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Artova Meslek Yüksekokulu, eğitim öğretim hayatına beş program ile eğitim faaliyetlerine devam 

etmektedir. Bu programlar; Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, Maliye Programı, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Programı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı ve Laborant ve Veteriner Sağlık 

Programıdır. 

 

Artova Meslek Yüksekokulu yeni binasına geçmesi ile birlikte mevcut derslik sayıları, laboratuvarlar, 

konferans salonu ve toplantı salonları göz önünde bulundurulduğunda teorik ve uygulamaya yönelik 

çalışmalar yapılmasına uygun koşullara sahiptir. 

 

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Artova 

Meslek Yüksekokulu yeni binası içerisinde 

2016-2017 eğitim yılında hizmete açılan 

yurtlar öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Artova Meslek 

Yüksekokulu’nun öğrencilere sunduğu 

avantajların başında barınma probleminin 

çözümü gelmektedir. 3200 m2’lik alan 

üzerine kurulu olan yurt binası 3 kattan 

oluşmaktadır. A ve B Blok şeklinde 

yapılanan yurtlarda kız ve erkek öğrenciler 

ayrı girişleri kullanmaktadırlar. Her blokta 

84 oda bulunmaktadır. Her bir oda 14 

m2’lik bir alana sahip olmakla beraber 2 kişi 

kalacak şekilde tasarlanmıştır ve her blok 

toplamda 168 öğrenci kapasitesine sahiptir. 

 



 

 

Öğrencilerin faydalanabileceği sosyal imkânların başında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

tarafından yapılan Artova Spor Salonu, Artova Meslek Yüksekokulu yeni binası ve yurtlarının hemen 

yanındadır. Toplam alanı 3258 metrekare, salon alanı 1146 metrekare olan spor salonu voleybol-

basketbol ve hentbol oyun kurallarına uygun olup 2 adet soyunma odası, 1 adet hakem odası, 2 adet 

personel odası ve kafeteryadan oluşmaktadır. 

 

Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla her programın akademik personeli 

tarafından öğrencilere teknik gezi, sektörel eğitim programları ve sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. 

Üniversite yönetimi tarafından desteklenen ve takip edilen bu tür çalışmalarla öğrenciler 

deneyimleyerek öğrenmeye teşvik edilmektedir. 

 

Artova Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çağrı Merkezi Programı ve Engelli Bakımı ve 

Rehabilitasyon Programının derslerinin verimli hale getirilebilmesi amacıyla uygulama laboratuvarları 

kurulmuştur. Program öğrencilerinin aldıkları teorik bilgiyi uygulamaları amaçlanmıştır. 

 

Kurulan Çağrı Merkezi Uygulama Laboratuvarı ile öğrenciler uygulamalı eğitim alma şansı bularak 

uygulamalı dersler laboratuvarda yapılmaktadır. Ayrıca laboratuvar üniversitenin çağrı merkezi olarak 

hizmet vermektedir. 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI 

 

Günümüzde işletmeler müşteri odaklı politikalar ile gelişimini ve devamlılığını sürdürmektedirler. 

Öyle ki günümüz değişen toplumsal koşullarında bireylerin beklenti ve istekleri gittikçe 

farklılaşmaktadır. Böyle bir süreçte bir işletmeyi bir ileri safhaya taşıyacak olan temel ölçüt mevcut 

müşterileri elde tutmak ve yeni müşteriler kazanmaktır. Bu sebeple işletmeler müşteri tatminine ağırlık 

vermektedirler. Bu kapsamda çağrı merkezleri de işletmeciler açısından müşteri ilişkilerinde yaratılan 

katma değer olarak nitelendirilmektedir. Müşteriler ile ilişki kurmak, müşteri-işletme arasında uyumlu 



ve sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak için en ideal platformu 

sunan çağrı merkezleri, bugün kurumsallaşmış işletmelerin markaları için kritik bir rol üstlenmektedir. 

Dünya’da ve ülkemizde hızlı bir gelişim göstermekte olan çağrı merkezlerinin en temel sıkıntısı bu 

alanda mesleki eğitimin yeterli olmamasının yarattığı nitelikli eleman eksikliğidir. 

Bu kapsamda bu programın temel amacı, istihdam sahası giderek artan ‘çağrı merkezi’ sektöründe 

yaşanan nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini 

karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, ikna kabiliyeti güçlü, 

iletişim becerisi yüksek, etkili konuşma becerisi olan, diksiyonu düzgün, stres ve kriz yönetimi 

konusunda uzman nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İstihdam oranı her geçen gün 

artmakta olan bu alana yönelik yetiştirilecek olan nitelikli elemanlar ile makro düzeyde işsizlik oranını 

azaltacak bir etki yaratmak hedeflenmektedir. 

 

Uygulamalı Eğitim Fırsatı 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Artova Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı’nı 

tercih eden öğrencilerimize uygulamalı eğitim imkânı sunuyoruz. Artova Meslek Yüksekokulu 

bünyesinde 20 öğrenciden oluşan çağrı merkezi laboratuvarı ile öğrencilerimiz 2 yıl süreyle 

uygulamalı eğitim alma fırsatına erişmektedirler. Mezun olma durumlarında çağrı merkezinde çalışma 

sürelerinin belirtildiği kurumsal bir belge diploma eki olarak kendilerine sunulacaktır. Çağrı Merkezi 

Laboratuvarı işleyiş tarzı bir eğitim alanı olmanın yanı sıra Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin çağrı 

merkezini oluşturduğu için sektörel bir tecrübe imkânı da sunmaktadır. 



 

Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar (Dersler, Kredi Sayıları ve Staj) 

Öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel bilgi ve beceriler, her eğitim-öğretim yılı içinde iki adet 

ara sınav, iki adet yılsonu sınavı ile değerlendirilmektedir. Teorik anlamda verilen derslerin yanı sıra 

uzun vadeli uygulama çalışmaları ile birlikte teorik bilgileri pekiştirmek, planlı ve programlı çalışma 

yeteneğini kazandırmak ve takım çalışması uyumunu arttırmak amaçlanmaktadır. 

Eğitim-Öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) isteğe bağlı Yabancı Dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bu sürelere 

dâhil değildir. Öğrencilerin 2 yıllık programı 4 yıl (8 yarıyılda) bitirmeleri gerekmektedir. Toplam 

mezuniyet kredisi ön lisans programları için 120 AKTS olarak düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra mezun 

olacak öğrencilerimizin 30 günlük staj yapmaları zorunludur. 

Program Kapsamında Yapılacak Staja İlişkin Bilgi 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin staj yönergesine göre öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını 

yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapmaları gerekmektedir. Ancak işyeri koşullarının uygun 

olmaması durumunda bu süreler dışında öğretimi aksatmamak koşuluyla staj yapılabilir. Öğrenci bütün 

derslerini vermiş ancak, stajını henüz tamamlayamamış ise stajına herhangi bir ayda başlayabilir. 

Öğrenim süresi içinde mesleki uygulama yapan yüksekokulların öğrencileri yukarıda belirtilen 30 

günlük staj süresinin dışında değerlendirilir. Stajlar Temmuz ayı basında başlamak üzere yaz stajı 

olarak Üniversitemizin bütün meslek yüksekokullarında 30 iş günü devam eder. Stajlar aynı süre 

olmak şartı ile yıl içinde de yapılabilir. Yıl içi stajlarda staj ile birlikte eğitim devam eder. Staj yapılan 

günlerde dersler olmaz. 

Öğrencilerimiz stajlarını kamu kurum-kuruluşlarında ve özel işletmelerde yapabileceklerdir. Program 

başkanlığının bu hususta özel bir çalışması olacaktır. Staj yapılacak işletmeler seçildikten sonra, staj 

yapmaya uygun olduğuna karar verildiği takdirde öğrencinin staj yapacağı kuruma resmi yazı 

yazılarak staja başlaması sağlanacaktır. 

Programdan Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 

Programdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 

Halkla İlişkiler 
 

Halkla İlişkiler ve 

Reklâmcılık 
 

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım 
 

İletişim 

 

İletişim Bilimleri 
 

İşletme Bilgi Yönetimi 
 

İşletme 
 

Lojistik Yönetimi 
 

İletişim Sanatları 
 

İnsan Kaynakları 

Yönetimi 
 

Medya ve İletişim 
 

Medya ve İletişim 

Sistemleri 
 



Reklâmcılık ve Halkla 

İlişkiler 
 

Yeni Medya ve 

Gazetecilik 
 

Yeni Medya 
 

Teknoloji ve Bilgi 

Yönetimi 

 
Yönetim Bilişim Sistemleri 
 

 

 

 

MALİYE PROGRAMI 

 

Bu programının amacı; maliye biliminin temellerini öğreterek, bütçe, mali planlama ve vergi 

konularında nitelikli ve yaratıcı; genel ekonomi içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisi 

ile ilgili mali olayları, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayabilecek ve Türk Vergi Sistemini değişik 

yönleri ile ele alıp, değerlendirebilecek kalifiye mezunlar yetiştirmektir. Özellikle kamu kurum ve 

kuruluşlarının muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun 

yanı sıra; özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli 

çalışanlar yetiştirmektir. Bu programda iş dünyasının gereksinim duyduğu, muhasebe uygulamalarında 

deneyimli, aynı zamanda kuramsal konuları da iyi bilen, iş yaşamı sürecinde karşılaşılabilecek bazı 

finansal ve hukuksal problemler karşısında hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar 

yetiştirilecektir. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

Bankacılık 

 

Bankacılık ve 

Finans 

 

Bankacılık ve 

Finansman 

 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 

 

Ekonomi 

 

İktisat 

 

Kamu Yönetimi 

 

Maliye 

 

Sermaye Piyasası 

 

Sermaye Piyasası 

Denetim ve 

Derecelendirme 

 

Gümrük İşletme 

 

Sigortacılık 

 

Sigortacılık ve 

Risk Yönetimi 

 

Siyaset Bilimi 

 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

 

Uluslararası 

Finans 

 

Uluslararası 

İşletme 

 

Uluslararası 

İşletmecilik 

 

Uluslararası 

İşletmecilik ve 

Ticaret 

 

Uluslararası Ticaret 

 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finans 

 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

 

Uluslararası 

Ticaret ve 

İşletmecilik 

 

Uluslararası 

Ticaret ve Lojistik 

 

 

 

 

 

 

 

 



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda, sanayii ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla görev alabilecek nitelikli 

elemanlar yetiştirmektir. 

Programın İçeriği 

İki yıllık iş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresince öğrencilere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel ve 

gerekli genel bilgi ve dersleri birinci sınıfta, mevzuat ve güncel iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini içeren 

mesleki dersler ağırlıklı olarak ikinci sınıfta okutulmaktadır. Yüksekokulumuz öğrencileri ayrıca ikinci 

yarıyıl sonunda 30 iş gününü kapsayan zorunlu  stajlarını sektörde yaparlar. 

Programın Hedefi 

Öğrencileri, günümüzün değişen şartlarını takip eden, kendini bunlara adapte edebilen ve  baştan sona 

Risk analizi yapabilecek, iş güvenliği sistemini kurabilecek bilgi, beceri ve tecrübe ile donatılmış bir 

şekilde yetiştirmektir. 

İş Alanları 

Mezunlar gerekli 220 saatlik stajlarını yaptıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın 

uzman sınavlarını geçerek UZMAN statüsü alırlar ve mevzuat gereği faaliyet türüne bakılmaksızın 10 

kişiden fazla çalışanı olan her türlü özel ve devlet kuruluşunda çalışabilmektedirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

 İşletme 

 İş Sağlığı ve Güvenliği 

 Sağlık Yönetimi 

 Sosyal Hizmet 

 

 

 



ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON PROGRAMI 

 

Bireylerin yaşadıkları toplumda sağlıklı, kaliteli ve mümkün olan en uzun süre başkalarına bağımlı 

olmadan yaşayabilmelerini sağlamak sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Engelli bireyler engel 

türüne ve derecesine göre günlük yaşamlarında çeşitli oranlarda güçlüklerle karşılaşmakta ve destek 

hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede bireysel ihtiyaçlarını bir başkasının yardımı 

olmaksızın gideremeyen engelli bireyin desteklenmesini amaçlayan bakım hizmetleri önemli bir husus 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Engelli bireylerin, mevcut ve olabilecek sorunlarını, alışılagelmişin dışında; pozitif bilimler ışığında, 

bilgi ve yeteneğimizin yanına, gönüllülüğümüzü de ekleyerek, engelliler için daha yaşanabilir bir 

dünya tesis etmek istiyoruz. 

Bu doğrultu da bölümümüz 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Artova 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.  Bölümümüz örgün  olarak eğitim vermektedir. 

Öğrencilerimiz ilgili dersleri teorik eğitim yapılabileceği donanımlı dersliklerimizde ve 

uygulama  stajını, bulunduğu ildeki Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı engellilere hizmet veren 

gündüzlü ya da yatılı kuruluşlarda veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezlerinde yapabileceklerdir. 

Engelli bakımı teknikeri; almış olduğu engelli bakımı eğitimi ile engelli bakım bilgi ve tekniklerini 

kullanarak, engelli ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş 

zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve 

koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan insan gücü olarak tanımlanabilir. 

Ünvan ve Çalışma Alanı 

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı, önlisans mezunlarının 

"Sağlık Teknikeri"unvanını kullanması uygun görülmüştür." 

Engelli bakım teknikerleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve 

rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve 

polikliniklerde, hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, çeşitli kurumların revirlerinde 

ve engelli bireylerin evlerinde olmak üzere görev yapabilirler. Alanda iş bulma imkanı oldukça 

geniştir. 



Engelli Bakım Teknikeri ne gibi görevleri vardır? 

 İş planı yapar. 
 Engellinin alışkanlıklarını ortaya çıkarır. 
 Engellinin iletişimle ilgili sıkıntılarının çözümüne yardımcı olur. 
 Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlar. 
 Engelli bireyin doktoruna bilgi verir, yakınlarına danışmanlık yapar. 
 İlaç ve malzemelerin teminini sağlar. 
 Engelli bireyin odasının düzenini sağlar. 
 İhtiyaçların sağlanmasında gerekli malzemeleri bireylere verir(Sürgü, ördek vb.) 
 Genel vücut bakımı yapar. 
 Sağlık personelinin önerdiği egzersizleri yaptırır, masaj yapar. 
 Engelli bireyin giysilerini giymesi ve çıkarmasına yardım eder. 
 Engelli bireyin yatağını yapar. 
 Engelli bireyin beslenmesini sağlar. 
 Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlemler alır. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
 Hemşirelik 
 Beslenme ve Diyetisyenlik 
 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 
 Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 

 

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI 

Alanlarında deneyimli öğretim elemanlarıyla her zaman öğrenci dostu bir yaklaşımla, hayvancılık 

hakkında temel bilgilere sahip olan, hayvan sağlığını, meslek ve çevre yararını kişisel çıkarların 

üstünde tutan, vizyon sahibi, kendine güvenen, üniversite ve meslek yüksekokulumuzun adını onurla 

taşıyabilen, ülkesine faydalı olabilecek teknikerler yetiştirmeyi ilke edinmiş bir programdır. 

Genel Bilgiler 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Artova Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve 

Veteriner Sağlık Programı 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-

öğretime başlayacaktır, programda alanında uzman üç Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır ve 

programın genel kontenjanı 50’dir. 

Programın Amacı 

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının amacı; Veteriner Hekimliğin çalışma alanı 

içerisine giren laboratuarlar, hayvan besleme ve yetiştirme, kültür ve pet hayvanları yetiştirme, 

koruyucu aşılama, suni tohumlama konularında deneyimli, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 

bağlı kamu ve özel laboratuarlarda gıda ve patolojik analizleri yapabilen, salgın ve paraziter 

hastalıklarla mücadele edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı 

olabilecek düzeyde nitelikte teknik personel yetiştirmektir. 



Mezuniyet Koşulları 

Laborant ve Veteriner Sağlık Programının öğrenim süresi 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programdan 

mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, 

 Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak, 

 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak, 

 Bunların yanında 30 iş günü boyunca yaz stajının tamamlanması gerekmektedir. 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ” 

önlisans derecesi verilmektedir. 

İş Olanakları 

Programdan başarı ile mezun olup unvanlarını alan öğrenciler; 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde 

 Veteriner kliniklerind 

 Kanatlı yetiştiriciliği yapan sektörlerde 

 Pet ve süt hayvancılığı yapan işletmelerde 

 İlaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereç üretimi yapan firmalarda 

 Hayvan hastanelerinde 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Enstitülerde 

 Hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde 

 Yem fabrikalarında 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Suni Tohumlama yapan kurum ve kuruluşlarda 

 Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuarlarında 

 Hayvancılık danışmanlık bürolarında 

 Gıda üretimi yapan işletmelerde 

 Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde 

 İlaç deposu departmanlarında 

 Hayvansal ürün işleyen işletmelerde çalışabileceklerdir. 

Dikey Geçiş Olanakları 

DGS Sınav Sonuçlarına göre öğrenciler şu lisans bölümlerine gidebilirler: 

 Biyoloji 

 Veterinerlik 

 Hayvansal Üretim 

 Tarımsal Biyoteknoloji 

 Zootekni 

  

 


