
Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi,
Çınarcık Yolu Üzeri 77200 Yalova
+90 (226) 815 50 00
bilgi@yalova.edu.tr
www.yalova.edu.tr

Y A L O V A  Ü N İ V E R S İ T E S İ ’ N İ  T A K İ P  E D İ N !

facebook.com/universityalova
twitter.com/universityalova

instagram.com/universityyalova
youtube.com/universityofyalova

TERMAL
MESLEK YÜKSEKOKULU

www.yalova.edu.tr

YÖ
N

ET
İM

 V
E 

O
RG

A
N

İZ
A

SY
O

N
 

BÖ
LÜ

M
Ü

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
Sağlık kurumlarının sayısında yaşanan artış, 
rekabet ortamı ve diğer faktörler sağlık ku-
rumlarının diğer işletmecilik ilkeleriyle yönetil-
mesini zorunlu hale getirmiştir. Özellikle sağlık 
sektöründe yaşanan dönüşüm projeleri ve ça-
lışmaları, nitelikli personele olan ihtiyacı art-
tırmıştır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği prog-
ramının amacı, sağlık kurumlarında planlama, 
örgütleme, yürütme, koordinasyon ve dene-
tim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, 
model ve teknikleri sistematik ve bilinçli bir 
şekilde uygulayabilen, etkin iletişim kurabilen 
ve takım çalışmalarına yatkın sağlık kurumları 
işletmecileri yetiştirmektir.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli pua-
nı aldıkları takdirde Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları 
Yöneticiliği ve İşletme lisans programlarına geçiş 
yapabilirler. Mezunlarımız kamu ve özel sağlık ku-
rumlarında medikal muhasebe, muhasebe, finans, 
hasta hizmetleri, destek hizmetleri, pazarlama, 
halkla ilişkiler, fiyatlandırma departmanları gibi bir-
çok farklı bölümde istihdam edilebilmektedirler.

Puan Türü: TYT  / Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl  / Eğitim Türü: Örgün Öğretim
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Yaşlı Bakım Programı

Yaşlı Bakım programının eğitim esaslarını yaşlı-
nın temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme 
ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşıla-
ma becerisi kazanma, aynı zamanda da, yaşlıya 
bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. 
Programda öğrenim görecek öğrencilerin, ba-
kım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve 
değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu ala-
nı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı 
bakım hizmetlerini uygulayıcı ve geliştirici nite-
liğe sahip yetkin bir sağlık teknikeri olmalarını 
sağlamayı amaçlamaktadır.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri
Mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) gerekli 
puanları almak kaydıyla; Fizyoterapi ve Rehabilitas-
yon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ve 
Beslenme ve Diyetetik bölümlerine geçiş yapabil-
mektedir. Mezunlarımız yaşlı bakım hizmetlerinin 
yürütüldüğü; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu, belediyeler, hastaneler, huzurevleri, yaşlı 
bakım evleri, sağlık birimlerindeki evde bakım hiz-
metleri gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışabilir.

Puan Türü: TYT     /   Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl  /  Eğitim Türü: Örgün Öğretim
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2010 yılında eğitim ve öğretime başlayan Termal 
Meslek Yüksekokulu, 1 Profesör, 1 Doktor Öğretim 
Üyesi,, 9 Öğretim Görevlisi ve 4 idari personel ile 
hizmet vermektedir.
2015 yılının Nisan ayında yeni binasına taşınan 
Termal Meslek Yüksekokulu bünyesinde toplam 12 
derslik, 3 uygulama laboratuvarı, 1 bilgisayar labo-
ratuvarı, 1 konferans salonu, 1 toplantı salonu ve 1 
kantin yer almaktadır. Ayrıca A blok binasında 1 
yemekhane bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuva-
rında 11 adet bilgisayar ile öğrencilere hizmet ver-
mektedir.
Termal MYO, değişen koşullara uyum sağlayabilen, 
sorun çözme becerisine sahip, üretken, çevresi ile 
etkin iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, 
çağdaş gereksinimler doğrultusunda mesleki be-
cerilerle donatılmış ve toplumsal sorumluluklarını 
bilen sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde öncü 
eğitim kurumu olmayı amaçlamaktadır.

Fizyoterapi Programı
Ülkemizde ve dünyada beklenen yaşam süre-
sinin artışına paralel olarak toplumlar giderek 
yaşlanmaktadırlar. Gerek yaşlanma gerekse 
trafik ve endüstriyel kazaların artışı, fizik te-
davi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihti-
yacı da arttırmaktadır.
Bu ihtiyaçtan hareketle bölgenin doğal kay-
nakları da göz önüne alınarak, 2011-2012 Eği-
tim-Öğretim döneminde faaliyete başlayan 
Fizyoterapi programının eğitim esaslarını; 
fizik tedavi ve rehabilitasyonun temel özel-
liklerini ve gereksinimlerinin farkında olma ve 
bu doğrultuda fizik tedavi ve rehabilitasyon 
alanında çalışan sağlık profesyonellerinin ih-
tiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı 
zamanda özellikle yardımlı ve gözetimli eg-
zersizler, hidroterapi ve su içi egzersizler gibi 
fizik tedavi uygulama alanlarında fizik tedavi 
ve rehabilitasyon hekimi ya da fizyoterapist 
gözetiminde uygulama yapacak kadar bilgi-
ye sahip olabilme yetisi oluşturmaktır.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri

Fizyoterapi Programını tamamlayan öğrencileri-
mize Fizyoterapi Teknikeri unvanı verilir. Mezunlar, 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / ya-
taksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve iyileştirme 
merkezlerinde görev yapabilmektedirler.
Mezunlarımız, Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarı-
lı oldukları takdirde, ilgili fakültelerde lisans eğitim-
lerini tamamlayabilirler.

Puan Türü: TYT Yatay / Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl  / Eğitim Türü: Örgün Öğretim
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İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım Programı, acil uygulamalar-
la ilgili sektörel hassasiyetlerin, temel ve ileri 
acil müdahale ihtiyaçlarının artmasıyla paralel 
olarak, yetkinliğinin artması gerekliliği gerek 
günümüz için gerekse de yakın gelecekte tar-
tışılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta-
dır.Öğrencilerimiz, laboratuvar uygulamaları, 
sene içi ve yaz stajı olacak şekilde hastane 
ve 112 birimlerinde uygulamalı olarak , teorik 
eğitimlerini tamamlayıcı ve geliştirici nitelikte 
planlanmış olan pratik eğitimlerini almaktadır-
lar.

TERMAL MESLEK YÜKSEKOKULU

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başa-
rılı oldukları takdirde, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri gibi ilgili fakülteler-
de lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir.
Mezunlar İlk ve Acil Yardım Teknikerleri, özel veya 
resmi ambulans servislerinde, üniversite ve devlet 
hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil ser-
visleri ve iş yeri acil yardım ünitelerinde istihdam 
imkânı bulabilmektedir.
Puan Türü: TYT  /  Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl   /   Eğitim Türü: Örgün Öğretim

 İlk ve acil yardım teknikerinin çalışma kapsamı, 
hastane öncesi alanda, mevcut hastalık ve sakat-
lıklara, koruyucu ve tedavi edici, temel ve ileri acil 
tıbbi uygulamalarda bulunarak hastaların gerekli 
hastanelere naklinin sağlanmasıdır.


