve 
ilkyardım müdahaleleri yapacak teknik elemanları 
yetiştiren bir yükseköğretim programıdır.

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 

Afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme 
gibi önlemleri, afet olması durumunda da 
koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp 
azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile 
ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, 
araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir. 
Programın en başta gelen avantajı ülkemizde acil 
yardım ve afet yönetimi konusunda ciddi bir eleman 
yetersizliğinin bulunmasıdır. Bu bağlamda programı 
tamamlayan uzmanların önemli bir eksiği 
dolduracağı düşünülebilir. Programı tamamlayanlara 
“Acil Yardım ve Afet Yöneticisi” ünvanı verilir.



ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Bu programın amacı, doğal afetler sırasında ve sonrasında acil 
çalışmaları sürdürecek  donanımlı sağlık personeli yetiştirmektir. 
Program, öğrencilere acil yönetimi anlayışı sağlamanın yanı sıra onların 
çözümleyici ve iletişim becerilerini ilerletmeye ve onları acil sağlık 
servisleri, yangın güvenliği, tahliye, afet öncesi planlama ve yasal 
dayanaklar da içinde olmak üzere çeşitli kariyer yollarında geliştirmeye 
yöneliktir.

İLK VE ACİL YARDIM

İlk ve Acil Yardım Programı hastane öncesi acil sağlık 
hizmetlerinde acil tıbbi durumdaki hasta ve yaralılara güncel ve 
bilimsel ilk ve acil yardım uygulamalarını yapabilen, gerektiğinde 
bu hasta ve yaralıların ambulanslarla güvenli ve hızlı bir şekilde 
sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlayabilen Acil Yardım Teknikeri 
(Paramedik) yetiştirmektir.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı,  çalışma hayatında oluşabilecek iş 
kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, 
güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve kamu sektörüne; yetkin,  
teknik ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuştur. Program, teorik ve 
uygulamalı olarak, günümüzün şatlarına uygun, çağdaş eğitim 
metotlarıyla desteklenmekte ve mesleki alanda yeterli deneyime sahip 
olabilecek şekilde olanak vermektedir.Program şartlarını yerine getiren 
öğrenciler, mezuniyet koşullarını sağladıkları takdirde “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Teknik Elemanı” unvanıyla mezun olmaktadırlar.6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel sektörde ve kamu sektöründe, iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin istihdamı zorunlu hale 
getirilmiş ve bu da programın mezunlarına olan talebi arttırmıştır.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Program daha fazla teorik bilgiye, mühendisten 
daha fazla uygulama becerisine ve İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği konusunda genel bilgilere sahip İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri unvanında ara 
eleman yetiştirmektir. Bunun yanı sıra işyerlerinde 
risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir 
ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok 
edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm 
dikkatini işine  vererek işçi ve fabrika iş veriminin 
artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani 
ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu 
sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak da İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Programı'nın amaçları arasındadır.
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ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON 

Engelli bakımı teknikerleri; almış oldukları 
engelli bakımı eğitimi ile engelli bakım bilgi 
ve tekniklerini kullanarak, engelli ve bakıma 
muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek 
kaygısından arındırma, boş zamanlarını 
üretken bir şekilde değerlendirme, kendi 
bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve 
koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren 
ve uygulatan insan gücü olarak 
tanımlanabilir. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel engelli bakım 
ve rehabilitasyon merkezlerinde, 
huzurevlerinde, temel sağlık hizmeti veren tıp 
merkezleri ve polikliniklerde, hastanelerde, 
fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, 
çeşitli kurumların revirlerinde ve engelli 
bireylerin evlerinde olmak üzere görev 
yapabilirler.
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Türkiye’nin her yerindeyiz...

REŞHA OKULLARI OLARAK TÜRKİYE’NİN 24 İLİNDE FARKLI ALAN VE DALLARDA
EĞİTİM FAALİYETİ YÜRÜTMEKTEYİZ.


