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ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU

Sosyal, bilimsel ve teknik aktiviteler:

• İl içi ve il dışı, teknik ve kültürel geziler
• Kongre, sempozyum, panel ve seminerlere katılım
• Sportif turnuvalara katılım
• Sertifika programları
• Geleneksel çocuk şenlikleri başta olmak üzere düzenlenen

muhtelif organizasyonlar...

2019-2020  Akademik Yılı’nda 
Çay MYO’ya Gelecek Aday Öğrencilerimiz için;

▷ Okulumuzu kazanan 40 öğrencimize başarı ve ihtiyaç  
    durumları göz önüne alınarak yemek bursu verilecektir.

▷ Okulumuzu bitirecek durumda olan öğrencilerimize 
     ücretsiz DGS hazırlık derslerine katılma hakkı 
     verilecektir.
▷ Öğrencilerimiz seçmeli dersler kapsamında KOSGEB 
     ile imzalanan protokol gereği “Girişimcilik Sertifikası” 
     almaya hak kazanacaklar.
▷ Üniversite bünyesinde ve Ulusal bazda düzenlenen tüm 
     yarışma, turnuva ve  organizasyonlara okulumuz adına 
     veya bireysel olarak katılma hakkı verilecektir.

1994’ten beri...



Mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde geniş 
bir alanda iş bulabilmektedir. Elektrik bölümünden 
mezun olan öğrenciler;  kazandığı bilgi ve becerileri 
kullanarak;
• Kamu kurum ve kuruluşlarda,
• Fabrikaların elektrik atölye ve laboratuarlarında,
• Elektrik taahhüt işi yapan firmalarda,
• Üniversitelere bağlı yapı işleri birimlerinde,
• Otellerin teknik işletme birimlerinde,
• Teknik servis, montaj bakım onarım firmalarında
çalışmaktadırlar.  Ayrıca Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye 
Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş başta 
olmak üzere muhtelif kuruluşlarda, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına bağlı çeşitli kuruluşlarda Elektrik 
Teknikeri olarak çalışabilmektedirler.  Mezunlarımızdan 
bir kısmı ise kendi işletmelerini kurarak iş hayatına 
atılmaktadırlar.

Mezunlarımız, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı yuva ve kreşlerde Çocuk Gelişimi 
Elemanı; hastanelerde yatan çocukların eğitim ve 
eğlence etkinliklerini sağlayacak Yardımcı Hastane 
Elemanı; çocuk hastanesi ve ana-çocuk sağlığı 
merkezlerinde sağlam çocuğun fiziki ve ruhsal 
gelişiminin incelenmesinde Danışman; Televizyon ve 
Radyo Çocuk Programları Yapımcısı; çocuk kitapları 
ve benzeri materyal hazırlamada Kitle Haberleşme 
Danışmanı olarak çalışabilirler. Ayrıca Milli Eğitim 
Müdürlükleri’nde Ücretli Öğretmen olarak görev 
alabilmektedirler.
Ülkemizde okul öncesi çocuğun eğitim sorununa 
önem verildikçe, birçok kurum, çalışan annelere kreş 
ve yuva açtıkça, çocuk gelişimi ve eğitimi 
uzmanlarına giderek artan bir gereksinme 
duyulacaktır.

Muhasebe meslek elemanı; bir iş yerine bağlı ya da 
kendi adına serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik 
mesleği icra eden ya da kamu kurum ve 
kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren 
kişidir. Mezunlarımız, serbest muhasebeci ve mali 
müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı 
eleman olarak, banka, sigorta şirketleri ile turizm, 
inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı 
olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

Programdan mezun olacak öğrenciler, iki yıllık eğitim 
sürelerinde aldıkları derslerle kimya alanındaki 
işletmelerin ihtiyaç duydukları ara eleman açığını 
dolduracak niteliklere sahip olacaklardır. Kimya 
Teknolojisi önlisans programından mezun olan 
öğrenciler, kamu ve özel sektördeki kimya, gıda, 
kozmetik, ilaç, deterjan endüstrileri gibi kollarda iş 
bulma olanağına sahip olabileceklerdir. Ayrıca Dikey 
Geçiş Sınavına (DGS) girerek Çevre Mühendisliği, 
Biyokimya, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya 
Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Süreç 
Mühendisliği, Lif ve Polimer Mühendisliği, Malzeme 
Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve 
Polimer Mühendisliği lisans bölümlerine devam 
edebilmektedirler.

Sevgili Öğrenciler,

• Meslek Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim-Öğretim
Yılında 2 Program ile faaliyete başlamış olup, şu anda  6 
Program ile faaliyetlerine devam etmektedir.

• 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu’nda Meslek Yüksekokulumuzla ilgili  5 Bölüme 
bağlı olarak; 
* Elektrik,
* Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
* Kimya Teknolojisi,
* Otomotiv Teknolojisi,
* Çocuk Gelişimi (Normal Öğretim),
* Çocuk Gelişimi (II. Öğretim) programları mevcuttur.
• Programlarımızda dersleri yürüten  3 adet Dr.Öğr.Üyesi 
ve 12 Öğretim Görevlisi olmak üzere 15 akademik ve 8 
idari personelimiz bulunmaktadır.

• Meslek Yüksekokulumuzda 14 adet derslik, 2 adet
tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı, 1 adet drama 
salonu, 1 adet çizim salonu, 1 adet kütüphane, 1 adet 
konferans salonu, 1 adet yemekhane ve 720 m2’lik 
kapalı alana sahip 1 adet uygulama laboratuar-atölye 
binası bulunmaktadır. Atölye binasında Elektrik ve 
Otomotiv Teknolojisi Programlarının atölyeleri ile Kimya 
Teknolojisi Laboratuvarı ve 200 m2’lik öğrenci kantini 
yer almaktadır.

• İlçemizde Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 1 kız ve 1 erkek
devlet öğrenci yurdu aktif olarak faaliyet
göstermektedir.

• Kuruluş aşamasından günümüze kadarki süreçte
emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunar, bu 
gelişimin kalıcı olmasını dilerim. 2019-2020 Eğitim 
Öğretim Yılı’nda yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimize 
de şimdiden hayırlı olmasını temenni ederim...

Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK 
Çay MYO Müdürü

Mezunlarımız, Otomotiv Teknikeri unvanı ile otomotiv 
alanındaki araştırma birimlerinde, değişik kamu 
kurumlarında/kuruluşlarında Tekniker kadrosunda 
çalışabilmektedirler. Özel sektörde geleneksel ve 
modern teknoloji ile üretim yapan endüstrilerde, 
otomotiv sektörünün imalat, satış, satış sonrası, yedek 
parça, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi 
kademelerinde yönetici/mühendis ile işçi arasında ki 
nitelikli eleman olarak çalışmalarında grup liderliği, 
servis-yedek parça-atölye yöneticiliği, personel 
eğitimleri gibi pek çok alanda sorumluluk ve görev 
alabilme imkânı bulmaktadırlar. Özellikle satış sonrası 
hizmetleri ile ilgili olarak, kendi işyerlerini açıp 
çalıştırabilmektedirler.

Elektrik Programı

Kimya Teknolojisi Programı

Çocuk Gelişimi Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Otomotiv Teknolojisi Programı




