
GENEL BILGILER

Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu 2168 m2 kapalı alanda
eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuzda “Sağlık Bakım
Hizmetleri”, “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler” ile “Terapi ve Rehabilitasyon”
olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır. “Sağlık Bakım Hizmetleri” bölümü
bünyesinde “Yaşlı Bakım” ve “Evde Hasta Bakımı” programı, “Tıbbi
Hizmetler ve Teknikler” bölümü bünyesinde “İlk ve Acil Yardım” programı,
“Terapi ve Rehabilitasyon” bölümü bünyesinde “Fizyoterapi” programı olmak
üzere 4 program bulunmaktadır. "Evde hasta bakımı" programı dışındaki 3
program aktif olup, TYT sınavı ile öğrenci alımı yapılmaktadır.
Yüksekokulumuz sağlık bilimleri tabanlı programların yer aldığı bir okuldur.
Bu bağlamda “Yaşlı Bakım” programı, yaşlının temel özelliklerini ve
gereksinimlerini bilen ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama
becerisi kazanan ve yaşlıya bütüncül yaklaşabilen yaşlı bakım teknikerlerini
yetiştirmeye odaklanmaktadır. “İlk ve Acil Yardım” programı, hastalık veya
kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini
veren, hasta/yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını
sağlayan acil yardım teknikeri yetiştirmeye odaklanmaktadır. “Fizyoterapi”
programı ise, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve
hekim tarafından tanısı konup fizyoterapist tarafından tedavisi belirlenen
hastalara, gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını sağlamakta
yardımcı fizyoterapi teknikerlerinin yetiştirilmesine odaklanmaktadır.
Türkiye’de ve dünyada gerek nüfusun yaşlanması, gerekse trafik ve
endüstriyel kazaların artışı, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan
ihtiyacı arttırmaktadır.



PROGRAMLARIMIZ

 
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI
 
Tarihçe: Yüksekokulumuzda 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde açılan İlk
ve acil yardım programı 40 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 
 
Tanım: Üniversitelerin 2 yıllık ambulans ve acil bakım teknikerliği
programlarından mezun olmuş kişilere Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
(AABT) denir.
 
Öğrenci Kabulü: Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı
almış öğrenciler başvuru yapabilmektedirler. Programa ayrıca, yatay geçiş
yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile
düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma
programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları
arasında önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş
yapabilirler.
 
İstihdam Alanları: Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması
nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Ülkemizde son yıllarda hastane
öncesi sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler ile program mezunlarının
112 Ambulanslarında Sağlık Teknikeri ünvanı ile iş bulma olanaklarında çok
büyük artışlar olmuştur. Mezunlar, kamu ve özel kuruluşların acil yardım
birimlerinde, acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, acil yardım
istasyonları, komuta kontrol merkezleri ve il sağlık müdürlükleri eğitim
birimlerinde görev yapabilirler.
 
Meslekte İlerleme: Programdan mezun olan öğrenciler gerekli koşulları
sağlamak şartıyla; Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve
Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.
 
 



 
FİZYOTERAPİ PROGRAMI
 
Tarihçe: Yüksekokulumuzda 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 
açılan Fizyoterapi Programı 40 öğrenci ile öğretime başlamıştır.
 
Tanım: Bu programın amacı; başta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümleri
ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler,
sağlık merkezleri ve SPA/termal tesislerinde çalışmak üzere bilimsel
donanıma sahip insan sağlığına ve etik değerlere önem veren “Fizyoterapi
Teknikeri” yetiştirmektir.
 
Öğrenci Kabulü: Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı
almış öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Programa ayrıca, yatay geçiş
yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile
düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma
programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları
arasında önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş
yapabilirler.
 
İstihdam Alanları: Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak
kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Ulusal ve uluslararası
Yataklı Tedavi Merkezlerindeki (Üniversite, Devlet vb...), Ortopedi ve
Travmatoloji, Nöroloji / Pediatrik Nöroloji, Psikiyatri, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Kalp
damar cerrahisi, Göğüs Hastalıkları / Göğüs Cerrahisi, Çocuk hastalıkları,
Üroloji, Onkoloji, Kadın Doğum, Kulak-Burun-Boğaz, Tüm Yoğun Bakım
Servisleri, Romatoloji bilim dallarına ait servislerde, Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezlerinde, Evde Bakım Merkezlerinde sağlık turizmine
yönelik otellerde özel veya kamu görevi yapabilirler.
 
Meslekte İlerleme: Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında başarılı
oldukları takdirde üniversitelerin Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümüne
devam edebilmektedirler.
 
 



 
YAŞLI BAKIM PROGRAMI
 
Tarihçe: Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı 2015-2016 
eğitim-öğretim yılında açılmış olup aynı yıl öğrenci alımına başlamıştır.
 
Tanım: Programdan mezun olanlar “Yaşlı Bakımı Teknikeri” unvanı almaktadırlar.
Yaşlı bakımı programının eğitim esası; yaşlının temel özelliklerini ve
gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi
kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır.
 
Öğrenci Kabulü: Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış
öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Programa ayrıca, yatay geçiş yoluyla da
öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler
farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim
kurumu içindeki diploma programları arasında önceden ilan edilen sayı ve geçiş
şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
 
İstihdam Alanları: Program mezunlarına, ülkemiz koşulları içinde yaşlı bakım
alanlarında talep bulunmaktadır. Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Belediyeler,
Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Statüdeki Kurumlar programdan
mezun olacakların istihdam alanlarını oluşturmaktadır. Yaşlılara yönelik hizmetler;
huzurevleri, yaşlı bakım evi, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık
birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar ve evde bakım hizmetleri şeklinde
sıralanabilir.
 
Meslekte İlerleme: Yaşlı Bakımı programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan
Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Hemşirelik, Hemşirelik ve
Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Lisans
Programlarına dikey geçiş yapabilirler.
 
 



 
FİZİKİ İMKANLARIMIZ
 
Yüksekokulumuzda 6 adet tam donanımlı sınıf, 1 adet bilgisayar laboratuvarı  ile
okuma salonu, 1 adet uygulama laboratuvarı, 1 adet iş ve uğraşı laboratuvarı
fizyoterapi laboratuvarı ve 100 kişilik konferans salonu mevcuttur.  Ayrıca
okulumuzda eğitim amaçlı kullanılmak üzere donanımlı 1 adet simülasyon aracı
bulunmaktadır.
Üniversitemizde öğrenim gören kız öğrencilerimiz için Kredi Yurtlar Kurumu'na ait
58 kişilik kız öğrenci yurdu mevcuttur. Artan öğrenci sayısına ve bununla birlikte
yurt ihtiyacına cevap verebilmek adına yeni eğitim-öğretim yılına (16 Eylül 2019
gününe) yetiştirilmek üzere ilave olarak 120 kişilik yeni bir KYK kız öğrenci yurdu
inşa edilmektedir.  Erkek öğrencilerimiz için de Vakfıkebir ilçemizde KYK yurdundan
kontenjan ayrılmıştır.
 
 


