Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Hizmetleri
Kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ve kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkileri kurma ve bu amaçla gerekli faaliyetleri planlanma, geliştirme ve yürütme, şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere
tanıtma, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütme, sosyal
ve ekonomik konularla müşterilerden gelen
talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem
ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasını
sağlama, organizasyon düzenleme sürecini
takip etme, yeterlikleri kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretimin verildiği alandır. Bu alan,
küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar
için bir ihtiyaç sonucunda oluşmuştur. Sektörün turizm, servis, reklam, pazarlama vb. sektörler ile de ilişkisi bulunmaktadır. Bu da sektördeki iş gücünün çok yönlü ve yüksek seviyede olmasını zorunlu kılmaktadır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar
1.

Halkla İlişkiler,

2.

Müşteri Temsilciliği,

3.

Kamuoyu Araştırmacılığı,

4.

Organizasyon Sorumlusu,

5.

Fuar Organizasyon Sorumlusu dallarında
eğitim verilmektedir

Gıda Teknolojisi Alanı

Gıda analizleri için gerekli temel fizikselkimyasal işlemler, ham maddelerde ve işlenmiş
gıdalarda
duyusal,
fiziksel,
kimyasal
ve
mikrobiyolojik kalite kontrol analizleri, üretim
süreci kontrolleri, gıda ambalajları, etiketleri ve
kontrolleri, süt ve süt ürünleri, taze meyve sebzeler
ve ürünleri, et ve et ürünleri, hububat ve hububat
ürünleri, bitkisel yağ, alkollü ve alkolsüz içecekler,
çay, özel gıdalar işleme ile ilgili bilgi, becerileri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen
alandır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar
1.

Gıda Kalite Kontrol

2.

Gıda İşleme dallarında eğitim verilmektedir.

Farklı ölçekte gıda üretim (süt,et, meyve, sebze,
hububat, bitkisel yağ vb.) kamu ve özel firmaların
üretim süreçlerinde ve kalite kontrol
laboratuvarlarında Gıda Teknisyeni olarak
çalışabilirler.

MESLEK LİSESİ ALAN
TANITIM BROŞÜRÜ

Broşür İçeriği
I. Sağlık Hizmetleri Alanı
II. Biyomedikal Cihaz
Teknolojileri Alanı
III. Grafik Ve Fotoğraf Alanı
IV. Halkla İlişkiler ve
Organizasyon Hizmetleri
V. Gıda Teknolojisi Alanı

Sağlık Hizmetleri Alanı
Hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık
hizmetlerinde etkili iletişim
kurma, insan vücudunun
anatomi ve fizyolojisini tanıma, mesleki hak ve sorumluluklar doğrultusunda çalışma, hastanın tıbbi bakımını destekleme, hastanın
kişisel bakımını yapma, hasta/yaralıya ilk yardım
uygulama, aseptik tekniklere uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, doğum öncesi
izlem ve doğuma yardımcı olma, kadın hastalıkları
ve aile planlaması hizmetlerinde yardımcı olma,
yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma, özel bakım
uygulamaları yapma, mesleki temel uygulamaları
yürütme ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

I.

Ebe Yardımcılığı,

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı, altında yer alan Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Tıbbi
Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları, Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları, Fizyolojik Sinyal
İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Tıp alanındaki hızlı gelişmelere paralel
olarak biyomedikal cihaz teknolojilerinin gelişmesi,
bu alanı dünyada çok önemli noktalara getirmiştir.
Tıp alanında gelişmelerle teşhis ve tedavide cihazların kullanımı ve gerekliliği artmış, doğal olarak da
bu durum, cihazların kullanımlarının dünya çapında
yaygınlaştırılması taleplerini de artırmıştır. Artan
cihaz kullanımı ve yaygınlaşma talebi, cihazlar için
üretim ve satıştan sonra çok önemli bir yere sahip
(servis desteği) iş alanını oluşturmuştur. Bu iş alanında çalışan teknik servis elemanları da aldıkları
eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli
servis destek hizmeti vererek insan sağlığı ve yaşam
kalitesi için çalışmaktadır.

II.

Hemşire Yardımcılığı,

Alanın Altında Yer Alan Dallar

III.

Sağlık Bakım Teknisyenliği.

1.

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri,

2.

Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama
Cihazları,

3.

Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları,

4.

Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları dallarında eğitim verilmektedir.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

Dallarında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları
Kamu-özel ayrımı olmaksızın hastaların bulunduğu
ve sağlık hizmeti veren, tüm işletmelerde, huzurevlerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmetleri veren işletmelerde, görüntüleme ve tıbbi laboratuvar merkezlerinde çalışabilirler.

Grafik Ve Fotoğraf Alanı

Biyomedikal Cihaz

İnsanlar arasında yazılı ve görsel iletişimi
sağlayan araçlardan olan grafik ve fotoğraf sanatı, bu
anlamda kültürel, sanatsal, tanıtım ve reklam alanlarında önemli bir yere sahiptir. Görsel medyada ve
sosyal hayatta grafik ve fotoğraf ürünleri günümüzde
ve gelecekte sürekli popüler ve etkin olarak yer almaya devam edecektir.

Alanın Altında Yer Alan Dallar
1.

Grafik,

2.

Fotoğraf dallarında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra üniversite sınavında başarılı
olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Ayrıca “Özel Yetenek Sınavı” ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Eğitim Fakültelerinin ilgili
bölümlerine girebilirler. Eğitimini tamamlayarak iş
hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, grafik ve fotoğraf ile ilgili işletmelerde kari-

