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ADALET PROGRAMI
Adalet Programı
Hukuk ve adalet binlerce yıldır önemini korurken, globalleşen dünyanın getirdiği kolaylıkların
yanında, çözümlenmesi gereken sorunlar da artmaktadır. Buna bağlı olarak, dünyanın her
yerinde hukuk uygulayıcılarına olan ihtiyaç arttığı gibi, hukuk uygulamalarında ara eleman
ihtiyacı da ön plana çıkmaktadır. Adalet Programı, hukuk uygulamaları alanında gerekli
bilgi, becerileri ve donanıma sahip, profesyonel meslek elemanlarını, hukuk uygulayıcısı olan
hakim, savcı, avukat gibi mesleklerin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan
tüm ara kademe eleman ve yöneticilerini yetiştirmeyi esas alan bir önlisans programıdır.

Adalet Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Adalet Programı mezunları, adliyelerde zabıt katibi, icra memuru, icra müdürü, kalem müdürü,
kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk ara elemanı, hukuk bürolarında ara eleman ve yönetici
olarak istihdam edilmektedir.

Adalet Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Yerköy Adalet MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Örgün Eğitim:
Hukuk
Açıköğretim:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
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ANESTEZİ PROGRAMI
Anestezi Programı
Anestezi Programı, uzman doktorun sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda
anestezi işlemlerinin güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasında
görev alan sağlık teknikerlerini yetiştiren önlisans programıdır. ameliyatlardaki anestezi
işlemlerinde hekime yardımcı olan ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri
hekimin talimatına göre uygulayan yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
Anestezi Programında eğitimlerini tamamlayanlar “Anestezi Teknikeri” unvanını alır.

Anestezi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Öğrenciler Anestezi Teknikeri olarak mezun olmakta, kamu ve özel
ameliyathanelerinde Anestezi Teknikeri olarak görev yapabilmektedirler.

hastanelerin

Anestezi Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Sağlık Hizmetleri MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
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AŞÇILIK PROGRAMI
Aşçılık Programı
Aşçılık Programı, günlük olarak hazırlanması gereken yiyecekleri, belli bir plan içinde bilgi
ve becerisini kullanarak, hijyen kurallarına uygun olarak servise hazır hale getirebilen
profesyonel aşçıları yetiştirmeyi esas alan önlisans programdır. Aşçılık Programında eğitimini
tamamlayanlara “Aşçı” unvanı verilir.
Aşçılık Programının amacı, mutfak ve yiyecek – içecek hizmetleri alanında istihdam edilebilecek
yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri
yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri
gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen, çalışma gruplarında sorumluluk alabilen veya
bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip
edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip nitelikli profesyoneller yetiştirmektir.

Aşçılık Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Aşçılık Programı mezunları, yemek üretilen her kurumda istihdam olanağına sahiptir. Yiyecek
içecek hizmetleri sektörü, otel, restoran, kafeterya, bar, pastane, toplu beslenme kurumları
vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak yiyecek ve içeceklerin servise hazır
hale getirilip, müşteriye sunulduğu hizmet alanlarında görev almaktadır. Program mezunları
ayrıca, okul mutfağı, hastane mutfakları, fabrika mutfağı, ordu mutfağı, işyeri mutfağı,
havaalanı, yemek fabrikaları mutfağı, otel mutfağı, restoran mutfağı, gemi mutfağı, uçak
mutfağı, tren mutfağı, otobüs mutfağında mutfak personeli olarak çalışmaktadır.

Aşçılık Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Aile ve Tüketici Bilimleri
Beslenme ve Diyetetik
Gastronomi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Mutfak Sanatları ve Yönetimi
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
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BANKACILIK VE SIGORTACILIK PROGRAMI
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Globalleşmeyle birlikte finans sektörünün artan önemi ve finansal ürünlerde artan çeşitlilik;
finans sektörünün içinde önemli bir yere sahip olan sigortacılık sektöründe nitelikli meslek
elemanlarına talebi ortaya çıkarmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, uluslararası
rekabetin getirdiği güçlüklerle başa çıkabilecek, fırsatları değerlendirebilecek, bankacılık
ve sigortacılık alanında çalıştığı kuruma değer katabilen insan gücü yetiştirmeyi esas alan
önlisans programıdır.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Mezunlarımız, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe
şirketlerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak
isteyen mezunlar ise, sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve
kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun
31. maddesi gereği, Meslek Yüksek Okulları, Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun
öğrencilerin acente açmaları konusunda yetki verilmiştir. Ayrıca bu kanun kapsamında
Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları Sigortacılık sektöründeki sınavlarda, işe alımlarda
4 yıllık fakülte mezunları ile aynı haklara sahiptirler.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Akdağmadeni MYO
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Ekonometri
Ekonomi

Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sermaye Piyasası
Sigortacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
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BILGISAYAR DESTEKLI TASARIM VE ANIMASYON PROGRAMI
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı
Bilişim teknolojileri ve sanatı birleştirerek animasyon, modelleme, çizim, görsel efekt, karakter
tasarımı ve etkileşimli tasarım yapabilen, sektörün ihtiyaçlarına uygun hareketli tasarımlar,iki
boyutlu ve üç boyutlu görsel ürünler ortaya çıkarabilen, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek,
iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli tasarımcılar yetiştiren önlisans programıdır.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Mimarlık büroları
İç mimarlık büroları
Peyzaj Mimarlığı Büroları
Endüstri ürünleri tasarımı şirketleri
Makine Mühendisliği Şirketleri
İnşaat Mühendisliği Şirketleri

Fuar standı tasarım şirketleri
Otomotiv Sektörü
Televizyon ve Sinema Sektörü
Reklamcılık Sektörü
Kamu kurumları
Freelance (Serbest)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Animasyon
Çizgi Film (Animasyon)
Fotoğraf ve Video
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı
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Grafik
Grafik Sanatları
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı
İletişim Tasarımı
İletişim ve Tasarım
Medya ve İletişim

Medya ve İletişim Sistemleri
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Yazılım Mühendisliği
Yeni Medya
Yeni Medya ve Gazetecilik

BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
Bilgisayar Programcılığı Programı
Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturmak, yazılım geliştirmek
ve web sayfası, programlar tasarlamak konusunda uzmanlaşan programcılar ile işletmelerin
bilgisayar sistemlerinin kurulumu ve sürekliliğinin sağlanmasında teknik destek elemanı
olarak çalışabilecek teknik elemanlar yetiştiren önlisans programıdır.

Bilgisayar Programcılığı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları devlet kurumlarında ve özel sektörde bilgisayar
programcısı veya bilgisayar teknikeri unvanı ile çalışabilirler. Bunun yanı sıra Program mezunları
bilişim sektöründe yer alan firma ve şirketlerin yazılım veya bilgi işlem departmanlarında
bilgisayar programcısı, sistem destek elemanı, bilgisayar eğitmeni, yazılım uzmanı, yazılım
test uzmanı, uygulama programcısı, ağ sorumlusu, analist programcı, teknik danışman, web
tasarımcısı, internet programcısı, yazılım koordinatörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve
proje müdürü olarak istihdam edilebilmektedir.

Bilgisayar ProgramcılığıProgramı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Boğazlıyan MYO
Sorgun MYO
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar ve Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknoloji

Matematik-Bilgisayar
Fizik
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
Uzay Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
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BÜRO YÖNETIMI VE YÖNETICI ASISTANLIĞI PROGRAMI
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı
sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü
yetiştiren önlisans programıdır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olanların iş alanı oldukça geniş
olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde
büro yöneticisi, üst yönetim asistanı olarak çalışabilmektedirler.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Bilgi Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
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CEZA İNFAZ VE GÜVENLIK HIZMETLERI PROGRAMI
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı
Ceza İnfaz Kurumları ile Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde istihdam edilecek infaz ve
koruma memurlarını yetiştirmek bu alanda nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için eleman
yetiştiren önlisans programıdır.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif
Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, özel
sektörde hukuk büroları ve diğer kamu kurumları.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Yerköy Adalet MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Örgün Öğretim:
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi
Kamu Yönetimi Sosyal Hizmetler
Açıköğretim:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Maliye
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
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ÇAĞRI MERKEZI HIZMETLERI PROGRAMI
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı
Çağrı Merkezi Hizmetleri, hızla büyüyen sektördeki en son teknoloji ve mesleki gelişimlere
paralel olarak, alanında uzmanlaşmış insan kaynağı ihtiyacını bilimsel yöntemlerle karşılamayı
amaçlayan bir önlisans programıdır. Bankacılık ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak
üzere hemen hemen tüm iş kollarında vazgeçilmez bir yapılanma olarak önem kazanan
çağrı merkezleri, müşteriye erişme ve müşterinin çok farklı sorunlarına etkin çözüm önerileri
getirme amaçlı iletişim hizmetlerini ileri teknolojiler aracılığıyla gerçekleştirmekte; bu iletişim
hizmetlerinin koordineli ve kesintisiz olarak yürütülmesinde gerekli bilgi, beceri ve donanımına
sahip personele duyulan ihtiyaç da sektörün talepleri doğrultusunda artmaktadır.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Mezun olan kişilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak
sektörel hacmi giderek artan tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı
merkezleri başta olmak üzere diğer tüm müşteri temas noktalarıdır. Ayrıca özel sektörün
danışma, bilgilendirme, müşteri hizmetleri, Call Center vb. departmanlarında görev alabilecek
bu nitelikli personeller, bünyesinde Müşteri Hizmetleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
departmanları bulunan ve bu faaliyetleri yürüten tüm özel sektör firmalarında istihdam
edilebilmektedirler.

Çağrı Merkezi HizmetleriProgramı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Şefaatli MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
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Lojistik Yönetimi
Medya ve İletişim
Medya ve İletişim Sistemleri
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Yeni Medya
Yeni Medya ve Gazetecilik
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri

ÇOCUK GELIŞIMI PROGRAMI
Çocuk Gelişimi Programı
Çocuk Gelişimi programı, çocuğun yüksek yararı doğrultusunda, ülkemizde normal gelişim
gösteren, özel gereksinimli, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların eğitim
ve danışmanlık ihtiyacının karşılanması amacı ile; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim
gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (normal/ özel gereksinimli kurumda
yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm
gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici programlar
geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimciler
yetiştiren bir ön lisans programıdır.

Çocuk Gelişimi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
• MEB’e bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde okul öncesi eğitimi meslek elemanı,
• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde grup eğitimcisi,
• SHÇEK bünyesinde çocuk gelişimi meslek elemanı,
• Çocuk yayınları ve oyuncak sektöründe tasarımcı,
• Tatil köyleri gibi büyük turistik tesislerde, spor komplekslerinde, çocuk kulüplerinde okul
öncesi eğitimi meslek elemanı
• Özel okullarda, hastanelerin çocuk servisi oyun odalarında yardımcı eğitmen olarak derse
girebilmekte,
• Devlet okullarında ücretli eğitmen olarak görev alabilmektedirler.

Çocuk Gelişimi Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Akdağmadeni MYO
Çekerek FO SHMYO
Sağlık Hizmetleri MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Çocuk Gelişimi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
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ELEKTRIK PROGRAMI
Elektrik Programı
Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, iletilmesi, dağıtılması, ısıtmada, aydınlatmada
ve güç temininde kullanılması, elektrik donanımının üretilmesi, denenmesi ve ölçülmesi,
yapılarda elektriğin güvenli tesis edilmesi, elektrikli araç ve gereçlerin bakımının yapılması
ve arıza giderme konularında sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde, elektrik
mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan kalifiye ara elemanlar yetiştiren ön lisans
programıdır.

Elektrik Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da
çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su
İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

Elektrik Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Akdağmadeni MYO
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Yönetimi

31

Fizik
Fizik Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği

ELEKTRONIK TEKNOLOJISI PROGRAMI
Çocuk Gelişimi Programı
Elektronik Teknolojisi günlük hayatta ve sanayi üretiminde ihtiyaç duyulan birçok elektronik
donanım, yazılım, cihaz, sistem ve kontrol devrelerinin tasarımı, üretimi ve bakım idamesi
ile ilgilenen bir alandır. Elektronik Teknolojisi Programı, elektronik ve otomasyon konusunda
endüstri ve kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan teknik destek elemanı olarak çalışabilecek,
alanına hakim, pratik çözüm üretebilecek bilgi ve deneyime sahip teknik elemanlar yetiştiren
önlisans programıdır.

Çocuk Gelişimi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Endüstriyel elektronik cihaz üretimi yapan fabrikalar
Elektronik kart üretim ve tasarımı yapan işletmeler
Elektronik ev aletleri teknik servisleri
Endüstriyel bakım onarım yapan iş yerleri
Görüntü ve ses sistemleri tasarım, üretim, bakım ve onarımı yapan işletmeler
TV ve radyo sistemleri tasarım, üretim, bakım ve onarımı yapan işletmeler
Güvenlik sistemleri tasarım, üretim, bakım ve onarımı yapan işletmeler
Haberleşme sistemleri tasarım, üretim, bakım ve onarımı yapan işletmeler
Elektrik motorlu makinelerin ve elektronik devrelerinin üretimini yapan fabrikalar
Araç bakım elektronik parça servis destekleri sağlayan iş yerleri
Havacılık, uydu ve denizcilik haberleşme sistemleri üretim ve bakımı yapan araştırma ve
geliştirme kurumları (TÜBİTAK, TAI, ASELSAN vb.)
Otomotiv endüstrisi elektronik kart tasarım ve üretimi yapan işletmeler
Bilgisayar destekli analiz yapan şirketler
Otomatik kontrol ve otonom sistemlerin üretimini yapan teknoloji şirketleri.

Çocuk Gelişimi Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Boğazlıyan MYO
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
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GIDA TEKNOLOJISI PROGRAMI
Gıda Teknolojisi Programı
Gıda Teknolojisi programı; hammaddelerin gıda sanayi üretim tesisine kabulünden
başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan zincir içinde gıda hammaddesi
işleyen; gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması,
depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan; kimyasal ve biyolojik analizler yapan ve
yorumlayan; küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim
departmanlarında yöneticilere yardımcı olacak, ara insan gücü yetiştiren veya kendi adına
işyeri açıp çalıştırabilecek uzman kişiler yetiştiren önlisans programıdır.

Gıda Teknolojisi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Mezun öğrencilerimiz gıda sanayiinin her dalında gerek üretim gerekse laboratuvar
bölümlerinde çalışabilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman Bakanlığı
Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Tariş, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi
kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim, üretim ve laboratuvar
alanlarında çalışabilmekte veya kendileri mandıra vb. işletmeler kurarak özel işyeri
açabilmektedirler.

Gıda Teknolojisi Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Boğazlıyan MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Beslenme ve Diyetetik
Gıda Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği
Kimya
Biyokimya
Ev Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

33

GRAFIK TASARIM PROGRAMI
Grafik Tasarım Programı
Grafik Tasarımı Programı; başta medya kuruluşları olmak üzere, reklamcılık, web tasarımı,
animasyon gibi alanlarda grafik tasarım çalışmalarını yürütecek; sektörün ihtiyaç duyduğu,
teorik ve uygulama altyapısı olan, yenilikçi ve alanıyla ilgili farkındalığı yüksek, görsel iletişimde
tipografi, form, görsel tasarım, baskı süreci, ambalaj, illüstrasyon, dijital yayıncılık, arayüz
tasarımı ve alanın gerektirdiği diğer bilgileri organize ederek grafik tasarım alanında yetkinlikle
üretimler yapabilecek profesyonel tasarımcılar yetiştiren önlisans programıdır.

Grafik Tasarım Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Grafik Tasarımı Programı mezunları, matbaalar, yayın kuruluşları, grafik tasarım stüdyoları ve
reklam ajansları, basın ve hakla ilişkiler birimleri gibi alanlarda grafik teknikeri veya grafiker
unvanı ile istihdam olanağı bulmaktadır.

Grafik Tasarım Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Akdağmadeni MYO
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Fotoğraf
Fotoğraf ve Grafik Sanatlar
Fotoğraf ve Video
Grafik ve Öğretmenliği
Grafik Sanatları ve Grafik Tasarım
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Grafik
Grafik Tasarım
İletişim ve Tasarım
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İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI
İç Mekan Tasarımı Programı
Binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen,
tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası
standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir
takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde,
çağdaş tasarımcılar yetiştiren bir önlisans programıdır.

İç Mekan Tasarımı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
İç mekân tasarımı teknisyenleri mimarlık bürolarında, mobilya üretimi ile ilgili sektörde ve iç
mekânda kullanılan süsleyici unsurların üretimini yapan iş yerlerinde teknik eleman olarak
istihdam edilebilirler. İç mekân tasarımcısının çalışma yeri tasarım aşamasında büro,
uygulama ve denetim aşamasında yapılar, malzemenin yapımı aşamasında ise atölyeler
ve fabrikalardır. Genellikle özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler veya kendilerine ait işyeri
açabilirler.

İç Mekan Tasarımı Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
El Sanatları ve Üretimi
Geleneksel Türk El Sanatları
Geleneksel Türk Sanatları
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Mimarlık
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İLK VE ACIL YARDIM PROGRAMI
İlk ve Acil Yardım Programı
Acil sağlık hizmetleri’nde, hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle
kritik durumdaki hasta ve/veya yaralılara ilk ve acil tıbbi yardım müdahale bilgisi kazandıran,
her türlü olay karşısında hızlı ve doğru karar verebilen, etik kurallar çerçevesinde hareket
edebilen, dikkatli, yenilikçi, girişimci, çevresi ile etkin iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın
olan, sorun çözme becerisine sahip, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve
kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştiren
ön lisans programıdır.

İlk ve Acil Yardım Programı Mezunlarının Çalışma Alanları

Kamu, Üniversite ve Özele ait hastaneler, kamu ve özel kuruluşların acil yardım birimleri, acil
sağlık hizmeti merkez idare birimleri, acil yardım kontrol ve komuta merkezleri, 112 merkez ve
istasyonlarında, acil yardım, hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servisleri, ambulans
hizmetlerinde İlk ve Acil Yardım Teknikeri olarak çalışabilmektedirler.

İlk ve Acil Yardım Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Çekerek FO SHMYO
Sağlık Hizmetleri MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
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İNŞAAT TEKNOLOJISI PROGRAMI
İnşaat Teknolojisi Programı
Uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş mimari ve statik projelerin hazırlanmasındaki
gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip, keşif metraj işlemleri yapan, arazi ve harita ölçüm
aletlerini kullanan, şantiye iş programı hazırlayan, mevcut bilgisini özümseyerek doğruluk ve
düzen içerisinde bağımsız çalışan, karar veren, iyi iletişim kuran; baraj, yol, hava alanı, konut vb.
yapım inşaatlarında aktif olarak görev alabilecek, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu
yada yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma-karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test
laboratuarlarında görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştiren önlisans programıdır.

İnşaat Teknolojisi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları

İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede
uygulama yapan firmalarda, beton santrallerinde, yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarında istihdam edilirler.

İnşaat Teknolojisi Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Sorgun MYO
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
İnşaat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
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İŞLETME YÖNETIMI PROGRAMI
İşletme Yönetimi Programı
İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına
iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştiren önlisans programıdır.

İşletme Yönetimi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
İşletme Yönetimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar kamu ve özel sektörde
çeşitli yönetim kademelerinde çalışırlar. Programın mezunları pazarlama, satış, muhasebe,
finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler.

İşletme Yönetimi Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Sigortacılık
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonomi ve Finans
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Lojistik
Lojistik Yönetimi
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Sağlık Yönetimi
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sermaye Piyasası
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
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LABORANT VE VETERINER SAĞLIK PROGRAMI
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvarlar, hayvan besleme , yetiştirme,
kültür hayvanları yetiştirme, koruyucu aşılama, suni tohumlama konularında deneyimli,
Tarım ve Orman Bakanlığına 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 “Laborant ve Veteriner
Sağlık Teknikeri” yetiştiren önlisans programıdır.

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ilgili birimler
Belediyeler
Veteriner Fakültelerinin klinik ya da hastaneleri
Mezbahalar ve et işleme tesisleri
Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı ve At yetiştiriciliği yapan işletmeler
Özel Veteriner Klinikleri ve Hastaneler
Yem sanayii
Hayvan hastalıkları teşhis laboratuvarları
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Boğazlıyan MYO
Şefaatli MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Biyoloji
Biyoteknoloji
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
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Sağlık Yönetimi
Tarımsal Biyoteknoloji
Veteriner Fakültesi
Zootekni

MAKINE PROGRAMI
Makine Programı
Makine Programı, Endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli
tasarım ve üretim (CAD-CAM), bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve
pnömatik sistemler, malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) ve bakım-onarım
teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede atölyede sorumluluk üstlenebilmesi
için yöneticilik formasyonu verilen, teknik ara eleman yetiştiren önlisans programdır.

Makine Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Geleneksel meslek alanları imalat sektörleri tornacılık, frezecilik, taşlamacılık, kaynakçılık,
geleneksel olmayan (alışılmamış) ileri makine meslek alanları, cnc torna tezgâhlarının
programlanması ve operatörlüğü, cnc freze tezgâhlarının programlanması ve operatörlüğü
İleri kaynakçılık (gaz altı kaynakçılığı), cad bilgisayar destekli tasarım cam bilgisayar destekli
üretim, otomotiv sektörü (kara yolu, demiryolu, deniz, hava), elektrikli makine imalatı ve yedek
parçaları, mekanik (elektriksiz) makine imalatı ve yedek parçaları, beyaz eşya, iş makineleri,
elektrikli ve mekanik ev aletleri, elektrikli ve mekanik el aletleri, kalıpçılık ve iş kalıpları,
mühendislik tasarım ofisleri, bakım onarım sektörleri, gıda, enerji, kâğıt, cam, kimya, tekstil,
inşaat malzemeleri, vb fabrikalar

Makine Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Akdağmadeni MYO
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Makine Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Üretim Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Talaşlı Üretim Öğretmenliği
Metal Öğretmenliği
Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği
Otomotiv Öğretmenliği
Tarım Makineleri
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
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MIMARI RESTORASYON PROGRAMI
Mimari Restorasyon Programı
Mimari Restorasyon Programı, binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, taşınmaz
ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her türlü olumsuz
etkenlere karşı korunması, bir onarım veya tamamlama işlemine girişilmeksizin yıpranmanın
durdurulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere
uygun olarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim
öğretim yapılan ön lisans programıdır.
Mimari Restorasyon Programı, Türkiye’de taşınmaz kültürel değerlerin restore edilerek gelecek
kuşaklara nitelikli bir biçimde aktarılmasını hedef alan bütün restorasyon ve konservasyon
çalışmalarına bilimsel niteliklerle donanmış eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mimari Restorasyon Programı Mezunlarının Çalışma Alanları

Mimari Restorasyon Programı mezunları, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve
saraylarda veya özel müzelerde, restorasyon ve konservasyon konularında faaliyet gösteren
kamu ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği
restorasyon işlerinde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında ara teknik
personel olarak istihdam edilmektedir.

Mimari Restorasyon Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Akdağmadeni MYO
Boğazlıyan MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Mimarlık
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Şehir ve Bölge Planlama
Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği
Geleneksel Türk Sanatları
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Çini
El Sanatları
Eski Çini Onarımları
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Tezhip

MUHASEBE VE VERGI UYGULAMALARI PROGRAMI
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe ve müşavirlik bürolarının, kamu veya
özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak muhasebe
meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan önlisans programıdır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde
iş imkanı bulabilirler. Ayrıca daha sonra lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Yasası
gereğince üç yıllık stajlarını tamamladıkları takdirde yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda
adlarına muhasebe büroları açabilmektedirler.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Sorgun MYO
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
İşletme
İktisat
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Finansman
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OPTISYENLIK PROGRAMI
Optisyenlik Programı
Görme kusurlarının giderilmesi için yetkili uzman doktor tarafından düzenlenen reçeteye
uygun olarak görme gereçlerinin (gözlük cam- çerçeve, kontak lens), belirtilen diyoptri,
optik merkez , aks, lens ham maddesi, lensin ve çerçevenin fiziki özelliklerini göz önünde
bulundurarak teknik esaslara uygun gözlük kullanıcısının kullanım özelliklerine göre sağlıklı
olarak hazırlanması için (optisyen) sağlık elemanı yetiştiren önlisans programıdır.

Optisyenlik Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Göz hastaneleri, cam üretim fabrikaları, cam/gözlük toptancılık, optik mağazaları, özel
hastaneler, poliklinikler, klinikler,sağlık ocakları, özel muayenehane hekimlikleri, meslek
dernekleri, medikal malzemenin satış ve tanıtım işleri

Optisyenlik Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Sorgun MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Fizik
Optik ve Akustik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
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ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERI PROGRAMI
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı
Ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının
sürdürülebilir yönetiminde, korunması ve işletilmesinde kullanabilen, bilimsel bir anlayışla
ormanı bir ekosistem olarak değerlendirebilen, her türlü odun ve odun dışı orman ürünlerinin
yetiştirilmesi, bakımı, envanteri, hasadı ve pazarlanması konularında ihtiyaç duyulan teknik
eleman yetiştiren önlisans programıdır.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü) merkez ve taşra
teşkilatları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Özel ormancılık
bürolarında, Peyzaj firmalarında, Özel fidanlıklarında, Ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan
diğer özel kuruluşlarda, Sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre ve ormancılık
tabanlı projelerde, Etüt ve envanter çalışmalarında , Mobilya üretim yerlerinde görev
alabileceklerdir. Bu program mezunlarının kendi fidanlıklarını kurmaları mümkündür.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Boğazlıyan MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyosistem Mühendisliği
Organik Tarım İşletmeciliği
Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
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OTOMOTIV TEKNOLOJISI PROGRAMI
Otomotiv Teknolojisi Programı
Karayolu taşımacılığında kullanılan motorlu araçların yapımı alanında çalışacak, otomotiv
sektörünün gerek duyduğu (satış, üretim, planlama, satış sonrası hizmet vb.) nitelikli ve çağa
ayak uydurabilen, aynı zamanda otomotiv sektörünün isteklerini karşılayacak nitelikli, kaliteli
ara elaman yetiştiren önlisans programdır.

Otomotiv Teknolojisi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Otomotiv alanındaki araştırma birimlerinde, değişik kamu kurumlarında/kuruluşlarında
tekniker kadrosu ile çalışabilmektedirler. Özel sektörde geleneksel ve modern teknoloji ile
üretim yapan endüstrilerde, otomotiv sektörünün imalat, satış, satış sonrası, yedek parça,
eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi kademelerinde yönetici/mühendis ile işçi arasında
nitelikli eleman olarak çalışma imkanı bulmaktadırlar. Bunların yanı sıra özellikle satış sonrası
hizmetleri ile ilgili olarak kendi işyerlerini açıp çalıştırabilmektedir.

Otomotiv Teknolojisi Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Sorgun MYO
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
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Makine ve İmalat Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Tarım Makineleri

ÖZEL GÜVENLIK VE KORUMA PROGRAMI
Özel Güvenlik ve Koruma Programı
Güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye güvenlik elemanlarını akademik eğitim ile
destekleyerek, küreselleşen dünyanın güvenlik ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip,
güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında uygulamak
durumunda olduğu kanunları bilen, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve
kültürel alanda yetkin güvenlik sektörüne eleman yetiştiren önlisans programıdır.

Özel Güvenlik ve Koruma Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
İl, ilçe, belde belediyeleri başta olmak üzere kamu kuruluşlarında; kişilerin silahlı koruması
olarak özel güvenlik şirketlerinde ya da yine özel şirketlerce sunulan, kamu kurum ve kuruluşları,
alışveriş merkezleri, bankalar; gar, havalimanı, terminal, tramvay gibi ulaşım sistemleri;
toplantı, konser, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri v.b. etkinlikler ve fabrikalar gibi yerlerin
güvenlik hizmetlerinde istihdam edilebilirler. Ayrıca bu program mezunları lisans eğitimlerini
tamamladıkları takdirde kendi nam ve hesaplarına özel güvenlik şirketi kurup işletebilirler.

Özel Güvenlik ve Koruma Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Sorgun MYO
Şefaatli MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Acil yardım ve afet yönetimi
Sosyal hizmetler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye

Uluslararası İlişkiler
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
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RADYO VE TELEVIZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı
Görsel işitsel medya yayıncılığı içerisinde yer alan radyo televizyon yayıncılığı toplumsal
gelişim ve katılımcı demokrasi için önemli bir aktör olarak görülmektedir. Radyo ve
televizyon yayıncılığı aynı zamanda küreselleşme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak
hızla gelişen ekonomik sektörlerden biridir. Geniş istihdam alanı yaratan radyo ve televizyon
yayıncılığı sektörünün nitelikli ve donanımlı personel ihtiyacı giderek artmaktadır. Radyo ve
Televizyon Programcılığı Programı, medya sektörünün ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını
karşılayabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştiren önlisans programıdır.

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı mezunlarının başta kamu ve özel radyo ve
televizyon kuruluşları olmak üzere, medya sektörünün yan kuruluşları olarak hızla gelişen
casting ajansları, sinema/dizi setleri, reklam şirketleri, internet yayıncılığı gibi alanlarda
istihdam olanakları bulunmaktadır. Radyo ve Televizyon Programcılığı mezunları, prodüksiyon
amiri, yönetmen asistanı, haber editörü, muhabir, ses teknisyeni, kurgu editörü, sunucu veya
kameraman olarak çalışabilmektedir.

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Basın ve Yayın.
Film Tasarım ve Yazarlık.
Film Tasarım ve Yönetmenliği.
Film Tasarımı
Fotoğraf ve Video.
Gazetecilik.
Görsel İletişim.
Görsel İletişim Tasarımı
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RAYLI SISTEMLER MAKINE TEKNOLOJISI PROGRAMI
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı
İş güvenliğine önem veren, mesleğinde bilgisayar kullanabilen, teknik çizim ve şemaları
okuyup anlayabilen, ekipmanları kullanabilen, bakım ve onarım yapabilen, üst birimlerden
aldığı talimatları anlayıp alt birimlere aktarabilen, sorumluluk alabilen, takım çalışması
yapabilen, kayıt tutup rapor hazırlayabilen, demir yolu ulaşımında görev alacak, sorumluluk
sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştiren önlisans programıdır.

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler
doğrultusunda; raylı sistemler sektöründe hizmet veren TCDD ve bağlı iştirak kuruluşlarda,
belediyelere bağlı kentçi raylı sistem işletmeler ve özel sektörde bulunan birçok firmada
istihdam edilir. Başta TCDD ve iştiraki olan kuruluşlar, raylı sistemler ağına sahip belediyeler
ve özel sektörde faaliyet gösteren birçok raylı sistemler firmasında bakım-onarım elemanı,
operatör, makinist, vatman, makasçı, kondüktör, tekniker, asansör teknik elemanı olarak
görev yapabilirler. Bunun haricinde Raylı Sistemler bölümlerinden mezun olan öğrenciler için
Makinist olma imkânı bulunmaktadır. Makinist olabilmek için, ilgili makinistlik kursu ve eğitimleri
tamamlamaları halinde TCDD’de makinist, belediye ve kent içi raylı ulaşım taşıtlarında
vatman, yol bakım-onarım ve inşaatı yapan çeşitli özel sektör firmaların bünyesinde kullandığı
raylı taşıtların operatör ve makinistliği yapabilirler. Herhangi bir lisans diplomalarına sahip
olmaları halinde ise yüksek hızlı tren makinisti olabilirler.

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Sorgun MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Endüstri Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
İmalat Mühendisliği

Makine Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği
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SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECILIĞI PROGRAMI
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim
kademelerinde görev alacak sağlık kurumları işletmecilerini yetiştiren önlisans programıdır.
Koruyucu, iyileştirici ve rehabilite sağlık hizmetlerini, işletmeciliğin ulaştığı en üst düzeyde,
yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunarak, işletmecilik
açısından sağlık sektörüne, sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki akademik çalışmalara
ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlık yönetimi ile ilgili her konuda yeni bilgi
ve uygulamaların geliştirilmesini destekleyerek, kendilerini mesleklerine adamış, üstün
nitelikli, insana değer veren sağlık yöneticileri yetiştiren, çeşitli sağlık kurumlarının orta ve
üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak sağlık kurumlarında hizmet yönetimi, insan
kaynakları , finansal yönetim, sağlık hukuku ve politikası gibi hususlarda gerekli eğitimi almış,
iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, sağlık sektörüne ve işletme
alanına özgü bilgi ve beceriyi kazanmış nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmak
amaçlanmaktadır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı mezunlarının geniş istihdam olanağı bulunmaktadır.
Program mezunları, idari, mali ve destek birimleri olan; kamu ve özel hastaneler, sağlık
kuruluşları, belediye sağlık merkezleri, tıbbi laboratuvarlar, ecza depoları, rehabilitasyon
merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, medikal cihaz üreten işletmeler, özel sigorta şirketleri,
sağlık turizm şirketleri ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışabilirler.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Sağlık Hizmetleri MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
İşletme Yönetimi
Sağlık Yönetimi
Sağlık İdaresi
Lisans Tamamlama Programları
Sağlık Yönetimi
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Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Sosyal Hizmet
İş Sağlığı ve Güvenliği

SIVIL SAVUNMA VE İTFAIYECILIK PROGRAMI
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
Gerek kamu gerekse özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm
işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak belge veya bilgisayar ortamında yapabilme, personel
özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlayabilme, bireysel emeklilik, hayat ve
hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerini düzenleyebilme gibi mesleki becerilere
sahip Sosyal Güvenlik Meslek Elemanları yetiştiren önlisans programıdır.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Mezunlarımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu
merkez teşkilatı, il ve ilçe müdürlükleri, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel
sektör işletmeleri çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır. Bu program mezunları, KPSS’ den
gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarına önlisans düzeyinden memur olarak
atanabilmektedirler.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İşletme
Maliye
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmet
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Konaklama İşletmeciliği
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SOSYAL GÜVENLIK PROGRAMI
Sosyal Güvenlik Programı
Gerek kamu gerekse özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm
işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak belge veya bilgisayar ortamında yapabilme, personel
özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlayabilme, bireysel emeklilik, hayat ve
hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerini düzenleyebilme gibi mesleki becerilere
sahip Sosyal Güvenlik Meslek Elemanları yetiştiren önlisans programıdır.

Sosyal Güvenlik Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Mezunlarımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu
merkez teşkilatı, il ve ilçe müdürlükleri, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel
sektör işletmeleri çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır. Bu program mezunları, KPSS’ den
gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarına önlisans düzeyinden memur olarak
atanabilmektedirler.

Sosyal Güvenlik Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Yerköy Adalet MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İşletme
Maliye
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
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Sosyal Hizmet
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Konaklama İşletmeciliği

TAPU VE KADASTRO PROGRAMI
Tapu ve Kadastro Programı
Ülke ve toplum ihtiyaçları bakımından taşınmaz ve yönetimi için bilgi sistemleri oluşturulmasının
temelini tapu ve kadastro bilgileri oluşturmaktadır. Özellikle tapu sicillerinin tutulmasına
ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan ve Harita-Tapu-Kadastro
alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli teknikerler yetiştiren önlisans
programıdır.

Tapu ve Kadastro Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Tapu ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde
bulunan tapu sicil müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde iş
bulabilmektedirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer bakanlıklar,
Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı vb. Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası, DSİ, T.C.
Karayolları ve Devlet Demiryolları gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra harita ve inşaat
sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik büro ve şirketlerinde ve Emlak Değerleme
şirketlerinde de çalışabilirler.

Tapu ve Kadastro Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Şefaatli MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Harita Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği
Kamu Yönetimi
Tapu Kadastro
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TARIM MAKINELERI PROGRAMI
Tarım Makineleri Programı
Temel makine ve tarım konusunda yeterli bilgiye sahip, tarım makineleri üretimi ve tarımsal
ürünlerin işlenmesi sanayiinde kullanılan sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen,
bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen, tarımsal üretim için gerekli olan
tarımsal mekanizasyon araçlarının tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli
kullanılması, korunması için bilgi üreten ve üretilen bilgileri günlük yaşamda kullanılabilecek
nitelikli teknikerler yetiştiren önlisans programıdır.

Tarım Makineleri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Tarım makinalarını üreten, pazarlayan, tarımsal üretimi gerçekleştiren büyük, orta ve küçük
ölçekli işletmelerde ara teknik eleman, ara kademe yöneticisi veya idari teknik personel olarak
çalışmaktadır.

Tarım Makineleri Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Yozgat MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Ziraat Fakültelerinin 4 yıllık Tarım Makineleri
Bölümleri
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TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLIK PROGRAMI
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel
araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine
sunulması konularında ihtiyaç duyulan tıbbi sekreterleri yetiştiren önlisans programıdır. Tıbbi
sekreterler, sekreterya hizmetlerini yürütebilen, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili
kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen, dokümanları
düzenleyerek arşivleyebilen, arşiv düzenleyip geliştirebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri
ile hastaları muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık
teknikerleridir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları, üniversite hastaneleri, devlet ve
özel hastanelerde, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehanelerde, tıbbi
yazılım şirketlerinde, medikal şirketlerde görev alabilirler.
Uluslararası düzeye açılan Türk Tıp Sisteminde yabancı dil bilen, tıp diline hakim, anatomi,
bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç çok fazladır. Özel sağlık
kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım
firmalarında da görev alabilirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Çekerek FO SHMYO
Sağlık Hizmetleri MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
İşletme
Sağlık Yönetimi
Uluslararası İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık İdaresi
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TIBBI GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI PROGRAMI
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, günümüzün sayıları giderek artan sağlık kurumlarının,
ileri teknoloji ürünü tıp araç-gereçlerini (sayısal röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik
rezonans görüntüleyici, sayısal görüntüleyiciler…) başarı ile kullanabilecek, nitelikli ve donanımlı
meslek elemanlarını yetiştirmeyi esas alan önlisans programıdır.
Tıbbi görüntüleme, insan vücudunun çeşitli tekniklerle iç yapısının gösterilmesini ifade eder.
Böylelikle hastalıkların teşhis ve tedavisi daha kolay, çabuk ve sağlıklı yapılabilmektedir. Bu
yöntemler bütünü, potansiyel bir hastalığa koruyucu önlem almanın yanı sıra, hastalığın seyri
ile ilgili de aydınlatıcı bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Tıbbi Görüntüleme Programı,
hastalıkların teşhis ve tedavisi aşamalarında radyolog hekim tarafından kullanılan ünitelerde,
hekimlere yardımcı kalifiye çalışanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Günümüzde hemen her hastanenin Radyoloji bölümü bulunmaktadır. Özel görüntüleme
merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Program mezunlarının, hastanelerde ve özel
görüntüleme merkezlerinde istihdam olanağı bulunmaktadır. Kamu kurumları dışında özel
hastane ve poliklinikler, tıp merkezleri önemli bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Meslek
elemanı olarak işe başlayanlar, başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda
yönetim kademelerinde yer alabilir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Sağlık Hizmetleri MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Hemşirelik
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TIBBI TANITIM VE PAZARLAMA PROGRAMI
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı
Tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümü, sağlık sektörüne ürün pazarlamasında faaliyet gösteren
ilaç sanayi, medikal vb. işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve altyapıya sahip
kaliteli personel yetiştiren önlisans programıdır.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
İlaç firmaları
Medikal firmalar
Eczaneler
Ecza depoları
Tıbbi satış temsilcisi

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Çekerek FO SHMYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Pazarlama
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
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YAŞLI BAKIM PROGRAMI
Yaşlı Bakım Programı
Yaşlı Bakımı Programının temel hedefi, yaşlı bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen
gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getiren, bakım işlerine yaşlı, aile ve toplumun
katılımını sağlayan, evde ya da kurumda sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yaparak, yaşlı bireye
bakım verebilecek nitelikli personeller yetiştiren önlisans programıdır.

Yaşlı Bakım Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı özel, vakıf
ve devlet huzurevleri ve bakımevlerinde, Belediye huzurevleri ve bakımevlerinde, Geriatri
Hastanelerinde ya da hastanelerin geriatri servis ve polikliniklerinde, Sivil Toplum Kuruluşları
ve özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde, Yaşlı bakımevlerinde, Yaşlılar için
gündüz merkezlerinde, Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım
uygulamaları hizmetlerinde,Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren
özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.

Yaşlı Bakım Programı Olan Meslek Yüksekokullarımız
Çekerek FO SHMYO
Sağlık Hizmetleri MYO

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gerontoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Uluslararası İlişkiler
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Havacılık Yönetimi
Maliye
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İktisat
Kamu Yönetimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Konaklama İşletmeciliği
İşletme

