
PROGRAMLAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Yaşlı Bakımı Programı

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi  Programı 

Derslikler

Laboratuvarlar

İZMİR DEMOKRASİ 

ÜNİVERSİTESİ
1 doçent ve 8 doktor öğretim üyesinden oluşan

Meslek Yüksekokulumuz, akademik kadrosu ile

aşağıdaki bölümlerde eğitim vermektedir.

Yüksekokulumuz, ülkemizin sağlık 
alanındaki gereksinimleri 

doğrultusunda ve evrensel değerler 
ışığında bilim ve teknoloji ile 

özdeşleşmiş, insan haklarına saygılı, 
ekip çalışmasını ve disiplinler arası iş 
birliğini benimseyen, mesleki bilgi ve 

becerileri ile donanımlı sağlık ara 
elemanlarını yetiştirmeyi görev 

edinmiştir.



Yaşlı Bakımına Giden Yolda          

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Huzurevleri, Bakımevleri, Evde Bakım Hizmetleri, Yaşlı Dinlenme Evleri, Hastaneler, Geronto-psikiyatri

Klinikleri, Sosyal Hizmetler Kurumu, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama

Teşkilatında, Sivil Toplum Kuruluşlarında, Belediyelerde, Güçsüzler Yurdu, UNICEF, ILO ve gönüllü

kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilmektedirler.

Yaşlı Bakımı Programı

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 
İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesinde yer alan 

• Hemşirelik, 
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 
• Beslenme ve Diyetetik bölümlerine geçiş yapma 

imkanına sahiptir. 

Yaşlı bakımına giden yolda genç ve 
dinamik bir kadro ile İzmir’in 

merkezinde eğitim almak ister misiniz?

Hızla yaşlanan dünya nüfusunda yaşlı bakım
hizmetine artan ihtiyacı karşılayacak yaşlı bakımı
programı bu alanda çalışacak profesyonel ve
nitelikli tekniker mezun etmektedir.

✓ Multidisipliner akademik bir kadro ile
✓ Laboratuvar uygulamalarında öğretilen becerileri 

hastane ortamında pekiştirme
✓ Sosyal projelerde yer alma imkanı sunulmaktadır.

İlgi duyan tüm öğrencileri bölümüze bekliyoruz.

Yaşlanan Dünya Nüfusuna Bakımda 

Genç ve Dinamik Bir Üniversite

Genç ve dinamik bir kadro ile, İzmir’in sanayi 

merkezi olan Atatürk Organize Sanayi 

Bölgesi’nde, medikal alanda faaliyet gösteren 

firmalarda uygulamalı  eğitim almak ister 

misiniz? 

Mezunlarımız, hastaneler ve laboratuvarlar

başta olmak üzere tıbbi cihazların bakım,

onarım ve tamirini yapan atölyelerde ya da tıbbi

cihaz üretimi yapan firma ve fabrikalarda

çalışabilmektedirler.

Mezunlarımız DGS ile İzmir Demokrasi Üniversitesi
bünyesinde yer alan Biyomedikal Mühendisliği ve
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerine geçiş
yapma imkanına sahiptir.
Bölümümüz, Organize Sanayi Bölgesi’nde uygulamalı
eğitim vermesi sebebiyle YÖK tarafından eğitim
desteği almıştır.
İlgi duyan tüm öğrencileri bölümümüze bekliyoruz.

Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme
çalışmalarını yürütecek, sistemlerin verimli
kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi
birikimine sahip nitelikli tekniker yetiştirmek bu
programın en önemli amacıdır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı


