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Okulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi
ışığında, değişime ve gelişime açık,
toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu
olan, sorun çözme yeteneği gelişmiş,
öğrenmeye istekli, bütüncü yaklaşımla
ve uluslararası standartlarda nitelikli
sağlık bakım ve sosyal hizmet
sunabilen; Atatürk ilke ve devrimlerini
rehber edinmiş ebe, hemşire ve sosyal
hizmet uzmanı yetiştirmektir.



Mezunlarımızı,
mesleklerinin eğitim,
uygulama ve yönetim
alanlarında en çok
tercih edilir düzeye
çıkarmak.

Okulumuzu diğer sağlık 
yüksekokulları içinde öncü 
konuma getirmek. 



Yüksekokul, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu olarak 1992 yılında kurulmuş, 2
yıllık ön lisans programı ile eğitime başlamış ve 1997-
1998 Eğitim-Öğretim yılında 4 yıllık lisans programı
uygulayan Kocaeli Sağlık Yüksekokulu'na dönüşmüştür.

Yüksekokulumuzda 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı
itibari ile Ebelik, Hemşirelik ve Sosyal Hizmet bölümleri
bulunmaktadır.



• 1999 depreminden sonra 
Veziroğlu Yerleşkesinde, 
faaliyetlerini sürdürdükten 
sonra;

• 1999 depreminden sonra 
Veziroğlu Yerleşkesinde, 
faaliyetlerini sürdürdükten 
sonra; 

• 2005-2006 eğitim-öğretim 
yılının başından itibaren 
Umuttepe Yerleşkesindeki 
yeni binasında eğitim-öğretim 
faaliyetlerini sürdürmeye 
devam etmektedir.





Yüksekokulumuzda dersler 
12 derslik, 1 bilgisayar 
laboratuvarı ve 1 klinik 
beceri laboratuvarında 
yürütülmektedir. 

Bilgisayar laboratuvarındaki 
tüm bilgisayarlarda 
kablolu/kablosuz internet 
bağlantısı mevcuttur. 



Klinik beceri laboratuvarında 
mesleki becerilerin 
kazandırılması için bir çok 
maket ve diğer mesleki araç-
gereç, donanım mevcuttur. 

Uygulama alanlarımızdan biri 
olan Üniversitemiz hastanesi 
derslerimizin uygulamalı 
çalışmalarının yürütülmesinde 
çok önemli bir yer tutmaktadır. 



• Yüksek Okulumuz eğitim öğretim hizmetlerini 2 
Profesör, 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 13 Öğretim 
Görevlisi ve 17 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir.

• Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türk Dili Bölümü, 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Yabancı Diller 
Bölümü ve Enformatik Bölümü öğretim 
elemanlarından destek alınmaktadır.

• 10 idari personel ile diğer hizmetler yürütülmektedir.



• 1999-2000 Eğitim Öğretim yılında 
Doğum ve Kadın Sağlığı 
Hastalıkları Hemşireliği ile İç 
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 
Dalları’nda, yüksek Lisans 
eğitimine başlanmıştır.  

• 2000-2001 Eğitim Öğretim 
yılında Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği Anabilim Dalı’nda, 
yüksek lisans eğitimine 
başlanmıştır. 

Yüksekokulumuzda lisansüstü eğitim çalışmaları aşağıda 
belirtildiği şekilde gelişim göstermiştir; 



• 2001-2002 Eğitim Öğretim yılında Halk Sağlığı 
Hemşireliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine 
başlanmıştır. 

• 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora eğitimine 
başlanmıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ilk 
mezununu vermiştir.

• 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Ebelikte Yüksek lisans 
eğitimine başlanması kabul edilmiştir.

• 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Sosyal Hizmet 
Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlanmıştır.

• 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Sosyal Hizmet 
Anabilim Dalı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim 
Dalı işbirliğinde açılan Çocuk Koruma Tezsiz YL programı, 
Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor…



♠ Ruhsal ve bedensel yönden 
sağlıklı olmak, mesleği yerine 
getirmeyi engelleyen önemli bir 
bedensel özrü olmamak,

♠Yaratıcı, kendini yenileyen ve 
gelişime açık olmak. 

♠Sorumluluklarını yerine 
getirebilmek, 

♠Empati yapabilmek (başkalarını 
anlamak, kendini onların yerine 
koyabilmek)



♠Kişiler arası iletişime açık 
olmak, bir ekip 
içerisinde çalışabilir 
olmak,

♠Eleştiriye açık olmak,

♠İnsana saygı duymak,

♠İnsan haklarına saygılı 
olmak, 

♠Hızlı ve doğru karar 
verebilmek,



“Eğitimde Yeniden Yapılandırma ve Kalite 
Geliştirme Süreci” kapsamında 
yüksekokulumuzda öğrencinin mesleki 
eğitiminin yanı sıra sosyal ve bireysel 
gelişimini destekleyecek eğitim anlayışı 
doğrultusunda öğrenci, bölüm ve 
üniversite seçmeli derslerini de 
alabilmektedir. 



2003-2004 eğitim öğretim döneminde
yüksekokulumuz hemşirelik eğitim programı,
toplumumuzun gereksinimi olan bakım
hizmetlerinden sorumlu daha nitelikli
mezunlar verebilmek için disiplin içinde ve
disiplinler arası tam entegrasyonu sağlayacak
biçimde yeniden düzenlenmiştir.

Yeni eğitim programı ile öğrencinin;
-Yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirmesi,
-Bilgiyi uygulama alanına aktarabilmesi,
-Analiz sentez yeteneğini geliştirmesi,
-Problem çözme becerisini geliştirmesi,
-Ekip çalışmasında etkin rol alabilmesi,
-Araştırıcılık özelliğini kazanması hedeflenmiştir.



Ebelik ve Hemşirelik Bölümü mesleki ders uygulamalarını;
-Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
-Devlet Hastaneleri,
-Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
-İzmit Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi,
-Halk Eğitim Merkezi,
-Üreme Sağlığı merkezleri,
-Aile Sağlığı Merkezleri,
-Bölgedeki eğitim kurumları,
-Sağlık hizmetleri veren diğer kurum ve kuruluşlarda 
yürütülmektedir.

Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerimiz; gerek şehir içinde, 
gerekse şehir dışında ve Erasmus gibi değişim programları 
aracılığıyla yurtdışında hizmet veren kurum ve kuruluşların ilgili 
bölümlerinde uygulamalarını yapmaktadırlar. 





Mezun olan Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 
öğrencilerimiz; 
Ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin yürütüldüğü tüm 
kurumlarda istihdam edilmektedir…

Mezun olan Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerimiz;
-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı birimlerde, 
-Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerde, 
-Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerde, 
-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimlerde,
-Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde, 
-Üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinde,
-Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda, 



-Başbakanlık Özürlüler İdaresi’nde, 
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı birimlerde, 
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda, 
-Belediyelerde, 
-Sosyal hizmetler alanında hizmet veren sivil toplum 

örgütlerinde,
-Sosyal hizmetler alanında varolan özel sektör (kreşler, 

özel rehabilitasyon merkezleri, özel huzurevleri) 
kuruluşlarında çalışabilmektedir. 

• Üç bölüm mezunumuz da, lisansüstü eğitim 
olanaklarından yararlanabilmektedirler…



Bölümler Puan Türü En düşük 
puan

En yüksek 
puan

Ebelik YGS 2 306,783 342.963

Hemşirelik YGS 2 354.017 426.838

Sosyal Hizmet YGS 5 418.172 447.944
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