


 Önlisans programlarını tercih etmek için TYT (Temel
Yeterlilik Testi) ye girmek yeterlidir.

 Tercih edilecek iki yıllık programlarda mezun olunan lise
türüne göre ek puan vardır. 2017 yılında düzenlenen bu ek
puan 0,06’dır. Örneğin; Sağlık Meslek Lisesi mezunu iki
yıllık bir sağlık programı tercih ettiğinde diploma notu bu
ek puanla çarpılıp ham puanına eklenecektir. Anadolu
Lisesi mezunları için böyle bir ek puan bulunmamaktadır.

 TYT iki yıllıklar için tek puan türüdür.



ANESTEZİ (TYT)



ANESTEZİ

 Sağlık kurum ve kuruluşlarının hastayı anesteziye ve
mönitarizasyona hazırlayan, anestezinin güvenli şekilde
uygulanması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasında
anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı
olan, anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipman ile
ilaçları hazırlayan, hastanın kayıtlarını tutan sağlık
teknikeri yetiştirmeyi amaçlayan bir önlisans progamıdır.



ANESTEZİ
 Anestezi okuyacak öğrenciler ameliyat masası,

anestezi cihazı, entübasyon cihazı, laringoskop
seti, elektroşok cihazı, hasta başı seti ve monitörü ile
eğitim maketleri üzerinde dersler görerek Anestezi
Teknikeri olmaya hazırlanırlar.

 Mezun öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) de başarı
olmaları halinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve
Hemşirelik lisans programlarına devam
edebilmektedir.



ANESTEZİ
 Anestezi Teknikeri; Ameliyat öncesinden başlayarak

tüm narkoz işlemlerinin sonlanıp, hastanın
uyanmasına kadar süreçte görevlidirler.

 Hastanın geçici olarak uyutulmadan veya lokal
anestezi yapmadan önce konuşarak korkularını giderir.





ANESTEZİ
 Bölümde görülen dersler; Anatomiye Giriş, Fizyolojiye

Giriş, Anesteziyoloji, Mikrobiyolojiye Giriş, Enfeksiyon
Hastalıkları, Psikoloji, Mesleki Uygulama (Staj) vs.

 Mezun öğrenciler Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve
özel hastanelerde, şehir hastanelerinde, üniversite
eğitim ve araştırma hastanelerinde istihdam
edilmektedir. Kamu hastanelerinde çalışabilmek için
mezunların Önlisans KPSS’ye girmeleri gerekmektedir.



ANESTEZİ
 Ön lisans Mezunu + Bekar Anestezi Teknikeri Maaşı: 
4,102,48 Türk Lirası almaktadır. (2019-2020)

 KPSS Atama Puanları 2020/4 alımında Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda toplamda 409
Tekniker almıştır.

 KPSS Atama Puanları 2020/5 alımında (son
alım) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda
toplamda 630 Tekniker almıştır.





ANESTEZİ (YÖKATLAS VERİLERİ)
 Devlet üniversiteleri için 2019 TYT başarı sıralaması 

aralığı en yüksek 236.778, en düşük ise 501.852

 Kontenjan aralığı 55-80 arasında değişmektedir. 

 2019 verilerine göre yerleşen adaylar ortalama 41-60 
net aralığında TYT neti yapmıştır.





PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ-ANESTEZİ



İLK VE ACİL YARDIM



İLK VE ACİL YARDIM
 Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hasta ve/veya yaralılara ihtiyaç

duydukları ilk ve acil tıbbi yardımı uygulayabilen, hasta/yaralıyı
ambulans ile güvenli ve hızlı bir şekilde, sağlık kurumuna ulaştırabilen
ilk ve acil yardım teknikeri yetiştiren ön lisans programıdır.

 Gerekli nitelikler; Bölümü tercih edecek adayların çabuk ve doğru karar
verebilmesi, dikkatli, yenilikçi, girişimci, sorumluluk sahibi, etik
değerlere bağlı , kendini sürekli geliştiren bir yapıda olması, değişen
koşullara uyum sağlayabilmesi, sorun çözme becerisine sahip, üretken,
çevresi ile etkin iletişim kurabilmesi, ekip çalışmasına yatkın olması,
gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapabilmesi gerekmektedir.



İLK VE ACİL YARDIM
 İlk ve Acil Yardım Teknikeri ne iş yapar:

- Olay yerinde hastanın durumunu ve çevresini inceler,

- Yakınlarından bilgi alarak sorununu belirler,

- Durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygular,

- Hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gereğinde
polis veya itfaiyenin yardımını sağlar,

- Transfer sırasında hastaya gereksinim duyduğu acil bakım hizmetini
verir,

- Hastayı sağlık kuruluşuna teslim ederken, oradaki ilgililere hastanın
durumu hakkında bilgi verir.



İLK VE ACİL YARDIM
 Ders Programı: Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Acil Hasta Bakımı I,

Acil Sağlık Hizmetleri I, Acil Sağlık Hizmetleri II, Üniversite Kültürü II,
Sağlık Kurumlarında İletişim, Acil Arama Kurtarma Çalışmaları, Mesleki
Uygulama vs.

 Mezunlar DGS ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programına devam
edebilmektedir.

 24 saat çalışan bir İlk ve Acil Yardım Teknikerinin 48 saat dinlenmesi
bulunmaktadır. (Nöbetleşe çalışma)

 2019 yılı itibariyle bölüm için boy-kilo şartı kaldırıldı! Bölüm için
özel bir koşul artık bulunmamaktadır.





İLK VE ACİL YARDIM
 Mezun öğrenciler Sağlık sektöründe hizmet veren kamu (KPSS ile) ve

özel kuruluşlarında, üniversitelerde, hastanelerin acil servis, kara, hava
ve deniz ambulanslarında istihdam edilirler.

 Büyük şehirlerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya vs.) yer alan özel
hastanelerde de liselerde Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu
öğrenciler veya önlisans mezunları iş imkanı bulabiliyor.



İLK VE ACİL YARDIM 
 İlk ve Acil Yardım Teknikeri maaşı 4,800-4,900 Türk Lirası 

civarında almaktadır. (2019-2020)
*666 sayılı KHK gereğince, Sağlık Bakanlığındaki sağlık 
personeline ek ödeme yerine döner sermaye ödemesi 
verilmektedir.

 KPSS Atama Puanları 2020/4 alımında Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan alımlarda toplamda 616
Tekniker almıştır.

 KPSS Atama Puanları 2020/5 alımında (son alım) Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda toplamda 251
Tekniker almıştır.





İLK VE ACİL YARDIM (YÖKATLAS VERİLERİ)
 Devlet üniversiteleri için 2019 TYT başarı sıralaması aralığı en yüksek 

178.878, en düşük ise 333.880

 Kontenjan aralığı 50-80 arasında değişmektedir. 

 Bölüm birçok vakıf üniversitesinde bulunmaktadır. (Ücretli okumak 
isteyen varsa: 1 milyon küsür başarı sıralaması ile örneğin İstanbul 
Medipol Üniversitesi yıllık 12.555 TL)

 2019 verilerine göre yerleşen adaylar ortalama 50-65 net aralığında TYT 
neti yapmıştır.







AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)



TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK



TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
 Sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve

yönetime vakıf, etkin iletişim kuran nitelikli insan
kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan önlisans programıdır.

 Mezunlar Tıbbi Sekreter unvanını almaktadır.

 Çalışma alanları; KPSS ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı
devlet ve şehir hastanelerinde, üniversite eğitim ve
araştırma hastanelerinde, özel hastanelerde ve
polikliniklerde çalışabilmektedir.



TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Tıbbi Sekreter;

 Hasta kabulü ve hasta kaydını yapar.

 Hasta özgeçmişini ve dosyasını oluşturur. Hasta evrak takibini yapar.

 Ameliyat öncesi hastalar için gerekli evrakları oluşturur ve bu
evrakların doldurulmasına yardımcı olur.

 Hastaların giriş çıkışını takip eder.

 Hastaların tahlil sonuçlarını doktora iletir.

 Hastanedeki doğum ve ölüm tutanaklarını hazırlar.

 Randevulu olarak gelen hastaların geçmiş dosyalarını arşivden bulup
doktora sunar.



TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
 Gerekli nitelikler:

-İnsanlarla iyi iletişim kurabilme,

-Güleryüzlü olma,

-F ve Q klavyeye hakim olma, hızlı yazabilme,

-Takım çalışmasına uygun olma…



TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
 Çalışma süreleri kamuda haftalık 40 saat şeklindedir.

 Hastane idaresi isterse nöbet verebiliyor; fakat Tıbbi
Sekreterler zorunlu bir durum olmadıkça nöbet
tutmuyor. Nöbet usulü de çalışmıyorlar.

 Mezunlar DGS ile Sağlık Yönetimi, İşletme,
İşletme Yönetimi lisans programlarına devam
edebilmektedir.





TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
 Göreve yeni başlamış Tıbbi Sekreter maaşı 4,100-
4,300 Türk Lirası civarındadır. (2019-2020)
*666 sayılı KHK gereğince, Sağlık Bakanlığındaki sağlık
personeline ek ödeme yerine döner sermaye ödemesi
verilmektedir.

 KPSS Atama Puanları 2020/4 alımında Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan alımlarda toplamda 468
Tekniker almıştır.

 KPSS Atama Puanları 2020/5 alımında (son alım) Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda toplamda 774
Tekniker almıştır.





TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK-
YÖKATLAS VERİLERİ
 Devlet üniversiteleri için 2019 TYT başarı sıralaması 

aralığı en yüksek 548.003, en düşük ise 1.206.034

 Kontenjan aralığı 50-80 arasında değişmektedir. 

 Bölüm birçok vakıf üniversitesinde bulunmaktadır. 

 Mezun sayısı fazladır. 

 2019 verilerine göre yerleşen adaylar ortalama 30-45 
net aralığında TYT neti yapmıştır.





NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ



TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ



TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
 Hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan Radyodiagnostik

(Tomogrofi, Mamogrofi, M.R. Vb.) alanında ve Radyoterapi’de
(Işın Tedavisi) radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile
koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi
amaçlayan önlisans programıdır.

 Mezunlar Röntgen Teknikeri unvanı alır.



TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Radyoterapi Teknikeri ne yapar?

• Tomografi, mamografi, gama kamera, PET-CT ve ultrasonografi gibi 
tıbbi görüntüleme cihazları ile kaliteli görüntü elde eder, (röntgen 
filmi)

• Radyoloji uzman doktorunun gözetimi altında görev yapar, 

• Film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirir, 

• Cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapar.

• Işın tedavisi görecek kanser hastalarının aygıtlarını kulanıma hazırlar. 



TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

 Mezunlar; KPSS’de iyi bir puan alarak Sağlık Bakanlığına bağlı devlet 
hastanelerinde, şehir hastanelerinde, Üniversite eğitim ve  araştırma 

hastanelerinde, özel hastaneler ve polikliniklerde iş imkanı 
bulabilmektedir.

 Çalışma süreleri haftalık 35 saattir. Normal memurların izni yılda 20 
veya 30 gün iken Tıbbi Görüntüleme Teknikerinin radyasyon sebebiyle 
yıllık izni 2 ay olmaktadır. Ayrıca çalıştıkları süre boyunca çeşitli izinler 

de verilmektedir. Bu çalışma süresi özel hastanelerde farklılık 
gösterebilmektedir. 



TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
 Ders Programı: Genel Kimya, Temel Fizik, Tıbbi Görüntüleme,

Radyasyon Fiziği, Fizyoloji, Radyolojik Anatomi, Nükleer Tıp,
Tıbbi Biyoloji ve Genetik vs.

 Çalışanlar “yıpranma payı” sebebi ile erken olabilmektedir.

 Mezunlar DGS ile Hemşirelik lisans programına devam
edebilmektedirler.





TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
 Kamuda göreve yeni başlayan Radyoterapi Teknikeri maaşı 
4,100-4,300 Türk Lirası civarındadır. (2019-2020)
*666 sayılı KHK gereğince, Sağlık Bakanlığındaki sağlık 
personeline ek ödeme yerine döner sermaye ödemesi 
verilmektedir.

 KPSS Atama Puanları 2020/4 alımında Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan alımlarda toplamda 410
Tekniker almıştır.

 KPSS Atama Puanları 2020/5 alımında (son alım) Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda toplamda 564
Tekniker almıştır.





TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (YÖKATLAS 
VERİLERİ)

 Devlet üniversiteleri için 2019 TYT başarı sıralaması 
aralığı en yüksek 271.282, en düşük ise 619.953

 Kontenjan aralığı 50-80 arasında değişmektedir. 

 2019 verilerine göre yerleşen adaylar ortalama 40-
55 net aralığında TYT neti yapmıştır.





UŞAK ÜNİVERSİTESİ



TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ



TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri; klinik ve diğer araştırma

laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin
yapılması konularında teknik eleman yetiştirmeyi amaçlayan önlisans
programıdır.

 Mezunlar Laboratuvar Teknikeri unvanını almaktadır.

 Çalışma alanları; KPSS ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet ve şehir
hastanelerinde, üniversite eğitim ve araştırma hastanelerinde, özel
hastanelerde ve polikliniklerde, gıda sanayi işletmelerinde, kimya ve
tekstil sanayiinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme yapan
kurumlarda çalışabilmektedir.



TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
 Mezunlar DGS ile; Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,

Biyomühendislik, Hemşirelik gibi lisans programlarına
devam edebilmektedir.

 Ders programı; Anatomi, Fizyoloji, Genetik, Hematoloji,
Tıbbi Terminoloji, İlk Yardım, Moleküler Biyolojik
Yöntemler vs.





TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Laboratuvar Teknikeri;

 Analiz için gerekli olan çözelti ve ortamı hazırlar,

 Laboratuvar içerisinde kullanılan mikroskop ya da deney tüpü gibi
malzemeleri steril tutar,

 Laboratuvar malzemelerinin yardımı ile test, analiz ve ölçümleri yapar,

 Elde edilen tüm sonuçları yazılı ya da dijital olarak kaydeder.



TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
 Göreve yeni başlamış Laboratuvar Teknikeri maaşı 4,200-
4,500 Türk Lirası civarındadır. (2019-2020)
*666 sayılı KHK gereğince, Sağlık Bakanlığındaki sağlık
personeline ek ödeme yerine döner sermaye ödemesi
verilmektedir.

 KPSS Atama Puanları 2020/4 alımında Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan alımlarda toplamda 460
Tekniker almıştır.

 KPSS Atama Puanları 2020/5 alımında (son alım) Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda toplamda 392
Tekniker almıştır.





TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (YÖKATLAS 
VERİLERİ)
 Devlet üniversiteleri için 2019 TYT başarı sıralaması 

aralığı en yüksek 377.031, en düşük ise 765.370

 Kontenjan aralığı 50-95 arasında değişmektedir. 

 2019 verilerine göre yerleşen adaylar ortalama 35-
50 net aralığında TYT neti yapmıştır.





SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



ECZANE HİZMETLERİ



ECZANE HİZMETLERİ
 Eczanelerde, ilaç üretim firmalarında, laboratuvarlarda

veya ilaç satış firmalarında çalışabilecek, her türlü ilacın
adı, özellikleri, etkileri ve kullanımı hakkında bilgi sahibi
olan deneyimli meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan
önlisans programıdır.

 Mezunlara Eczane Teknikeri unvanı verilmektedir.

 Mezunlar DGS ile Biyokimya, Kimya, Kimya Mühendisliği
bölümlerine devam edebilirler.



ECZANE HİZMETLERİ
 Eczane Teknikeri: 

Eczacının gözetimi, sorumluluğu ve denetiminde;
- Reçeteli ve reçetesiz ilaç, tıbbi ürün, kozmetik müstahzar, tıbbi malzeme 
ve sağlıkla ilgili diğer ürünlerin temininde, saklanmasında ve 
sunulmasında görev alır.
- Ürünlerin son kullanma tarihlerini ve stok kontrollerini yapar; eksikleri 
tespit eder ve uygun bir şekilde depolanmaları ile kayıtlarının tutulması 
konusunda görev alır.
- Cihazların ve laboratuvarının bakımını yapar ve işlerliğini sağlar.



ECZANE HİZMETLERİ
 Görülen Dersler: Temel Biyoloji, Temel Halk Sağlığı,

Eczane Teknikerliğine Giriş, Temel Fizyoloji Bilgisi, Temel
Kimya, Temel Hastalık Bilgisi, İlaç Zehirlenme Bilgisi,
Pratik İlaç Bilgisi vs.

 Öğrencilerin eczanelerde staj görme uygulaması
bulunmaktadır.

 Çalışma İmkanları: Mezunlar kamu veya üniversite
hastanelerinde eczane teknikeri olarak ayrıca özel
eczanelerde, ilaç üretim ve satış firmalarında çalışma
imkanı bulabilmektedir.



ECZANE HİZMETLERİ
 Göreve yeni başlamış Laboratuvar Teknikeri kamudaki

maaşı 4,100-4,300 Türk Lirası civarındadır. (2019-2020)
*666 sayılı KHK gereğince, Sağlık Bakanlığındaki sağlık
personeline ek ödeme yerine döner sermaye ödemesi
verilmektedir.

 KPSS Atama Puanları 2020/4 alımında Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan alımlarda toplamda 77 Tekniker almıştır.

 KPSS Atama Puanları 2020/5 alımında (son alım) Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda toplamda 50
Tekniker almıştır.





ECZANE HİZMETLERİ (YÖKATLAS VERİLERİ)
 Devlet üniversiteleri için 2019 TYT başarı sıralaması 

aralığı en yüksek 495.303, en düşük ise 1.022.445’tir.

 Bölümün başarı sıralaması 2018 yılına göre 
yükselmiştir.

 Kontenjan aralığı 40-90 arasında değişmektedir. 

 2019 verilerine göre yerleşen adaylar ortalama 30-
45 net aralığında TYT neti yapmıştır.





BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ



ADALET



ADALET
 Adalet bölümü; hukukun temel kavramlarına ve

hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan
hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, hukuk
mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik
anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine
öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet
personeli yetiştirmeyi amaçlayan önlisans programıdır.



ADALET
 Mezunlar “Adalet Meslek Elemanı” unvanı alır.

 Görülen Dersler: Hukukun Temel Kavramları, Medeni
Hukuk, İdari Yargı, İnfaz Hukuku, Ceza Hukuku,
Ticaret Hukuku, Kalem Mevzuatı vs.

 Çalışma Alanları: Mezunlar çoğunlukla Adalet
Bakanlığı bünyesinde nitelikli adalet yardımcı hizmet
personeli olarak istihdam edilirler. Daha çok Zabit
Katibi olarak çalışmaktadırlar.





ADALET
 Adalet Bakanlığı açıktan atamayla çok sayıda zabıt katibi

almaktadır; fakat bu zabıt katibi alımlarında lise mezuniyeti
şartı olmaktadır. (daktilo ve bilgisayar sertifikası şartıyla) Buna
rağmen alımlarda Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına
öncelik verilmektedir.

 Mezunlar DGS ile Hukuk fakültesine devam edebilmektedir.

 Temmuz 2019’da 3.071 adet Zabıt Katibi alımı yapıldı.



ADALET
 Bölümü okumak isteyen öğrencilerin iyi düzeyde daktilo ve bilgisayar

kullanmayı bilmesi gerekmektedir. (Özellikle F klavye kullanabilmek)

 Ayrıca bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin hukuk, yasa, anayasa,
mevzuat gibi konulara ilgili olması gerekmektedir.

 Bölüm öğrencilerine 1. yılın sonunda 30 iş günü staj (uygulama) yapma
zorunluluğu getirilmiştir.









ADALET
 Zabıt Katibi ne iş yapar?

 İcra takip işlemlerini yapar,
 Karar ve tutanakları usulüne uygun yazar,
 Davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili yerlere zamanında gönderir,
 Duruşma gününden önce gerekli yazıları yazar,
 Serbest bırakma ve tutuklama yazılarıyla hüküm özetlerini vaktinde yazar ve 

ilgili makama verir,
 Mahkeme dışında hâkim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır 

bulunur.

2019-2020 yılında Zabıt Katibi maaşı 4.100-4.300 tl arasında değişmektedir. 



ADALET (YÖKATLAS VERİLERİ)
 Devlet üniversiteleri için 2019 TYT başarı sıralaması aralığı 

en yüksek 325.446, en düşük ise 1.369.911’dir.

 Bölümün Açıköğretim Fakültesi de bulunmaktadır.

 Bölüm başarı sıralaması 2018 yılına göre oldukça düşüş 
yaşamıştır.

 Kontenjan aralığı 40-100 arasında değişmektedir. 

 2019 verilerine göre yerleşen adaylar ortalama 30-55 
net aralığında TYT neti yapmıştır.





NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ



CEZA İNFAZ VE  GÜVENLİK HİZMETLERİ



CEZA İNFAZ VE  GÜVENLİK HİZMETLERİ
 Bölüm; ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde (çocuk ıslahevi)

barındırılan tutuklu ve hükümlülerin güvenlik, barınma, sağlık, eğitim
gibi ihtiyaçlarını karşılayan, tutuklu ve hükümlülerin topluma
kazandırılmasında rol oynayan, bununla birlikte denetimli serbestlik
müdürlüklerinde hükümlülerin denetim ve izlenmesinde görev alan
meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 Bölüm eğitimi Adalet Meslek Yüksekokullarında verilmektedir.



CEZA İNFAZ VE  GÜVENLİK HİZMETLERİ
 Görülen Dersler: Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği, Klavye

Eğitimi, İnfaz Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği,
Psikoloji, Ekip Çalışması, Psikolojik Taciz, Protokol
Bilgisi vs.

 Bölümde öğrenim gören öğrenciler 20 iş günü
cezaevlerinde staj görmektedirler.



CEZA İNFAZ VE  GÜVENLİK HİZMETLERİ
 Çalışma İmkanları: Mezunlar ceza infaz kurumlarında ve

denetimli serbestlik müdürlüklerinde İnfaz ve Koruma Memuru
olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince işe
alımlarda bölüm mezunlarına öncelik verilmektedir.

 ÖNEMLİ! İnfaz ve Koruma Memuru olma şartları:
 Erkek adayların en az 170 cm, kadın adayların en az 160 cm 

boyunda olması
 Boy uzunluğunun, santimetre cinsinden, son iki rakamı ile 

kilosu arasındaki farkın en fazla 13 en az 17 olması
 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak



CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
 Gündüz 08:00 ile 17:00 arasında görev yapmakta

olan infaz koruma memurları, vardiya personeli ise
4 vardiya şeklinde çalışmaktadır. Sabah 08:00, akşam
20:00 saatleri arasında çalıştıktan sonra ertesi gün
akşam 20:00’a kadar izinlidir. Akşam 20:00, sabah
08:00 arası çalıştıktan sonra çıkış günüdür ve ertesi
gün dâhil olmak üzere 2 gün izin yaparak
çalışmaktadırlar.



CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
İnfaz ve Koruma Memurunun görevleri:

 Mahkûmların koğuşlarına götürülüp, koğuş kapılarını kilitlemek

 Koğuşları belirli aralıklarla kontrol etmek

 Kapı, pencere ve bahçe kapılarının kontrolünü yapmak

 Kaçma girişimiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına bakmak

 Mahkûmların yemek ve banyo gibi temel ihtiyaçlarını, revire çıkarma, 
görüş alanına götürülmesi ve koğuşa geri getirilmesi, mahkemeye 
hazırlama, kantin ihtiyaçlarının sağlanması ve yöneticilerle 
görüştürülmesi işlemlerini yapmak

 Her gün en az 3 defa mahkûmların sayımını yapmak…





CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
 İnfaz ve Koruma Memuru maaşı 2020 yılı itibariyle 

4100-4800 TL arasında değişmektedir. 

 Adalet Bakanlığı 2019’da 6.126 adet İnfaz ve Koruma 
Memuru alımı yapmıştır. 2020 yılında da bu civarda 
alım yapılması beklenmektedir. 



CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 
(YÖKATLAS VERİLERİ)
 Devlet üniversiteleri için 2019 TYT başarı sıralaması aralığı

en yüksek 547.478, en düşük ise 770.890’dır.

 Bölüm başarı sıralaması 2018 yılına göre yükselmiştir.

 Kontenjan aralığı 30-80 arasında değişmektedir. Bölüm
sadece 14 üniversitede vardır. Bölümün 2. öğretim eğitimi
verilmemektedir.

 2019 verilerine göre yerleşen adaylar ortalama 30-45
net aralığında TYT neti yapmıştır.





MARMARA ÜNİVERSİTESİ



OPTİSYENLİK



OPTİSYENLİK
 Yetkili uzman doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı

gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük
çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen
sağlık elemanı yetiştirmeyi amaçlayan önlisans programıdır.

 Mezunlar Optisyen unvanını almaktadır.

 Mezunlar DGS ile Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği ile Fizik
Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilmektedir.



OPTİSYENLİK 
 Çalışma Alanları: “5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun” esaslarına göre

optik mağazası açabilirler veya diğer optik mağazalarda mesul müdürlük
görevini yürütebilir, sektördeki cam-kaplama sanayi faaliyetlerinde görev
alabilir veya gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yapabilirler.

 ÖNEMLİ Kamuda mezunların ataması yapılmamaktadır.

 Görülen Dersler: Anatomi, Fizyoloji, Geometrik Optik, Fizik, Optisyenlik
Uygulamaları, Görme Optiği, Optik Aletler, Kontakt Lensler, Göz
Hastalıkları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku…



OPTİSYENLİK
 Makine ve teçhizat donanımlı bir optisyenlik laboratuvarı,

her tür gözlük cam ve çerçeve çeşitlerinin bulunduğu bir
optik mağaza örneği de olan bazı üniversitelerde
uygulamalı eğitim de verilmektedir.

 Birinci sınıfın sonunda 30 iş günü staj eğitimine katılmak
esastır. (Optik mağazalarda veya fenni gözlükçü
işletmelerinde)





OPTİSYENLİK (YÖKATLAS VERİLERİ) 
 Devlet üniversiteleri için 2019 TYT başarı sıralaması aralığı

en yüksek 386.049, en düşük ise 1.288.527’dir.

 Bölüm başarı sıralaması 2018 yılına göre bazı
üniversitelerde yükselirken bazılarında düşüş yaşamıştır.

 Kontenjan aralığı 30-70 arasında değişmektedir. Bölüm
birçok vakıf üniversitesinde de bulunmaktadır.

 2019 verilerine göre yerleşen adaylar ortalama 25-45
net aralığında TYT neti yapmıştır.





BARTIN ÜNİVERSİTESİ


