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1994 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde kurularak, 1994-
1995 eğitim öğretim yılında 3 program ve 87 öğrenci ile yükseköğretime 
başlayan Senirkent Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı 
itibariyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne dahil olmuştur. 
 
Okulumuz uzun yıllardır çok sayıda programda öğrenci mezun etmenin 
tecrübesiyle siz kıymetli öğrencilerimize kapılarını açmaktadır. Okulumuz 
örgün öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim program çeşitliliğiyle, 5 
programda sizlere hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim vererek 
meslek sahibi olmanızı hedeflemektedir. 



  

AMAÇ ve HEDEFLER 

Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen teknolojik ve 
bilimsel gelişmeleri göz önünde bulundurarak; çalışacağı alanla 
ilgili teorik ve pratik bilgiye sahip, alanında etkin, verimli ve 
dinamik işgücünü yetiştirmeyi amaçlayan Senirkent Meslek 
Yüksekokulu, ulusun ve insanlığın gelişimine katkıda bulunan 
gençlerle birlikte, çağı yakalamış eğitim-öğretim ortamı sunan 
bir kurum olmayı hedeflemektedir. 



 

BÖLÜMLER 

3+1 (İşyerinde Mesleki Eğitim) modeliyle öğrenim sürelerinin 1 
dönemini işyerinde uygulamalı eğitim alarak tamamlayan 
öğrencilerimiz, sektörlerinde aranan niteliklere sahip bireyler 
olarak mezun olmaktadırlar. Meslek Yüksekokulumuzda tercih 
edebileceğiniz programlarımız şunlardır: 
 
• Bilgisayar Programcılığı 
• İnşaat Teknolojisi 
• Lojistik 
• Optisyenlik 
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İkinci Öğretim) 



  

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 

“Bilgisayar Programcılığı Programının ana amacı iş dünyasının 
gereksinim duyduğu analitiksel düşünmeyi bilen, yaratıcı, karar 
verme ve uygulama becerisi gelişmiş hem bireysel hem de takım 
ruhu çalışmalarında etkin ve uyumlu, girişimci ve aynı zamanda 
liderlik özelliklerine sahip, karşılaştığı problemlerin analizlerini 
yaparak çözebilen, sorgulayan, araştırmacı ruhlu, sorumluluk 
duygusu yüksek, bilgisayar yazılımı ve donanımı alanlarındaki 
teknolojilerde bilgi sahibi olan mezunlar vermektir”. 
 
Mezunlarımız, sanayi kuruluşlarında, bilgisayar pazarlama ve 
teknik destek firmalarında, donanım ve yazılım geliştiren 
firmalarda, veri tabanı sistemleri geliştiren firmalarda, lojistik 
firmalarında, internet çözümleri geliştiren firmalarda, bilgisayar 
destekli endüstriyel tasarım firmalarında, şirketlerin bilgi işlem 
birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca, dikey geçiş ile lisans 
eğitimlerine devam edebilirler. 



 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 

“Ülkemizde inşaat sektörü esasen bütün ekonomik 
dinamiklerde lokomotif görevi üstlenmesinden dolayı, her 
zaman ve her koşulda önemli teşviklerin yer aldığı ve 
yatırımların kaçınılmaz olduğu odak bir sektör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, inşaat sektörü önümüzdeki 
dönemlerde de istihdam artışında etken bir rol üstlenecektir”. 
 
Mezunlarımız, inşaat sektöründe, proje bürolarında, 
şantiyelerde, yapı malzemeleri sektörlerinde, Belediyelerde, 
Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel 
Müdürlüğü birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca, dikey geçiş ile 
lisans eğitimlerine devam edebilirler. 



 

LOJİSTİK 

“Lojistik sektörü ürünlerin veya malzemelerin, üretim veya 
başlangıç noktasından itibaren son kullanıcıya ulaşana kadar 
içinde bulunduğu tedarik üzerinde ağ tasarımı, bilgi akışı, stok 
ve depo yönetimi ile taşımacılığı kontrol altında bulunduran ve 
kuşatan birçok faaliyetin birlikte eş güdümünü gerektiren 
dinamik bir süreci kapsamaktadır”. 
 
Mezunlarımız, tüm kamu ve özel kuruluşlarda, gümrükleme 
firmalarında, depolama firmalarında, dağıtım ve taşımacılık 
şirketlerinde, ayrıca; firmaların, lojistik ve dış ticaret 
departmanların, ithalat ve ihracat şirketleri birimlerinde görev 
alabilirler. Ayrıca, dikey geçiş ile lisans eğitimlerine devam 
edebilirler. 



 

OPTİSYENLİK 

“Ülkemizde numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satma, 
gözlük montajı ve her türlü reçeteli lens satışı yapma yetkisi kanunla 
optisyenlere verilmiştir. Optisyenlik Programı; göz hekimleri 
tarafından refraksiyon (kırma) kusuru tespit edilen hastaların, 
görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için göz 
hekimleri tarafından hazırlanmış reçete verilerine uygun, optik 
gereçleri seçebilen, belirtilen ölçüler doğrultusunda hazırlayabilen 
ve hastaya adaptasyonunu sağlayabilen düzeyde eğitim görmüş, 
sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir ön lisans 
programıdır”. 
 
Mezunlarımız, optik mağazalarında mesul müdürlük, optik 
mağazalarında optisyenlik, kendi optik mağazasında işletmecilik, 
lens ve çerçeve fabrikalarında, lens ve çerçeve depolarında, 
üniversitelerde sağlık teknikerliği kadrolarında istihdam olanakları 
bulunmaktadır. Ayrıca, dikey geçiş ile lisans eğitimlerine devam 
edebilirler. 



  

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 

“Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının amacı hem işletmecilik 
bilgisine hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara 
elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır. Ülkemizde hızla 
büyüyen sağlık sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon ve 
koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne 
özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji ve 
otomasyon sistemleri bilgisine sahip insan kaynağına ihtiyaç 
duymaktadır.” 
 
Mezunlarımız, sağlık sektöründeki tüm kamu ve özel kuruluşlarda 
ve hastanelerinde, tıbbi laboratuvarlarda, ilaç ve tıbbi cihaz 
firmalarında, ecza depolarında, özel klinik-polikliniklerde, İl-İlçe 
Sağlık Müdürlüklerinde, sağlık kuruluşlarının tüm idari 
departmanlarında, özel bakım evlerinde, işlem birimlerinde görev 
alabilirler. Ayrıca, dikey geçiş ile lisans eğitimlerine devam 
edebilirler. 
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