SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel
kişilere ait diş polikliniklerinde, diş hekiminin tüm
klinik çalışmalarında hasta kabulü için gerekli ortamı
hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı
olacak, diş protez laboratuvarı ile koordinasyonu
sağlayabilecek, diş hekimliği teşhis, tedavi ve idari
prosedürlerleri ilgili eğitim almış, enfeksiyon
kontrolü konusunda donanımlı, nitelikli bir Ağız ve
Diş Sağlığı Teknikeri yetiştirmeyi amaçlar.
Çalışma Alanları
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş
Sağlığı Programı mezunları; ‘Ağız ve Diş Sağlığı
Teknikeri’ olarak diş kliniklerinde, hastanelerin
diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı
konusunda teknik donanım sağlayan ﬁrmalarda
çalışabilirler. Bu bölümden mezun olanlar
bireysel çalışma imkanına sahip olmayıp,
diş hekiminin gözetiminde diş kliniklerinde,
hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde
veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri:
Sağlık Yönetimi.

AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Ameliyathane Hizmetleri Programı’nın amacı;
ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi
malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında
kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat
ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha
ameliyat sırasında yardımcı olabilecek tecrübeli
yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.
Çalışma Alanları
Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan mezun
olan öğrenciler kazandıkları yetkinlikler
doğrultusunda başta kamu ve özel olmak üzere
tüm cerrahi sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda
ameliyathane teknikeri olarak görev
yapabilmektedir.
DGS İle Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri:
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İnsan Kaynakları
Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Hizmet,
Hemşirelik.
ANESTEZİ
Anestezi Programı’nın amacı; anestezi uzmanlarına
yardımcı teknik eleman yetiştirmektir. Bu
programda eğitim almak isteyen öğrencinin fen ve
sağlık alanındaki derslere ilgi duyması; dikkat,
titizlik ve sorumluluk gibi özelliklere sahip olması
gerekir. Anestezi Programı mezunu, her türlü
ameliyatta hastanın uyutulması için gerekli tıbbi
yöntemleri anestezi uzmanının önerileri
doğrultusunda uygular.
Çalışma Alanları
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Anestezi
Programı mezunları; devlet hastaneleri, özel
hastaneler ve cerrahi tıp merkezlerinde kolaylıkla
istihdam edilebileceklerdir.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri:
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

ÇOCUK GELİŞİMİ
Çocuk Gelişimi Programı; çağdaş çocuk eğitimi
ve çocuk sağlığı konularında tam donanıma
sahip, çocuk gelişimciler yetiştirmeyi hedeﬂer.
Program, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocukluk
olarak kabul ettiği 0-18 yaş arasındaki bireylerin
geçirdikleri sistemli değişiklikleri ele alarak,
onların düzeylerine uygun bilgi, beceri
ve değerler aracılığıyla istenilen tutum ve
davranışları kazandırma ve geliştirmeyi amaçlar.
Çalışma Alanları
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Programı mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı özel ve resmi okulların ana sınıﬂarında,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı
kreş ve gündüz bakım evlerinde, çocuk
ve gençlik merkezlerinde, rehabilitasyon
merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde,
ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel
sağlık merkezleri ve çocuk kliniklerinde görev
alabilirler.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri
Çocuk Gelişimi.

ECZANE HİZMETLERİ
Programın amacı, toplum sağlığı için son
derece önemli olan eczacılık sektörüne mesleki
donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle
pekiştirecek, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin
sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara
yardımcı olmak üzere nitelikli teknik eleman
yetiştirmektir.
Çalışma Alanları
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczane
Hizmetleri Programı mezunları; ‘Eczane
Teknikeri’ unvanı ile yetkili ve sorumlu
eczacıların gözetiminde serbest eczaneler
ile devlet ve özel sektöre ait hastanelerin
eczanelerinde ve ilaçların üretim yerlerinden
eczanelere ulaşmasını sağlayan ilaç depolarında
çalışabilirler.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri
Biyokimya, Kimya, Kimya Mühendisliği,
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

İLK VE ACİL YARDIM
İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı;
hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hasta ve
yaralılara olay yerinde ve sağlık kuruluşlarına
nakil gerçekleşinceye kadar geçen sürede
profesyonel bakım verebilen, bu kapsamda uygun
acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen, temel
ve ileri yaşam desteği uygulamaları ve hayat
kurtarıcı tıbbi müdahaleleri gerçekleştirebilen
nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.
Çalışma Alanları
Ülkemizde son yıllarda hastane öncesi sağlık
hizmetlerinde önemi gittikçe artan bir meslek
olması nedeniyle mezunlarımız; 112 ambulansları
ve özel ambulans ﬁrmaları başta olmak
üzere kamu ve özel kuruluşların acil yardım
birimlerinde geniş iş olanakları bulmaktadır.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri
Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik
ve Sağlık Hizmetleri.

ODYOMETRİ
Odyometri Programı, işitme kaybı ve denge
bozukluğu hastalarının tanısı konusunda
bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme
ve denge testlerini uygulayabilen, nitelikli,
sağlık alanında Kulak-Burun-Boğaz hekimlerine
ve odyologlara yardımcı sağlık personeli
yetiştirmeyi hedeﬂemektedir.
Çalışma Alanları
Odyometri programı mezunları; ‘Odyometri
Teknikeri’ unvanı ile Odyoloji Uzmanı’nın
veya Kulak Burun Boğaz Uzmanı’nın gözetimi
ve denetiminde resmi veya özel hastanelerin
Odyoloji kliniklerinde veya doğum kliniklerinde
yenidoğanlar için tarama testi yapmak üzere
çalışabilirler. Hastanelerde, muayenehanelerde,
özel eğitim merkezlerinde, Koklear İmplant
distribütör ﬁrmalarında, duyma teknolojileriyle
ilgili alanlarda görev alabilirler. Ayrıca iş sağlığı
açısından yapılması gereken işitme testlerini
veya okullarda gerçekleştirilen tarama testlerini
yapmak konusunda da gerekli donanıma sahip
olurlar.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri:
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Dil ve Konuşma
Terapisi, Fizik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi.

OPTİSYENLİK
Optisyenlik Programı’nın amacı; Göz Hastalıkları
Uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde
yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü
lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük
çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş
gözlüklerini reçetedeki verilere uygun olarak
hazırlayarak, görme gereci ihtiyacı olan kişiye
adaptasyonunu sağlayan nitelikli Optisyenler
yetiştirmektir.
Çalışma Alanları
Istanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Optisyenlik
Programı mezunları ‘Optisyen’ unvanı ile kendi
optik magazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik
müesseselerinde mesul müdür olarak da
çalısabilirler. Göz hastaneleri, poliklinikleri gibi
yerlerde göz doktoruna yardımcı eleman olarak
görev alabilirler. Ayrıca optisyenler gözlük yapan
ve satan isletmelerde de görev yapabilmektedirler.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri
Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği ve Fizik
Mühendisliği.

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında
bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların
derlenmesi, düzene konulması, araştırıcıların
hizmetine sunulması ve sağlık yöneticiliğine
özgü temel bilgiler ışığında bilgi ve beceri ile
donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği
gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine
sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen
ve insan sağlığına önem veren sağlık personelini
yetiştirme amacı güder.
Çalışma Alanları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
mezunları, ‘Tıbbi Dökümantasyon Teknikeri’
unvanı ile özel ve kamuya ait sağlık
kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar,
ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerinde
hasta kayıt kabul, randevu verme, poliklinik
işleyişini düzenleme, hastayı kurumun işleyişi
konusunda bilgilendirme ve yönlendirme, hasta
dosyası ve diğer raporları arşiv kurallarına
uygun olarak düzenleme, hastalıkları, işlemleri
ve sağlıkla ilgili verileri uluslararası hastalık
kodlama kurallarına göre kodlama, tıbbi
istatistiklerle ilgili verileri toplama ve bilimsel
kurallara uygun analiz ederek ilgililere periyodik
olarak rapor etme görevlerini yerine getirirler.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri:
Sağlık Yönetimi.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nın
amacı; hastalıkların tanısı ve tedavisinde
hekim tarafından kullanılan röntgen tanı ve
tedavi (radyodiagnostik, radyoterapi, ultrason,
nükleer görüntüleme, kompüterize tomograﬁ,
vb.) ünitelerinde çalışabilecek düzeyde ve ülke
koşullarına uygun, bilgili, becerikli sağlık
teknikerleri yetiştirmektir.
Çalışma Alanları
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları;
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
devlet ve özel hastanelerde, üniversite
hastanelerinde , belirtilen kurumlara bağlı olarak
hizmet veren polikliniklerde ve görüntüleme
merkezlerinde çalışabilirler.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri:
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Fizik, İş Sağlığı ve
Güvenliği, Sağlık Yönetimi, Hemşirelik.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Programın amacı; Sağlık kuruluşları, hastaneler
ve laboratuvarlarda çalışabilecek, nitelikli,
uygulamalarda karşılaşacakları sorunları
çözebilen, bilgiye ulaşmayı, ekip çalışması
yapabilecek, analitik düşünme ve etik değerleri
benimsemiş elemanlar yetiştirmektir.
Özellikle son yıllarda önem kazanan sağlık
hizmetlerinde kalite ve akreditasyon, artan
hastane sayısı nitelikli sağlık ekibine ihtiyacı da
artırmıştır. Öğrenciler, tıbbi laboratuvar teknikleri
programı ile ilgili bilgilerin yanı sıra staj ve
işyeri uygulamaları ile deneyim kazanmaktadır.
Sağlık Bilimlerine özgü temel bilgileri de
aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve
kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst
kademelere de yükselebileceklerdir.
Çalışma Alanları:
• Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel tedavi
kurumlarının Biyokimya, Mikrobiyoloji,
Histoloji, Hematoloji, Seroloji, Nöroﬁzyoloji,
Patoloji, Parazitoloji, Tüp Bebek
Merkezleri ve Kan Merkezlerinde,
• Aile Sağlık Birimleri, Toplum Sağlık Merkezleri,
• Üniversite Hastaneleri,
• İlaç Firmalarının ve gıda sektörünün mikrobiyoloji
araştırma birimleri,
• Kamu Personel Seçme Sınavı´na(KPSS) göre
Laboratuvar/Sağlık Teknikeri olarak
atanabilmektedirler.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri:
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji,
Genetik ve Biyoenformatik, Genetik ve
Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

YAŞLI BAKIMI
Yaşlı Bakımı Programı; profesyonel
anlamda ihtiyaç duyulan, iş yaşamına
mezun olur olmaz kabul edilecek
beceriye sahip teknikerlerin çok
hızlı bir şekilde yetiştirilmesini ve
mesleki yaşamlarında ilerlemelerini
sağlayacak donanımı kazandırmayı
amaçlamaktadır.
Çalışma Alanları
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Yaşlı Bakımı Programı mezunları;
yaşlı bakım hizmetlerinin
yürütüldüğü Sosyal
Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu,
belediyeler, hastaneler,
sivil toplum
kuruluşları ve
özel kuruluşlarda
yaşlılara yönelik
çalışmalarda,
huzurevleri, yaşlı
bakımevleri,
yaşlılar için
gündüz
merkezleri,
sağlık
birimlerindeki
yaşlıya yönelik
uygulamalarda, evde
bakım hizmetlerinde
çalışabilirler.
DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Lisans
Bölümleri:
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik Sağlık Hizmetleri
Gerontoloji.
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