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Hey sen, evet evet sana diyorum...
Geleceğin Birunisi, artık bizimlesin!

Değerli Genç,
Maceralar yaşayacağın yeni evine hoş geldin,
bakalım bu süreçte seni neler bekliyor. Hadi gel
maceraya atılmadan önce, seni biraz
bilgilendirelim…

Tanışma
• Önce üniversitemizi tanıyarak işe koyulabiliriz
• İlk adım üniversitenin ismi!
• Bak bunu bilmende yarar var çünkü etrafındakiler ilk olarak sana bu
ismin nereden geldiğini soracaklar
• Bilmemek olmaz…
• Üniversitemiz adını Ebu Reyhan el-Biruni’den aldı,
peki neden,
kimdir Biruni????

Ebu Reyhan El-Biruni
• Ebu Reyhan Muhammadbin Ahmedel-Biruni, 973 yılında bugünün Özbekistan’ı
sayılan Harezm’de doğdu
• Tüm hayatını bilgiye ve bilmediği şeyleri öğrenmeye adayan ve dünyada bilim
sahasına kazandırdığı ilk keşif ve buluşlarla, bilim dünyasına ışık tutan Türk-İslam
alimi el-Biruni; fizik, tıp, matematik, astronomi, trigonometri, coğrafya, jeodezi,
farmakoloji, jeoloji, filoloji, din gibi konuları incelemiş ve toplamda 113 eser
meydana getirmiştir
• El-Biruni, 75 yaşında vefat etmiştir
• Kendisinden çok sonra gelen Newton, Toricelli, Copernicus, Galileo gibi bilim
adamlarına ilham kaynağı olmuştur
• Türkçe dâhil 15 dilde yayımlanan The UNESCO Courier dergisi, 1974 yılında
çıkardığı sayıyı El-Biruni’ye ayırdı
• El-Biruni’yi “Binlerce yıl önce, Orta Asya’da yaşamış evrensel deha” olarak tanıttı

Biz Kimiz?
• Biruni Üniversitesi, 27.02.2014 tarihinde kurulmuştur
• Üniversitemiz, İstanbul’da özellikle eğitim, sağlık, kültür alanında topluma
verimli ve etkin düzeyde hizmet sunmak, toplumun gelişmesine katkıda
bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak için faaliyet yürüten
Dünya Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur
• Türkiye’nin en kapsamlı sağlık üniversitesi olarak okulumuz 2014-2015
eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir
• Bünyesinde şimdilik 6 Fakülte, 3 Enstitü ve Meslek Yüksekokulu barındıran
bir üniversitedir
• Biruni Üniversite Hastanesi ve Biruni Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi
Hastanesi olmak üzere iki tane hastaneye sahiptir

Şehrin Merkezinde Kampüs Hayatı
• Üniversitemiz, İstanbul şehir merkezinde konumlanmış, ulaşımı kolay
Topkapı Surları’nın karşısında, İstanbul’un tarihi dokusuyla iç içe bir
kampüs hayatı sunmaktadır

• Marmaray, Avrasya Tüneli, metro, metrobüs ve tramvay
duraklarına yaklaşık 10-15 dk yürüme mesafesindedir
• Üniversitemizden;
• Kazlıçeşme / Marmaray
• Cevizlibağ / Metrobüs / Marmaray
• Topkapı / Metro’ya servislerimiz bulunmaktadır
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Yönetim
Şimdi de, geleceğin yeni ‘Biruni’lerini yetiştirmek üzere durmadan
çalışan okulumuz yönetimine göz atalım...

Üniversite Yönetimimiz
Rektör

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sevim SAVAŞER

Rektör Baş Danışmanı

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK

Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Mehmet Ruşen DÜNDARÖZ

Meslek Yüksekokulu - Müdüriyet
• İşte çekirdek ailemiz;
Müdürümüz
Prof. Dr. Fatma ÇELİK

Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İlkay YILDIRIM

Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Onur ESEN

Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
• 4 yarıyıl boyunca dersliklerden ve kafeteryalardan sonra en çok
uğrayacağın birim, bahsetmezsek olmaz;
Yüksekokul
Sekreteri
Nazan BALDAN
Memur

Memur

Memur

Memur

Aleyna ÇALIŞKAN

Melisa YETİŞOĞLU

Ümit BAKIR

Ümmühan BİLMEZ

Yüksekokul Sekreteri Görev ve Sorumlulukları:
• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b ve 51/c maddelerinin gereğini yapmak,
• Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini
hazırlamak ve toplantılara katılarak raportörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması,
korunması ve saklanmasını sağlamak
• Yüksekokulunun Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek ve istenildiğinde üst makamlara
gerekli bilgileri sağlamak,
• Yüksekokulun idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
• İdari Personelin düzgün kıyafetle mesaiye devam etmelerini sağlamak,
• Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını
sağlamak,
• Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak,
• Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride
bulunmak,
• İdari Personeli performanslarına göre değerlendirmek, performanslarını arttırmak için rotasyona
tabi tutmak veya hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak,
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Müdürün ve Rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak,
Yüksekokul mallarını, kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
Bina bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak ve sonuçlandırmak,
Yüksekokulun protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine teçhizatı temin etmek,
Yüksekokulun tehdit ve tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak, ilgililere bildirmek ve öğrencilere
gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek,
Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı
olmak,
Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde sonuçlarının
alınmasında Yüksekokul Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur
Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
Temizlik işlerini takip etmek,
Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,
Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak
Yıllık izinler ve idari izinleri işleri aksatmayacak şekilde istenmesine özen göstermek,
İşleri aksatmayacak şekilde idari personelin yıllık izinlerini planlamak,
Yüksekokula alınacak Akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini
sağlamak

• Yüksekokul bütçesinin hazırlanmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak, bütçe taslağını Müdürlüğe sunmak,
bütçenin kullanılmasıyla ilgili gerekli tedbirleri almak,
• Yüksekokulun bina ve tesisleri ile makine ve teçhizatlarının bakım onarımı için gerekli çalışmalarda bulunmak,
• Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını sağlamak,
• Yüksekokulun Tahakkuk Amirliğini yapmak,
• Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde
bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak
gerekli güvenlik tedbirlerini almak,
• Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
• Etik kurallarına uymak,
• Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
• Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,
• Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, mesai saatleri içerisinde personel tanıtım kimlik
kartını takmak
• Müdür ve Müdür Yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
• Yüksekokul Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur
• İetişim şekli : Yazılı, telefon, internet, yüz yüze

• Çalışma ortamı : Yüksekokul Sekreterliği Bürosu
• Çalışma saatleri : 8:00-12:00, 13:00-17:00 saatleri arası ve sonrasında ihtiyaç duyulan zaman

MYO Sekreterliği İle İletişim

Aklına takılan her türlü konuda, dilek istek öneri ve görüşlerini
myoyonetim@biruni.edu.tr adresine mail atabilirsin

Sana Müdürümüzden Mesaj Var
@Prof.Dr.FatmaÇELİK
Meslek Yüksekokulu’muz üniversitemizin açılışından bu yana özellikle sağlık
alanına nitelikli ara kademe teknikerleri yetiştirmektedir. İlk günden itibaren bu
çatı altında eğitim ve öğretimi yapılan tüm bölümlerin akademik yapılanması ve
müfredatı, ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak, yüksek nitelikli kişileri
yetiştirecek bölümler olarak tasarlanmıştır.
Öğrencilerimizin eğitimlerinde, teorik ve pratik uygulamaların birlikte
gerçekleştirilmesi de son derece önemli noktalardan biridir. Öğrenimlerinin bu
aşamasında güncel bilginin teorik alt yapısını, bilimin liyakatine sahip olan
akademisyenlerden öğrendikten sonra, uygulama becerisini doğru ve uygun
yapılandırılmış uygulama alanlarında gözlem ve eyleme dönüştürmeleri, etkin
iletişimle sağlanmaktadır. Özellikle mezuniyet sonrasında sağlığın çeşitli
alanlarına Dikey Geçiş Sınavı ile lisans bölümlerine öğrenci kazandıran
kurumumuzda, hedefimiz mesleki bilgi ve beceriyi ülkemizin geleceği olan
gençlerimize kazandırmak ve sürdürebilmektir. Bu hedefin doğal bir sonucu
olacağı ümidiyle, bu kurumda hizmet eden ve eğitim alan herkesin amacı, sağlık
ve teknolojinin çeşitli alanlarına yetiştirdiğimiz mezunlarımızın, sektörde aranan,
insana ve insanlığa hizmet eden profesyoneller olmasıdır…

Faaliyetlerimiz
 Öğrenciyle Buluşma Saatleri
 ‘Bir’Aradayız

 Tutorial
 Önlük Giyme Töreni

 Çalıştaylar
 Sempozyum – Seminer – Konferanslar

 Bahar Şenliği

Öğrenciyle Buluşma Saatleri
Öğrencilerimiz, danışmanları ve dersin sorumlu

öğretim elemanları ile onların bildirdiği ofis saatlerinde
bir araya gelirler
Onun haricinde de; danışmanınız ile
sorunlarınız/merak ettikleriniz ve daha nicesi için
görüşme yapabilirsiniz

‘Bir’Aradayız
• Müdürlüğümüzün moderatörlüğünde,
• Her yıl iki defa düzenlenir
• Etkinlikte bir misafir ağırlanır
• Tartışma / Soru-cevap / Katkı bölümleri yer alır

‘Bir’ Aradayız’da her dönem planlanmış olarak 2
defa ve ayrıca her gerektiğinde, Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü ile Yüksekokul
öğrencileri topluca görüşme fırsatı bulurlar
Öğrencilerimiz isteklerinden ve önerilerinden

bahsetmekle birlikte, etkinlikte ağırlanan
misafirimize sorularını sorma imkanına sahip
olurlar

Tutorial
• Özellikle sınav haftalarına yakın tarihlerde, her dönem
gerçekleştirdiğimiz tutorial programlarımızla, öğrencilerimizin eksik
kaldıkları ya da tekrar istedikleri konu bilgilerini tamamlamaya yönelik,
soru cevap şeklinde, her bir ders için etüt çalışmaları yapılarak,
eğitimlerinin bütün adımlarının sağlam atılması amaçlanmaktadır

Önlük Giyme Töreni
• Okulda öğrendiklerinizi sergileme
vakti yaklaşırken, sevdiklerinizin
katıldığı törenle birinci sınıf biterken
akademisyenlerimiz tarafından
beyaz önlükleriniz-iş kıyafetleriniz
sembolik olarak giydirilir

Çalıştaylar
Gerçekleştirilen müfredat eğitim
çalışmalarında, yapılmış olan eğitim-öğretim
faaliyetleri irdelenir
Sonucunda gerekli görülen müfredat

programları öğrencilerin de katkılarıyla
güncellenir

Sempozyum – Seminer - Konferanslar
• Biz sizi eğiten akademisyenlere de eğitim konusundaki yeni yaklaşımlarla
ilgili eğitimler veriyoruz

Bahar Şenliği
• Hava durumu el verdikçe bahar aylarında şenlikler
düzenlenir

Laboratuvar İmkanlarımız
• Reyhan Binasındaki uygulama
laboratuvarlarımız ile Biruni
binası 2. ve 3. katında yer alan
laboratuvarlarımızda bulunan
gelişmiş ekipmanlarla
öğrencilerimiz birinci
dönemlerinden itibaren teorik
derslerini takiben pratik
yapma imkanını elde
etmektedirler

Uygulamalar
• Saha uygulamalarımız: Biruni Üniversitesi Hastanesi ve Biruni Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Hastanesi başta olmak üzere Medicine Hospital ve Medicana
Hastaneleri ile afiliye şekilde yürütülmektedir
• Aynı zamanda kendi seçtiğiniz hastanelerde de yönetimden onay alarak uygulama
yapabilmektesiniz
• Böylelikle siz öğrencilerimiz farklı farklı uygulama alanlarını deneyimleyerek
profesyonelliği bir adım daha öteye taşıyarak mezun olma imkanına sahip
olmaktasınız

MYO’yu Şöyle Bir Tanı…

Başlangıç
• İşte seçtiğin program!
• Detaylarından bahsedelim, bu seçim konusunda sana seçmen şapka* değil de
kendi arzuların, hayallerin ve hedeflerin yol gösterdi…

ISCED Kodları
ISCED (International Standard Classification of
Education) eğitim seviyesi ve alanlarına göre eğitim
programlarının sınıflandırılmasında uluslararası
karşılaştırılabilirliği sağlamak, eğitim politikalarını
belirlemek, istatistik verilerinin toplanmasına
yardımcı olmak gibi amaçları gerçekleştirmek için
UNESCO tarafından oluşturulmuştur.

ISCED Kodlarına Göre Bölümlerimiz:
ISCED481 - Bilgisayar Teknolojileri
ISCED523 - Elektronik Ve Otomasyon
ISCED724 - Dişçilik Hizmetleri
ISCED725 - Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
ISCED726 - Terapi ve Rehabilitasyon
ISCED761 - Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
ISCED861 - Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

ISCED481 - BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Programcılığı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Bilgisayar programcılığı, değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip eden,
teknolojiyi bilen, bilgiyi üretime dönüştürebilen, sosyal anlamda kendini geliştiren,

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
Kamu kurumlarında, kurumsal şirketlerde, KOBİ’lerde, proje bazlı hizmet veren
şirketlerde, bankalar, hastaneler, eğitim kurumları gibi kurumsal yapılarda, bilişim
personeli olarak görev alabilirler.

bilişim sektöründe çalışacak, sektörün ihtiyaç duyduğu, nitelikli bireyler yetiştirmeyi
amaç edinir. Temel programlama mantığı, bilgisayar donanımı, veri tabanı, internet
programcılığı, ağ sistemleri, web tasarımı, mobil programlama konularında teorik ve

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

pratik bilgilerle eğitilen bireyler yetiştirilir.

Programda Bulunan Alan
Dersleri
 Matematik

 Nesneye Dayalı Programlama

 İşletim Sistemleri

 Bilgisayar Teknolojilerine Giriş

 Görsel Programlama

 Veritabanı Yönetim Sistemleri

 İnternet Programcılığı

 Algoritma ve Programlamaya Giriş

 Bilgisayar Ağ Sistemleri

 Grafik Tasarım ve Web Tasarımın
Temelleri

Program Danışmanı
Öğr. Gör. Demet ERDAĞ
derdag@biruni.edu.tr












Fizik
İstatistik
Bilgisayar Bilimleri
Fizik Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Matematik-Bilgisayar
Bilgisayar Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri
 Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği

 Endüstri Mühendisliği,
 İstatistik ve Bilgisayar
Bilimleri
 Bilişim Sistemleri ve
Teknolojiler
 Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği
 Matematik ve Bilgisayar
Bilimleri
 Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği
 Bilgisayar-Enformatik,
Bilişim Sistemleri
Mühendisliği

ISCED523 - ELEKTRONİK VE
OTOMASYON
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ
Sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme,
bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tıbbi
cihazlardaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilecek ve bunlara adapte olabilen biyomedikal
cihaz teknolojisi teknikeri yetiştirme eğitimine ağırlık vermektedir.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 Sayısal Elektronik
 Analog Elektronik
 Bakım ve Sarf Malzeme
 Biyomedikal Cihazlara Giriş

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
Biyomedikal
Mühendisliği

 Doğru Akım Devre Analizi

 Hastanelerin biyomedikal cihaz servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim

 Alternatif Akım Devre Analizi
 Biyomedikal Cihazlarda Kalibrasyon
 Biyomedikal Cihaz Uygulamaları

ElektrikElektronik
Mühendisliği

 Elektronik Ölçme Tekniği ve
İş Güvenliği
 Yaşam Destek ve Ameliyathane
 Kalite Güvencesi ve Standartları
Cihazları

Program Danışmanı
Öğr. Gör. Sarper KARA
skara@biruni.edu.tr

 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının biyomedikal cihaz teknik servislerinde

Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği

personeli açığını doldurabileceklerdir.

ISCED724 - DİŞÇİLİK HİZMETLERİ
Ağız Ve Diş Sağlığı
Diş Protez Teknolojisi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, diş hekimi tarafından düzenlenen ağız boşluğu ve çene
rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan, ağız diş sağlığı bilincinin
geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra diş hekimi gözetiminde
koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili teknik personeldir.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları

 Diş Morfolojisi
 Dental Fotoğrafçılık
 Korucu Diş Hekimliği

 Ağız ve diş sağlığı teknikerleri diş kliniklerinde

Sağlık
Yönetimi

 Muayene ve İşletme Yönetimi
 Klinik Çalışma Yöntemleri
 Ağız Diş ve Çene Hastalıkları
 Diş Hekimliğinde Araç Gereç ve
Maddeler Bilgisi
 Diş Hekimliği Alet ve Cihazlarının
Temizliği Korunması ve Bakımı
 Baş Boyun Çiğneme Anatomisi ve
Fizyolojisi

Program Danışmanları

Öğr. Gör. Semih SARP
ssarp@biruni.edu.tr
Öğr. Gör. Emre ERTEM
eertem@biruni.edu.tr

Sağlık
İdaresi

 Hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde
 Kamu kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilirler.

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
Programda, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak
için diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine
uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan

veya yapılmasını sağlayan diş protez teknikerleri yetiştirilmektedir.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 Sabit Protezler
 Mesleki Gözlem

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları

 Hareketli Protezler

Sağlık
Yönetimi

 İnterokluzal Apereyler
 Ortodonti ve Çocuk Dişleri

kuruluşlarında ya da özel diş protez laboratuvarlarında istihdam edilirler.

 Digital Teknolojiler CAD/CAM
 Diş

Morfolojisi

ve

Manipülasyon
 Protez

Araç

Gereç

ve

Maddeler Bilgisi
 Baş Boyun Çiğneme Anatomisi
ve Fizyolojisi
 Sabit ve Hareketli Protezlerde
Laboratuvar Uygulamaları

Program Danışmanı
Öğr. Gör. Burak AKÇE
bakce@biruni.edu.tr

 Devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu
 Kendi diş laboratuvarlarını kurma imkanları mevcuttur.

ISCED725 - TIBBİ HİZMETLER VE
TEKNİKLER
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Diyaliz
Elektronörofizyoloji

İlk Ve Acil Yardim
Odyometri
Optisyenlik
Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Radyoterapi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Ameliyathane teknisyenliği ameliyathanelerin artan iş yüküne ve kalifiye yardımcı
eleman ihtiyacına yanıt vermek üzere gelişen yeni ve spesifik görevlere sahip
bir sağlık meslek alanıdır.
Ameliyathane teknisyenleri cerrahi ekip içinde scrub ve sirküle olarak, ameliyathane
ve hastanın ameliyata hazırlığından, ameliyat sürecinde enstrümantasyondan,
cerrahi aseptik ortamın tesisi ve sürdürülmesinden, ameliyat sonu pansuman, hasta
transferinden sorumludur. Ameliyathane hizmetleri programı öğrenciye cerrahi
girişimlerde perioperatif hasta bakımı için gerekli öğrenme fırsatlarını sunmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
 Sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlardaki tüm

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

Lisans

hastanelerin ameliyathane birimlerinde
 Cerrahi acil hasta ünitelerinde, ayaktan cerrahi merkezlerinde, özel cerrahi

 Ameliyathane Hizmetlerine Giriş

kliniklerinde, merkezi sterilizasyon ünitelerinde, satış temsilcisi olarak tıbbi

 Ameliyathane Teknolojileri
 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I

malzeme

Hemşirelik

 Ameliyathane Uygulamaları I
 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II

 Ameliyathane Uygulamaları II

satış

birimlerinde,

özel

muayenehanelerde,

kardiyak

kateterizasyon laboratuvarlarında, endoskopi bölümlerinde, yanık-yara
tedavi merkezlerinde, girişimsel radyoloji bölümlerinde, dermotolojik

Acil Yardım
ve Afet
Yönetimi

cerrahi girişim ünitelerinde, göz hastaneleri ve diş kliniklerinde, yoğun
bakım ünitelerinin cerrahi girişim odalarında, acil servislerin basit cerrahi
girişimi ve pansuman odalarında, veteriner kliniklerinde görev yapabilirler.

Sağlık
Hizmetleri

Program Danışmanları
Öğr. Gör. Elif URUÇ ÖZTÜRK
euruc@biruni.edu.tr
Öğr. Gör. Hasret ZEREN
hzeren@biruni.edu.tr

ANESTEZİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde
ameliyathanelerde hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve analjezi

uygulamalarında gerekli donanımların hazırlığı ve kullanımı, hasta veya yaralının
hayati fonksiyonların takibi ve kayıtlarının tutulması, özel hasta ve ameliyat
türlerinde anestezi uygulamalarında ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara
uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilme bilgi ve becerisi
gelişmiş, kendini alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme
yetisine sahip anestezi teknikerleri yetiştirilir.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

Lisans

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
 Anestezi Teknikerleri devlet, üniversite ve özel hastanelerin ameliyathane,

 Anezteziye Giriş

acil servis, reanimasyon servislerinde, özel tıp merkezlerinin ameliyathane

 Sistem Hastalıkları
 Klinik Anestezi

Hemşirelik

 Anestezik Farmokoloji

 Anestezi Uygulamaları
 Yoğun Bakım Uygulamaları

Acil Yardım
ve Afet
Yönetimi

 Anestezide Mesleki Uygulamalar
 Anestezi-Reanimasyon Uygulamaları
 Anestezide Ameliyathane
Uygulamaları

Program Danışmanları
Öğr. Gör. Çağla AYKİN
caykin@biruni.edu.tr
Öğr. Gör. Tuğçe KAHRAMAN
tkahraman@biruni.edu.tr

Sağlık
Hizmetleri

ve acil servislerinde, tüp bebek merkezlerinde çalışabilir.

DİYALİZ
Diyaliz tedavisi gerektiren hastaların hemodiyaliz merkezlerinde diyaliz makinesine
bağlanması komplikasyonlarının takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması
aşamalarında çalışan, hastalara nitelikli sağlık bakımı veren, hasta yakınlarını diyaliz
tedavisi konusunda bilgilendirebilen, diyaliz makinesinin bakımını yapabilen sağlık
personelidirler.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

 Diyaliz
 Diyaliz Ekipmanları ve Kullanımı

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
Hemşirelik

 Klinikte Temel İlke ve Uygulamalar

 Özel ve kamu kurumlarına bağlı hastanelerde

 Diyaliz Uygulamaları
 Diyaliz Hastasına Klinik Yaklaşım
 Diyaliz Hastasında Mesleki Uygulama

Program Danışmanı
Öğr. Gör. M. Sait TOPRAK
stoprak@biruni.edu.tr

Lisans

Sağlık
Hizmetleri

 Diyaliz ünitelerinde çalışabilirler.

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
Beyindeki bilişsel ve davranışsal analizi ve bu fonksiyonların kaybedilmesi sonucu
ortaya çıkan hastalıkların tetkiki için gerekli olan Elektromiyografi (EMG),
Polisomnografi (PSG) ve Elektroensefalografi (EEG) ve intraoperatif monitörleme gibi
elektronörofizyolojik yöntemleri hastalara nasıl uygulanacağıyla ilgili yeterli donanıma
sahip elektronörofizyoloji teknikerleri yetiştirilmektedir.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları

 Nörofizyoloji

 Resmi

 Elektronörofizyoloji
 Nörolojik Hastalıklar ve Elektronörofizyoloji
 Elektronörofizyolojik Uygulama Teknikleri

Hemşirelik

özel

hastanelerin

nöroloji,

nöroşirürji,

polisomnografi

 Nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının

gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin
elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde

 Nöroanotomi ve Uyarılmış Potansiyeller

Teknikleri

ve

kliniklerinde

 Nörofizyolojik Cihaz ve Ekipman Teknolojisi
 Polisomnografi ve İleri Elektronörofizyoloji

Lisans

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

 Üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda
elektronörofizyoloji teknikeri olarak çalışabilmektedirler.
 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) göre sağlık teknikeri olarak
atanabilmektedirler.

Sağlık
Hizmetleri

Program Danışmanı
Öğr. Gör. Seçil TUNALI
stunali@biruni.edu.tr

İLK VE ACİL YARDIM
Hasta veya yaralılara hastane öncesi dönemde, temel ve ileri yaşam desteği verebilen,
her türlü sistem travmasını tanılayıp uygun acil yaklaşımı yapabilen, ilk müdahaleleri
yapılmış olan hasta ya da yaralıları ambulansla güvenli bir şekilde sağlık merkezlerine
ulaşmasını sağlayabilen sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir.
Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyaç doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi
gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip İlk ve Acil Yardım
Teknikerleri yetiştirilirken, öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin
iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği
kazandırma noktasında gelişimini sağlar.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
 Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 112 Ambulans Hizmetlerinde
 Özel ambulans hizmetlerinde

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

 Acil Servis Eğitimi
 Acil Hasta Bakımı
 Klinik Uygulama

Hemşirelik

 Acil Yardım ve Kurtarma
 Travma ve Resüsitasyon
 EKG Analizi ve Teknikleri
 Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri

Acil Yardım
ve Afet
Yönetimi

 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme
 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ekipmanları

Sağlık
Hizmetleri

Program Danışmanları
Öğr. Gör. Elif DEMİRBAŞ
edemirbas@biruni.edu.tr

Öğr. Gör. Yalım ÖZKAR
yozkar@biruni.edu.tr

Lisans

 Özel hastanelerin acil servislerinde istihdam edilmektedirler.

ODYOMETRİ
Programda,

işitme

ve

konuşma

bozukluklarının

tespiti,

değerlendirilmesi

ve

rehabilitasyonu alanında, kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekimi veya odyolog
gözetiminde çalışacak nitelikli odyometristler yetiştirilmektir.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

 Odyometriye Giriş

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları

 Akustik ve Fonetik İlkeler Bilgisi
 İşitme ve Ölçümü

Odyoloji

 İşitme Anatomisi ve Fizyolojisi

 Özel sektörde ise hem özel hastanelerde hem de özel kliniklerde odyolojik

 Odyometride İleri Test Yöntemleri

 Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri

 KBB Kliniklerine bağlı odyoloji ünitelerinde

 Doğum Klinikleri olan devlet hastanelerinde

 İşitme Cihazları ve Kulak Kalıbı
 Odyometride Uygulamalar

Lisans

tetkik ve yenidoğan işitme taraması yapabilmekte ve işitme cihazı firmalarında

Fizik

istihdam edilmektedir.

 KBB Hastalıkları
 İşitme Engelli Bireylerin Gelişimi
 Odyometride Klinik ve İşitme Cihazı Sektör
Uygulamaları

Program Danışmanları
Öğr. Gör. İlayda KADAN
ikadan@biruni.edu.tr
Öğr. Gör. Tuğçe KAHRAMAN
tkahraman@biruni.edu.tr

İşitme
Engelliler
Öğretmenliği

.

OPTİSYENLİK
Programda, temel göz ve görme bilgisine sahip, 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 ve gözlük kullanıcısının istekleri ile gereksinimlerini
göz önünde bulundurarak teknik esaslara uygun sağlıklı olarak hazırlanmasını

sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş kalifiye sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
 Optik lens, çerçeve, kontak lens imal eden firmalarda istihdam edilmektedir.
Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

Lisans

 Optik müesseselerde mesul müdürlük imkanı mevcuttur.
 5193 sayılı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kendi işyerini açabilir.
 Bazı özel hastaneler, göz poliklinikleri ve benzeri kuruluşlarda optisyen olarak

 Optisyenliğe Giriş

çalışabilirler.

 Göz Hastalıkları
 Optisyenlikte İşletme Yönetimi
 Optisyenlik Laboratuvar
 Görme Optiği ve Refraksiyon
 Optik Aletler ve Optik Mağaza Uygulamaları
 Optisyenlikte Mesleki Gözlem
 Optisyenlik Uygulaması

Program Danışmanı
Öğr. Gör. İlayda ERDOĞAN
ierdogan@biruni.edu.tr

Fizik

.

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Programda, vücut dokuları ve sıvılarını mikroskobik incelemeye hazır hale getiren, gerekli
idari ve teknik hazırlıkları ve denetimi yapan, sorunların tanınması ve çözülmesini
sağlayan, göz ve el becerilerini iyi kullanan nitelikli teknik eleman yetiştirilmektir.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

 Hücre Bilimi



Biyoloji

 Doku Bilimi



Biyoteknoloji

 Genel Histoteknoloji



Hemşirelik

 Kamu ve özel hastanelerde

 Özel Histoteknoloji



Moleküler Biyoloji ve Genetik

 Özel patoloji ve histoloji laboratuvarlarında

 Mesleki Uygulama



Genetik ve Biyomühendislik

 Patolojide Temel Kavramlar



 Adli Tıp Kurumlarında görev alabilirler.

Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş

 Moleküler Patoloji Teknikleri

yapabilirler.

 Patolojide Laboratuvar Uygulamaları
 Sitoteknoloji/Vücut Sıvılarının Temel
Özellikleri

Program Danışmanı
Öğr. Gör. Saadet Büşra AKSOYER SEZGİN
baksoyer@biruni.edu.tr

Yapılabilecek

Lisans

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları

RADYOTERAPİ
Programda, kanser tedavisinde onkoloji uzmanının yardımcısı olarak çalışacak yetkin ve
sorumluluk sahibi teknik elemanlar yetiştirilmektir. Öğrencilere, radyoterapide
kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale

getirilmesi, onkoloji uzmanının direktif ve radyasyon fizikçisinin planlamasına göre
tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, korunması ve uygun şekilde çalışmasının
sağlanması, arızaların en kısa sürede ilgililere bildirilmesi gibi görevleri yürütmek
konusunda bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları

 Patoloji
 Radyoterapiye Giriş
 Kalite Güvenliği
 Tıbbi Radyobiyoloji

 Resmi ve özel hastanelerin onkoloji kliniklerinde istihdam edilmektedirler.

Hemşirelik

 Tıbbi Radyofizik
 Radyasyondan Korunma
 Radyasyon Onkolojisi

 Tedavi Planlama ve Simülasyon
 Radyoterapi Klinik Uygulamaları
 Radyoterapi Uygulamaları
 Radyoterapi Teknolojisi ve Aletler

Program Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi İlkay YILDIRIM
iyildirim@biruni.edu.tr

Lisans

Sağlık

Hizmetleri

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
TEKNİKLERİ
Programda, Hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm
radyodiagnostik cihazlarda (konvansiyonel ve dijital Radyoloji, floroskopi, bilgisayarlı
tomografi, manyetik rezonans görüntüleme) aynı zamanda nükleer tıp (SPECT, PET, PETCT) ve aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen,

gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda nitelikli sağlık teknikerleri
yetiştirilmektir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

Lisans

 Devlet, üniversite, özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme
merkezlerinin radyoloji konvansiyonel radyoloji

 Radyasyondan Korunma

 Bilgisayarlı tomografi

 Radyolojiye Giriş
 Tıbbi Görüntüleme

 Manyetik rezonans

Hemşirelik

 Tıbbi Radyofizik

 Mamografi

 Tıbbi Görüntüleme Klinik Uygulamaları
 Kesitsel Anatomi
 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları
 Radyolojik Araç Gereç Bakım

Program Danışmanları

Dr. Öğr. Üyesi Onur ESEN
Oesen @biruni.edu.tr
Öğr. Gör. Gizem AKDAĞ
gakdag@biruni.edu.tr

 Anjiografi

Sağlık

Hizmetleri

 Fluoroskopi departmanlarında tekniker unvanıyla istihdam edilmektedirler.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Programda, tıbbi laboratuvar cihazlarını kullanarak tüm tetkikleri yapabilecek bilgi ve
beceriye sahip, nitelikli teknik elemanlar yetiştirilmektir.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

Lisans

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
 Tıbbi Biyoloji ve Genetik



Biyoloji

 Laboratuvara Giriş



Moleküler Biyoloji ve Genetik

 Laboratuvar Aletleri



Biyoteknoloji

 Özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında

 Mesleki Uygulama



Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

 Diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde

 Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon



Genetik ve Biyomühendislik

 Halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayi işletmelerinde

 Hematoloji ve Klinik Hematoloji



Biyomühendislik

 Tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile

 İmmunoloji ve Klinik İmmunoloji



Hemşirelik

 Moleküler Biyolojik Yöntemler



Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 Klinik Mikrobiyoloji ve Laboratuvar
Uygulamaları
 Klinik Biyokimya Laboratuvar
Uygulamaları
 Parazitoloji ve Laboratuvar

Uygulamaları

Program Danışmanı
Dr. Öğr. Üyesi Enver ÇIRACI
eciraci@biruni.edu.tr

 Üniversite ve devlet hastanelerinde,

araştırma merkezlerinde görev yapabilmektedirler.

ISCED726 - TERAPİ VE
REHABİLİTASYON
Fizyoterapi
İş Ve Uğraşı Terapisi

FİZYOTERAPİ
Fizyoterapi teknikerlerinin, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist
gözetiminde fizik tedavi ve temel tıbbi egzersizlerinin uygulanmasında, fizyoterapi
sırasında, istenmeyen durumların oluşması halinde ilgili kayıtları tutup gerekli önlemlerin
alınmasına yardımcı olmak, fizyoterapi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği açısından

gerekli tedbirleri almak ve fizyoterapi uygulamaları çerçevesinde, sağlığın geliştirilmesi
programlarına katılmak gibi başlıca görevleri bulunmaktadır.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

Lisans

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
 Klinik Bilimler

 Fizyoterapi teknikerleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü olan tüm

 Biyomekanik-Kinezyoloji
 Balneoloji-Hidroterapi
 Mesleki Uygulama
 Kas İskelet Sistemi Anatomisi
 Fizyoterapi Uygulamaları

 Toplum Temelli Rehabilitasyon
 Fizyoterapi Uygulamaları ve Prensipleri

Program Danışmanları
Öğr. Gör. Yasemin ASLAN KELEŞ
ykeles@biruni.edu.tr
Öğr. Gör. Begüm KIRTIL BÜYÜKERİK
bkirtil@biruni.edu.tr

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanağına sahiptir. Tüm yaş
gruplarına (yeni doğan, yetişkin ve yaşlılar) fizik tedavi uzmanı ve
fizyoterapist denetiminde gerekli profesyonel fizik tedavi hizmeti
verebilirler.

İŞ UĞRAŞI VE TERAPİSİ
Programda, edindiği teorik ve pratik bilgileri sentezleyen, dezavantajlı bireylerle
çalışabilen

(mülteci,

engelli,

yaşlı,

gazi

vb.),

bu

kişileri

iş-uğraşı

açısından

değerlendirebilen, anlamlı ve amaçlı aktiviteler yaptırabilen, hayatlarının bağımsız
olmasını isteyen, yüksek yaşam kalitesi düzeyi hedefleyen, interdisipliner çalışma becerisi
ile lisans mezunu ergoterapistler ile çalışabilen, yaşam boyu öğrenme becerisi olan, klinik

muhakeme ve eleştirel düşünme yeteneği olan mesleki etik ve yetkinliğe sahip iş uğraşı
teknikerleri yetiştirilmektir.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

Ergoterapi

 İş Uğraşı Terapisinde Aktiviteler
 Ortez ve Protez
 İş Uğraşı Uygulamaları ve Prensipleri
 Toplum Temelli Rehabilitasyon

Hemşirelik

 Probleme Dayalı İş ve Uğraşı Uygulamaları
 Nörogelişimsel Bozukluklar
 İş Uğraşı Terapisinde Uygulamalar

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Program Danışmanı

Öğr. Gör. Safa HEYBET
sheybet@biruni.edu.tr

 Hastanelerde
 Toplum ruh sağlığı merkezlerinde

 Biyomekanik-Kinezyoloji

 Mesleki Uygulama

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları

 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde

 Hastalıklar Bilgisi
 Çevresel Düzenlemeler

Lisans

 Sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.

ISCED761 - ÇOCUK BAKIMI VE
GENÇLİK HİZMETLERİ
Çocuk Gelişimi

ÇOCUK GELİŞİMİ
Programda, çocukların sağlıklı ortamda yaşamaları ve bu alanda gerekli eğitim ve danışmanlık
hizmetine duyulan ihtiyacın giderilmesi için, 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel
gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyen eğitim programı ile çocuk, aile ve topluma
hizmet sunan tüm alanlara, niteliği yüksek çocuk gelişimi meslek elemanı yetiştirmek amaçlanır.

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 Özel Eğitim
 Çocuk Gelişimi
 Psikolojiye Giriş
 Çocukla İletişim

Çocuk Gelişimi
Lisans
Programı

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları

 Çocuk ve Ruh Sağlığı

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız teknik ve meslek liseleri

 Anne ve Çocuk Sağlığı

 İlköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana

 Aile Katılımı ve Eğitimi
 Okul Öncesi Eğitime Giriş

Okul Öncesi
Öğretmenliği

sınıfı, gibi okul öncesi eğitim kurumlarında
 Rehabilitasyon Merkezleri

 Oyun ve Oyun Materyalleri

 Çocuk kulüpleri

 Çocuk Edebiyatı ve Medya

 Özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 Çocuk İstismarı ve İhmali
 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
 Beslenme İlkeleri ve Anne Çocuk
Beslenmesi
 Erken Çocukluk Döneminde Fen
ve Matematik Eğitimi

Program Danışmanı
Öğr. Gör. Gözdenur IŞIKÇI BAŞKAYA
gisikci@biruni.edu.tr

edilirler.

ISCED861 - MÜLKİYET KORUMA
VE GÜVENLİK
Acil Durum Ve Afet Yönetimi
İş Sağlığı Ve Güvenliği

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
Programda, afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri
almak afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp
azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma
sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci acil durum ve afet yöneticileri yetiştirilir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
 Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde

Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 İtfaiye teşkilatlarında
 Sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde

 Acil Durum ve Afet Yönetimi
 Afet Kültürü

Hemşirelik

 Kurtarma Araçları ve Ekipmanları
 KBRN

ilgili birimlerinde

Acil Yardım
ve Afet
Yönetimi

Sağlık
Hizmetleri

Program Danışmanı
Öğr. Gör. Fatih KOCALAN
fkocalan@biruni.edu.tr

 Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda
 Kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar vb) ile yerel yönetimlerin

 Kentsel Arama ve Kurtarma
 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

 Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde

 Uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma
imkânı bulabilirler.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapabilecek,
periyodik olarak çalışma ortamı denetimi ve gözetimi yaparak iş sağlığı ve güvenliğine
aykırı olan durumlar için çözümler üretebilecek, işyerlerinde yapacakları periyodik
eğitimler sayesinde işverenleri ve çalışanları doğru ve güvenli çalışma prosesleri
konusunda yönlendirerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilecek iş
güvenliği uzmanları yetiştirilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
Programda Bulunan Alan
Dersleri

DGS İle Geçiş
Programları

Yapılabilecek

Lisans

 6331 sayılı kanun kapsamında bütün iş yerlerinde zorunlu tutulan iş
güvenliği uzmanları ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği teknikerleri de istihdam
edilmektedir.

 Ergonomi
 İş Sağlığı ve İş Güvenliğine Giriş
 Temel Hukuk

Sağlık
Yönetimi

 Bina Yönetim Sistemleri
 Kimyasallar ve Tehlikeleri
 Risk Yönetimi ve Değerlendirme
 İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Acil Yardım
ve Afet
Yönetimi

 Sosyal Güvenlik Hukuku
 İş Güvenliğinde Saha Çalışması
 Makine ve Teçhizatta İş Sağlığı

Program Danışmanı
Öğr. Gör. Hande ERGİN ESEN
hergin@biruni.edu.tr

Sosyal
Hizmet

• Programın hakkında detaylı bilgileri öğrendin artık birlikte
olduğumuza göre limitleri aşana kadar çaba sarf etme zamanı geldi
• Neden mi? Çünkü; kaptan sensin 
• Kendinin kaptanısın ama merak etme gemi yolda giderken rehberin,
pusulan ve usturlabın var
• Senin mürettebatın kim biliyor musun?
• Çalışacağın yerde sana ihtiyaç duyan insanlar

• Bizlerin artık sana yönelik amaçlarımız var; nedir dediğini duyar
gibiyim

•Hazır mısın?!!
• Kaliteli, alana yaraşır, bilgisini süsü olarak kullanan nitelikli bir mezun
olmak…
• Bu amaç neden mi önemli; çünkü seni diğerlerinden çok daha ileri
taşıyacak püf noktaları amacının içinde saklı

Üniversitedeki İlk Günün
• Oryantasyon dersini kaçırma
• Danışman öğretim elemanınla tanış
• Rektörün ve Müdürünün konuşmasını kaçırma, katılmak zorunda
değilsin ama kaçırmazsan yararı sana olacak
• Haftalık ders programını MYO web sayfasından öğren
https://myo.biruni.edu.tr/
• 2. sınıfta okuyanlar pek çok süreci bilirler, onlarla tanışmaya çalış
• Bahçede BİR-ÖZÇEKİM yaparsın artık 

Bilgi Alma – Duyuru Takip Etme
• Okulumuz ve okuduğun programla ilgili bütün bilgileri her hafta en az
1 gün aşağıda yer alan linkleri kontrol ederek takip edebilirsin;
https://myo.biruni.edu.tr/
https://www.biruni.edu.tr/

Öğrenci Bilgi Sistemi - OBS
• Dönem içerisindeki alacağın dersleri seçmene ve aldığın dönem
derslerini,
• Yoklamalarını ve
• Vize-final notlarını görüntülemene olanak vermektedir
• Üniversitenin web ana sayfasından ve https://sis.biruni.edu.tr
adresinden OBS‘yi inceleyebilirsin

Öğrenci Maili
• KVKK kapsamında okul içerisindeki yazışmaları @st.biruni.edu.tr uzantılı
öğrenci mailinden yapman gerekmektedir
• E-posta’na erişmek için http://mail.biruni.edu.tr adresine giriş yapman,
• adımları takip etmen ve
• adresin aktif olabilmesi için geçici kampüs şifreni (T.C. kimlik no)
değiştirmen gerekmektedir
• Detaylı bilgi için;
http://www.biruni.edu.tr/index.php/bilisim-teknolojileri-direktorlugu-eposta
adresini incelemen yeterli olacaktır

Kampüs Şifre
• Bilişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından size sunulan hizmetlerden
faydalanabilmeniz için tarafınızca oluşturulması gereken şifredir
• Kullanıcı adınız: ogrencino@st.biruni.edu.tr
• ilk şifreniz: T.C. Kimlik numaranızdır

Ders Seçimi
• 1. sınıfta derslerin danışmanın tarafından seçilecek
• 2. sınıfa geçtiğinde ise; derslerini öğrenci bilgi sisteminden sen
seçeceksin
• Senin yaptığın seçimler danışmanın onayıyla önem kazanacak...

Eğitim Bilgi Sistemi
https://sis.biruni.edu.tr/oibs/bologna bağlantısıyla web adresini
tıkladıktan sonra
Akademik Birimler
Önlisans
ve sonrasında karşına çıkan programlar listesinde kendi programını
seçerek dört yarıyıl boyunca alacağın dersleri ve içeriklerini
görebilirsin

Biruni Derse Hazırlık Sistemi –BirDeHaBiruni
Eğitim Metodu / BEM
• Üzerinize tanımlı derslerinizi, online
videoları, ders notlarınızı ve ilişkili
tüm materyalleri, kısa sınavlarınızı
takip edebileceğiniz web tabanlı bir
eğitim sistemidir.
• https://bem.biruni.edu.tr/
adresinden
BirDeHa‘yıinceleyebilirsiniz

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
• https://www.biruni.edu.tr/index.php/yonetmelikler adresinden
güncel yönetmelik ve yönergeleri takip edebilirsiniz
• AGNO: Ağırlıklı genel not ortalaması
• AGNO sınır değerleri 2.0
• Başarı Notu:
•Ara sınav: %40
•Yıl sonu: %60
• Final/bütünlemeden <40 alanlar için başarı notu hesaplanmaz, harf
başarı notu FF olur

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
• Ders yükü: Bir öğrencinin bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin kredilerinin
toplamıdır
• Derslerin kredi değerleri (AKTS):Avrupa Kredi Transfer Sistemidir
• Ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin
AKTS’si kullanılır
• Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si,:
• Her bir yarıyıl için 30 AKTS
• Her bir yıl için 60 AKTS
• Yatay geçiş ve çift anadal (ÇAP) yapan öğrencilerimiz her dönem 45
AKTS ders alma hakkına sahiplerdir
Ders ve Uygulamalara Devam:
Teorik derslerde en az %70’ne,
Uygulama derslerinde en az %80’ine devam zorunludur

Sınavlar
 Ara sınavı (Vize) : 14 haftalık dönem devam ederken gerçekleştirilir
 Vize mazeret sınavı : Geçerli mazereti olan öğrencilerin mazeret beyanı ile MYO Sekreterliğine başvurmaları

üzere sınava giriş uygunluğu verilirse yapılan sınavlardır
 Yarıyıl/yılsonu sınavı (Final): Dönem sonu derslerin bitiminde gerçekleştirilir
 Bütünleme sınavı: Final sınavından aldığı not <40 olanlar, >40 olmasına rağmen ortalamada başarısız olanlar ya
da final sınavını kaçıran öğrencilerin girebileceği sınavdır, bütünleme sınavının telafisi bulunmaz
 Not yükseltme sınavı: Mezun olma durumunda hiçbir dersi FF olmadığı halde AGNO’su 2.00’ın altında kalan

öğrencilerin mezun olabilmek amacıyla danışman öğretim üye/elemanlarının onayıyla istedikleri dersten
girebildikleri sınavdır
 Tek ders sınavı: Mezun olma durumunda sadece tek bir dersi FF olan öğrencilerin girebileceği sınavdır

Harf Başarı Notları
Not

Katkı Sayısı

Puan

Başarı Değerlendirmesi

AA

4.00

90-100

Mükemmel

BA

3.50

85-89

Çok İyi

BB

3.00

75-84

İyi

CB

2.50

70-74

Orta

CC

2.00

60-69

Yeterli

DC

1.50

55-59

Koşullu Başarılı

DD

1.00

50-54

Koşullu Başarılı

FF

0.00

0-49

Başarısız

FD

0.00

FG

0.00

Devamsız

Harf Notları:
•DD ve üstü olmalı

Sınava Girmedi (Başarısız)

•FF: Başarısız
•FD: Devamsız

ÇAP (ÇİFT ANADAL)
• Başvuru: En erken 2. yarıyılın başı, en geç 3. yarıyılın başında olmalıdır
• Öğrencinin başvuruda AGNO’su en az 2,80 ( 100 üzerinden 72,00 )
olmalı ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması
itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir
• Anadal eğitimi süresince Çift Anadal Programından ilave öğretim
ücreti alınmaz, süre uzadığında alınır

DGS
• Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS); önlisans programını başarı ile
tamamladıktan sonra, öğrenciler girmeye hak kazanmaktadır
• Okudukları programların sunduğu lisans programlarına tamamlama
hakları bulunmaktadır
• Kendi üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizin DGS ile yine
Biruni Üniversitesini seçmeleri durumunda burs olanaklarından
yararlanma hakları vardır

Kütüphane
• Araştırma yapabileceğin,
• Sınav haftalarında 24 saat ders
çalışabileceğin,
• Sayısız basılı ve online kaynağa
erişebilme imkanı bulacağın
kütüphanemiz,
Her dönem seni bekliyor olacak…

Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü (SKS)
• Direktörlük; siz öğrencilerimize öğrenimlerinizi sürdürmeye devam ederken kültürel, sanatsal ve
sportif etkinlikler için uygun ortam hazırlamak ve imkânlar sunmaktadır
• Kişisel gelişim
• Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmenize katkı sağlamak ve
• Kulüp faaliyetlerinizi rahat ve verimli bir şekilde sürdürebilmek için gerekli desteği sağlamaktır

SKS Direktörü
Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal
bonal@biruni.edu.tr

SKS Sorumlusu
Ayla KÜÇÜK
akucuk@biruni.edu.tr

Öğrenci İletişim Birimi
Üniversitemiz öğrencilerinin ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermek ve aynı
zamanda «bu konu ile hangi birim ilgilenir?» gibi soruları olduğunda
uygun birimlere gerekli yönlendirmeleri yapmak için kurulmuştur
Öğrenci iletişim birimine; başvurarak ya da belirtilen iletişim bilgilerini
kullanarak ulaşabilirsiniz

Kurumumuz İletişim Bilgileri
444 8 276

Kurum içi Yatay Geçiş
• Biruni Üniversitesinde aynı diploma programlarında
birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması
olmaksızın yatay geçiş yapılabilir
Ancak, ikinci öğretimdiploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci
öğretim ücreti öderler
• İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş
yapılabilir
• Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından
bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci
öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler

Mezuniyet Koşulları
Her dönem 30 AKTS alarak, 4 yarıyıl sonunda toplam başarılı 120
AKTS alınmış olmalıdır
Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için
ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile
tamamlamış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00
olması gerekir

Öğrenci Başarıları
• DGS ile Sosyal Hizmetler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Moleküler Biyoloji ve
Genetik, Sağlık Yönetimi, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,

Hemşirelik bölümünü kazanıp lisans eğitimine devam eden mezunlarımız
bulunmaktadır

• Öğrencilerimizin bir kısmı KPSS ile atanabilme fırsatına sahip olmuşken bir
kısmı ise mezun olduktan sonra kısa süre içinde vakıf ve özel hastanelere
yerleşmişlerdir

Mezuniyet Töreni

Mezuniyet Sonrası Pilav Günü
• Macera bitti ancak Biruni ile bağın asla kopmayacak!!

Mezuniyet Sonrası Destek
• Her yıl gerçekleştirdiğimiz mezuniyet
sonrası eğitimlerimizle hem
öğrencilerimizle aramızdaki bağı güçlü
tutuyor hem de alanda elde edilen
güncel gelişmeleri öğrencilerimizle
paylaşıyor, onların yeni mezunlardan
daha az bilgiye sahip olmalarının
önüne geçiyoruz

Hazırlayanlar
Öğr. Gör. Gizem AKDAĞ / İlk ve Acil Yardım Programı
Öğr. Gör. Yalım ÖZKAR / İlk ve Acil Yardım Programı

