
 

 

Sevgili Öğrencilerimiz
T.C. Kocaeli Üniversitesi Senatosunca belirlenen                          
2018-2019 Akademik Takvimine 
eğitim-öğretim Güz yarı

günü başlayacaktır
Bu nedenle yeni öğretim yılı başlangıcında
olmak üzere) siz öğrencilerin
ders seçme, ekleme, çıkarma
gözetiminde ders listeleri 
yapılması gerekmektedir. 

21 Eylül 2018 tarihler

Çünkü Üniversitemiz Önlisans 
(Madde 13/2) gereği
sınıflardan) başarısız 
öncelikle kayıt olmak zorundadırlar. Bu durumların kontrolleri (
seçme, ekleme, çıkarma
28 Eylül 2018 tarihleri
tarafından yapılacaktır
yönetsel kararlar uyarınca
zamanında işlemlerin yapılmamasından meydana gelecek 
durumlardan öncelikle 
akademik danışman

Bu bağlamda, ders seçme/onaylatma 
doğru yapılması için 

 

rencilerimiz;  
T.C. Kocaeli Üniversitesi Senatosunca belirlenen                          

Akademik Takvimine göre KSHMYO’da 

Güz yarıyılı dersleri 24 Eylül 2018 Pazartesi
başlayacaktır. 

Bu nedenle yeni öğretim yılı başlangıcında (başta 2.sınıf öğrencileri 
siz öğrencilerin yerine getirmek zorunda olduğu 

ders seçme, ekleme, çıkarma veya akademik danışman 
gözetiminde ders listeleri onaylama/onaylatma 
yapılması gerekmektedir. Zorunlu ve önemli olan bu işlemlerin 

lerinde tamamlanması kararlaştırılmıştır
Üniversitemiz Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği 

gereğince öğrencilerimiz önceki dönemlerden (alt 
 veya daha önce kayıt olmadığı derslere 

öncelikle kayıt olmak zorundadırlar. Bu durumların kontrolleri (
seçme, ekleme, çıkarma veya akademik danışman onayları

tarihleri arasında öğrenci akademik 
tarafından yapılacaktır. İlgili yönetmelik hükümlerine ve alınan 
yönetsel kararlar uyarınca, belirtilenlere uyulmaması veya 

işlemlerin yapılmamasından meydana gelecek 
öncelikle siz öğrenciler ve birlikte çalışacağınız 

akademik danışman sorumlu olacaktır. 

seçme/onaylatma işlemlerinin zamanında
ması için gerek KSHMYO Web sayfamızdaki güncel 
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u işlemlerin 17-
tamamlanması kararlaştırılmıştır.  
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veya daha önce kayıt olmadığı derslere 
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akademik danışmanları 
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duyuruları ve gerekse Akademik Danışmanlarınızın Öğrenci Bilgi 
Sisteminden size –gerektiğinde- gönderecekleri e-posta iletilerini 
günlük takip ediniz. 

Sevgili Öğrencilerimiz;  
T.C. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu (KSHMYO) kuruluşunun 18.yılında ve Umuttepe 
yerleşkesinde bulunuşunun 8. yılında sizleri sevgiyle 
selamlamaktadır. 

Yeni umut ve heyecanla başladığımız 2018-2019 Eğitim-Öğretim 
Yılının hepimize hayırlı, uğurlu olmasını ve başarı, mutluluk getirmesini 
dileyerek sizlere Merhaba demek isterim. 

Sizlere yeni öğretim yılı başında akademik/sosyal başarı ve 
kazanımlarınıza ilişkin önerilerde bulunmak ve KSHMYO ile ilgili 
önemli bazı bilgileri paylaşmak isterim: 

KSHMYO 2000 yılında kurulmuş olup, eğitim-öğretim hizmetlerine 

başladığı 1 Ekim 2001 tarihinden beri ‘çağın gereklerini, toplumun 

gereksinimlerini’ gözeterek gelişmeye devam etmiştir. KSHMYO, henüz 18 yıllık 
bir geçmişe sahip olmakla beraber, eğitim-öğretim verdiğimiz nitelikli “Sağlık 
Hizmeti Çalışanı” mezunlarımız ile sağlık sektörüne katkı sunmaktan onur 

duymaktayız. Umuttepe Merkez Yerleşkesinde 20 Eylül 2010 tarihinden beri 
Önlisans Sağlık Meslekleri Eğitimi (öğretimi) hizmetlerini sürdüren Meslek 
Yüksekokulumuzda 2 bölüm ve bu bölümlere bağlı toplam 6 Diploma Programı 
bulunmaktadır. 

� Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’ne Bağlı Programlar; 
� Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı –TDS, 

� Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı - TLT,  

� Anestezi Programı –ANP, 

� İlk ve Acil Yardım Programı – AYP ve  

� Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı -TGP. 

� Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü’ne Bağlı Programlar; 
� Podoloji Programı -PDP.                                                                     

Kocaeli Üniversitesinde (KSHMYO’da) 2012 yılında ilk defa açılmış olan ve 20 
Eylül 2012 tarihi itibari ile öğrenci alınması ve eğitim-öğretime başlanılması 

Yükseköğrenim Kurulu’nca uygun görülen Podoloji Programı 20 öğrenci 
kontenjanı ile gelişmeye devam etmiş ve Haziran 2015’de ikinci ve Haziran 
2018’de 4. mezunlarını verilmiştir.  
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Bu sene (2018-2019) Podoloji, İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Programlarında öğrenci kontenjanları ÖSYM tarafından 57’şer kişi 

olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Programı I. Öğretim (67), II. Öğretim (67)öğrenci;  

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı I. Öğretim (72), II. Öğretim(57) 
öğrenci olarak belirlenmiştir.  

KSHMYO hakkında gerek geçmiş yıllara ilişkin, gerekse yeni öğretim 
yılı hakkında bütün öğretim programlarımızla ilgili ayrıntılı bilgilere KSHMYO web 
sayfamız http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/   bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

KSHMYO’muzun sahip olduğu fiziksel yapısı ve donanımı konusunda ve eğitim-
öğretim hizmetlerinde çok değerli katkıları olan; bugünlere gelinmesinde 
hizmetlerimize destek veren, yol gösteren, üniversite rektörlüğümüz başta olmak 
üzere emeği geçen herkese, şahsım, çalışma arkadaşlarım ve siz sevgili 
öğrencilerimiz adına çok teşekkür ederim. 

(Bakınız; http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/emegi-gecenler.php). 

Sevgili Öğrencilerimiz; 
Sizlerin güncel bilgiye erişiminizde, eğitim başarınızda, Meslek 
Yüksekokulumuzun tanınmasında önemli yeri olan web sayfamızın hazırlanması 
sürecinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımın adını anarak kendilerine 
teşekkür etmek isterim. Bu bağlamda öncelikle, Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. 
İlknur Ç. Zerengök, Bölüm Başkan Yrd.,Öğr. Gör. Serap A. Yıldırım ve Öğr. Gör. 
Dr. Burcu Yüksel’e ayrıca web sorumlumuz Öğr. Gör. Seher Çimen ile Yazı İşleri 
Sorumlumuz Pınar Ay’a ve bütün Akademik Personele; Yüksekokul Sekreteri 
Murat Tokgöz ve emeği geçen İdari Personelimize ve de yazılım personeline 
sahsım ve öğrencilerim adına çok teşekkür ederim.  

Bilindiği üzere günümüzde Sağlık Hizmetleri Sektöründe teknoloji hızlı 
gelişmekte, yeni bulgu ve uygulamalar yaşama aktarılmakta, bilgi çabuk 
eskimektedir. Bu nedenledir ki, daha güncel bilgilerle web sayfamızı yenilemek, 
yeni gelişmeler ışığında, güncel düzenlemeler yapmak  

KSHMYO’naYeni Kayıt Yaptıran Sevgili Öğrencilerimiz; 
Sizlerin Yükseköğrenim Yaşamına Uyumu, Üniversitemizi ve 
KSHMYO’yu tanıtımı ile ilgili geçmiş yıllarda yapıldığı gibi bir gelenek 
haline gelen “Yönlendirme Toplantıları” bu sene geniş kapsamlı 
olarak 11 Ekim 2018’de düzenlenecektir. Öğretim elemanlarımız 
tarafından “öğretim yaşamınıza ilişkin” ayrıntıların sunulacağı bu 
toplantılara mutlaka katılmalısınız.“Tanıtım ve Uyum Programı” 
ayrıntılarına http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/duyurular.php   
bağlantısından bakınız.  

KSHMYO’nda Kayıt Yenileme süreç ve işlemlerinin 
ayrıntılarına KOÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 
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“2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERSE 
YAZILMA DUYURUSU” uyarınca  
http://www.kocaeli.edu.tr/dosyalar/9915/duyurular/2018%20%202019%20G%C
3%BCz%20Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1%20Kay%C4%B1t%20Yenileme.pdf  
sayfasından yararlanabilirsiniz. 

Eğitim-öğretime ilişkin soru ve sorunlarınızla ilgili olarak 
Program Akademik Danışmanı hocalarınızla 
http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/duyurular.php   görüşebilirsiniz.  

Gerek akademik, gerekse idari personelimiz size gerekli yardımı 
yapacaklardır.  

Öğretim elemanlarımızın haftalık ders programlarında belirtildiği üzere 

“Öğrenci Görüşme Saatlerinde” hocalarınızla görüşebilir, size özel konu ve 

durumlarla ilgili öneri ve teknik yardımlar alabilir, hocalarınızın bilgi ve 

deneyimlerinden yararlanabilirsiniz. 

Geçmiş yıllara ait eğitim-öğretim etkinliklerinden bazılarına ait “bilgi erişim 
bağlantıları” aşağıda verilmektedir. İncelemek, okumak size fikir verebilir, ufuk 
açabilir. Lütfen inceleyiniz. 

• KSHMYO İle İlgili  bu sene güncellenmiş SSS(Sıkça Sorulan Sorular) ve 

yanıtlarına http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/sss.php bağlantısından 

ulaşabilirsiniz.  
• Basında Biz için http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/ bağlantısından, 

KSHMYO’da gerçekleştirilmiş geçmiş yıllara ait Mesleki, Bilimsel, Sanatsal ve Sosyal 

Etkinliklere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 
 

• İlk ve Acil Yardım Programı için gerçekleştirilen ASTE Eğitimi 
etkinliklerine;  
� http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/wp-content/uploads/2015/07/ASTE2-

Te%C5%9Fkk%C3%BCr-Yaz%C4%B1s%C4%B1-2.pdf   ve  
� http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/wpcontent/uploads/2014/06/ASTE%C4%9Fitimi-

Te%C5%9Fekk%C3%BCr-26.5.2014.pdf bağlantısından, 
 

• İlk ve acil Yardım Programı ASTE Eğitimi haberlerine; 
� http://www.sanalkocaeli.com/egitim/ambulans-surus-teknikleri-egitimi-tamamlandi-

h3357.htmlhttp://www.hurses.com.tr/goster.php?id=3696&tur=3  
� http://bizimkocaeli.com/Haber/106652/guncel/saglikcilar-ambulans-surmeyi-ogrendi/ 

� http://www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/ambulans-surmeyi-boyle-ogrendiler-
163121.html  

� http://www.parder.org.tr/duyurular/161-parder-kocaeli-de bağlantılarından 
ulaşabilirsiniz. 
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• Ayrıca, Kocaeli Üniversitesi AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) 

ana sayfasında KSHMYO Programlarına 
https://ects.kocaeli.edu.tr/dereceprogramlari.cfm?Dilid=0&DipTur=F5037BA5CBFA
95F0803C1994E917C586  bağlantından ulaşarak: 

• Anestezi, 

• İlk ve Acil Yardım, 

• Podoloji, 

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 

• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, 

• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarına ilişkin dersler, ders içerikleri, 

derslerin AKTS kredileri, diploma programlarının genel özellikleri hakkında 

ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz. 

Sevgili Öğrencilerimiz; 

Günümüzde kullanılmakta olan bilişim teknolojileri ve bu tekniklerin 
sağlamış olduğu öğrenme fırsatları bilimsel/mesleksel bilgiyi 
öğrenmenin zaman ve mekânlarını sınırsızlaştırmıştır.  

Gerek üniversitemiz Umuttepe yerleşkesi Merkez Kütüphanesinin 
sunduğu kitap okuma fırsatlarını ve gerekse kablosuz internet erişim 
olanaklarını bilgi edinmek amaçlı kullanmalısınız. 

Yükseköğrenim sürecinde üniversite öğrencilerinin akademik başarı 
elde etmeleri; çalışma ve sosyal yaşama ilişkin bilgi edinmeleri – 
gelecekle ilgili bilgi, beceri, deneyim kazanmaları ve entelektüel birikime 

sahip olabilmeleri- tamamen öğrencilerin derslere katılımıyla 
(derslerde soru sormak ve yaşamsal olaylar karşısında sorgulayıcı 

olmakla, araştırmakla) doğru orantılıdır. Düşünürün söylediği gibi 
‘Düşünmek insanı A’dan B’ye götürür,  hayal gücü ise her yere.’  

Sizler de lütfen geleceğiniz için, güzel günleriniz için gönlünüzde yeni 
hayallere yer açarak, çağdaş bilgilerle yeniliklere açılın. Sosyolog 
Richard SENNETT ‘İyi bir öğretmen tatmin edici açıklama sunar, 
büyük bir öğretmen ise tartışmaya davet eder.’ diyor… Hangi 

öğretmenden ders almak istediğiniz size bağlı.  

Bu seçim, bu kararlar, özveri sizin. “Büyük öğretmenlerin davetine” 

katılma sorumluluğu size ait. Çünkü 21. Yüzyıl eğitim kuramları 
öğrenmenin merkezinde siz öğrencilere öncelik vermekte ve geniş yer 
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ayırmaktadır. Unutmayınız ki; doğru bilgi insanı işyaşamında doğru 
eyleme, bilgisizlik ise yanlış limana götürür. Çalışma yaşamından elde 
edilecek başarı mutluluk getirir. Mutluluğun kaynağı doğru bilgi, 
doğru bilginin kaynağı ise öğrenme ve yenilenmeye açık olmaktır. O 

nedenledir ki; 21. yüzyıl aynı zamanda Sağlık Çalışanlarının iyi birer  
“sağlık okuryazarı” olmasını zorunlu kılmaktadır. 

       Sözlerimi bitirirken, akademik ve sosyal yaşamda başarılı 

olmanız için, sizleri “çağın gerektirimlerinin farkına varmaya”; 
gelecekte nitelikli sağlık çalışanı olmanız için, şimdiden 21. 
Yüzyılın “Sağlık Okuryazarı” olmaya davet ediyorum. 

Hiç unutulmamalıdır ki; 21. yüzyılda gerçek “Sağlık 
Okuryazarı” olmak, “21. Yüzyıl Yetkinlikleri” olarak bilinen 
(eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği, girişimcilik, esneklik, 

bilgiye erişim, meraklanma ve hayal kurma) gibi temel 
öğrenme becerilerini Önlisans Sağlık Meslekleri 
Eğitimi(1)(ÖSME)’nde doğru ve etkin kullanma farkındalığını ve 
istekliliğini yaşamsal zorunluluk haine getirmiştir. 

         Bu duygu ve düşüncelerle, Sizlere Kocaeli Üniversitesi Umuttepe 

Yerleşkesine, KSHMYO’na hoş geldiniz diyorum. 

Yeni umutlarla başlayacağımız 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının 

hepinize mutluluk getirmesi umuduyla,  başarılı ve sağlıklı 
günler diliyorum. 

Güncelleme 17 Eylül 2018 

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN, 

KSHMYO Müdürü 

LÜTFEN OKUYUNUZ: 

1) Taştan R. Türkiye’de Önlisans Sağlık Meslekleri Eğitimi 35 Yaşında: Sevgiçiçeği 
Açan Tarlalardan, Portakal Çiçeği Kokan Bereketli Topraklara Kısa Bir Sağlık 
Meslekleri Eğitimi Tarihi Yolculuğu. Marmara Sağlık Hizmetleri Dergisi; 1(1): 1-12 
ISSN: 2459-1114 DOI: 10.26567/marsag.2017130053   
Erişim: 17.9.2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/336606 

2) Taştan R. Önlisans Sağlık Meslekleri Eğitiminde 21. Yüzyıl Becerileri Eğitiminin 
Kullanılmasının Stratejik Önemi. Erişim: 17.9.2018 
http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/rtastan/bildiri/rtastan26.11.2017_07.49.0
4bildiri.pdf  
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