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BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak ülkemizin sağlık alanında ara eleman
ihtiyacını gidermek için ekip anlayışıyla çalışan ve hizmet sunumunda kalitenin
artırılabilmesine imkân sağlayan aranan birey gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Siirt
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile
İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri, Fizyoterapi ve Diyaliz Programı olmak üzere 6 program ile eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Eczane Hizmetleri Programı açılmış olup;
öğretim elemanı alınmadığı için programa öğrenci alınmamıştır. 2022 yılı itibariyle
Yüksekokulumuz bünyesindeki programlarda toplam 2.110 öğrenci ile eğitim-öğretim
faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.
Meslek Yüksekokulumuz Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında devam eden ve
belirli aralıklarla güncellenen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2023-2027 Stratejik
Planı 5 yılı kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirilmiş ve Meslek Yüksekokulumuzun
Misyon ve Vizyonuna erişmek açısından değerlendirilmiş ve Üniversitemizle birlikte
belirlenen hedeflere yönelik çalışmalar tamamlanmış olup; Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ve
Birim Kalite Komisyon Üyeleri, Akademik ve İdari personellere teşekkür ederim.
GEREKÇELER
Meslek Yüksekokulumuz tarafından kullanılmakta olan 2018-2023 Stratejik Planının
kullanım süresini tamamlaması ile birlikte Stratejik planlama çalışmaları taslak halinde
akademik ve idari personelimiz ile paylaşılmış ve 15.12.2021 tarihinde Saat:11:30’da
kendilerinin değerlendirme ve geri bildirimleri için toplantı yapılmıştır. Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulumuzun vizyon ve misyonu kapsamında ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık
alanında bilinçli, kaliteden ödün vermeyen ve kaliteli hizmet üretmeye katkı sağlayan eğitimli
ara eleman insanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Söz konusu stratejik planın gerçekleştirilmesinin ilk aşamasında Yüksekokulumuzdaki
kurumsal gelişmeler değerlendirmeye alınmıştır. Meslek Yüksekokulumuzdaki fiziki
eksiklikler ile ortaya çıkan problemlerin nedenleri giderilmeye çalışılmaktadır. Daha sonraki
aşamalarda ise Yüksekokulumuzun iç yapısı, paydaşlar ile birlikte ihtiyaçlarımız detaylı bir
şekilde ortaya konulmuş Yüksekokulumuzun güçlü ve zayıf yanları için neler yapılabilir
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üzerinde çalışmalar ortaya konulmuştur. Bununla birlikte ortaya çıkan eksikliklerin
giderilmesi kolaylaşmış ve zayıflıklarımıza karşı uygun yöntemler belirlenmiştir.

BİRİMİN GEÇMİŞİ TARİHÇESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun
17.05.2007 tarih ve 26536 sayılı kararıyla kurulan Yüksekokulumuzda, 2008-2009 eğitimöğretim döneminde, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ambulans ve Acil
Bakım Teknikleri programı açılmış ve 80 öğrenci ile eğitime başlanmıştır.
2008-2009 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2012-2013 eğitim-öğretim
döneminde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve 2017-2018 Fizyoterapi Programı, 2018-2019
Diyaliz Programlarının açılmasıyla birlikte program sayısı 6’ya ulaşmıştır. Ayrıca II.
Öğretim olan Programlarımız, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,
Tıbbi

Görüntüleme

Teknikleri,

Tıbbi

Laboratuvar

Teknikleridir.

Meslek

Yüksekokulumuzun 2022 yılı itibariyle mevcut programlarda kayıtlı öğrenci sayısı
2.110’dir.
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU
Ünvanı

Adı ve Soyadı

Görevi

Öğr.Görv.

Salih ÇENGEL

Başkan

Öğr.Görv

Berna BALCI CEYLAN

Üye

Öğr.Görv

Zekeriya AKIN

Üye

Y. Sekreteri

M.Aydın BEŞTAŞ

Üye

Şef

Gülşen AYBEK

Üye
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BİRİMİN MİSYONU

Sağlık alanında; uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim
programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, üstün bilgi ve
beceri ile donatılmış, topluma faydalı teknik ara elemanların yetişmesini sağlayarak, ülkemiz
sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır.

BİRİMİN VİZYONU

Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, tercih edilen, üretken, çevresi ile etkin iletişim
kurabilen, ekip çalışması yapabilen, toplumsal gereksinimler doğrultusunda mesleki
becerilerle donatılmış ve ülkesine karşı sorumluklarını bilen sağlık teknikerlerinin
yetiştirilmesinde öncü eğitim kurumu olmaktır.

BİRİME AİT TEŞKİLAT ŞEMASI

Meslek Yüksekokulumuzun teşkilat şemasında yetkili olarak Müdür ve Müdüre bağlı
olarak akademik ve idari iş ve işlemlerden sorumlu olmak üzere 2 müdür yardımcısı ve bir
Yüksekokul Sekreteri görev yapmaktadır. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuzdaki program
başkanlıkları programlardaki eğitim-öğretim ile birlikte her türlü akademik işlemlerden
sorumludurlar.
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BİRİM PERSONELLERİ
Akademik Personel
S. N.

UNVANI

ADI

SOYADI

GÖREVİ

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Doç.Dr.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.

Mucir
Çimen
Reyhan
Arzu
Salih
Asım
Buşra Ceren
Berna
Sümeyye
Reşat
Halillah
Zekeriya
Zekeriya
Sabri

ALTUNCU
SABAZ
FIRAT KILIÇVURAN
EKİNCİ
ÇENGEL
ÖZBEK
DEMİREL
BALCI CEYLAN
BİLEN SEYİDOĞLU
AVCI
SEYİDOĞLU
AKIN
ÖZCAN
TOĞLUK

Müdür
Müd.Yrd.
Müd.Yrd.

İdari Personel
S. N.
1.

UNVANI
Yüksekokul Sekreteri

ADI SOYADI
Mehmet Aydın BEŞTAŞ

2.
3.
4.
5.

Şef
Şef
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni

Fethullah ERDAL
Gülşen AYBEK
Abdullah ENSARİ
Faris ABACA
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GÖREVİ
Yüksekokul Sekreteri,
Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır
Kontrol Yetkilisi
Tahakkuk, Muhasebe,
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri
Yazı İşleri

BİRİMİN KURUMDAKİ GÖREVİ
Siirt Üniversitesine bağlı olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, sağlık
alanında ara elemanı yetiştirmek amacıyla hizmet vermektedir. Üniversitemizin nitelik ve
nicelik olarak büyümesine katkı sağlamaktadır. Meslek Yüksekokulumuz temel hedefi, sağlık
alanında ileri teknoloji ile donatılmış kurumlarda, hastanelerde iş yeri eğitimi almış, belirli
mesleklere yönelik insan sağlığı ve etik kuralların bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek ve iş
hayatına başlamalarına öncülük etmektir. Ayrıca çağımızın gerektirdiği bilgi ile donanmış,
konusunda kalifiye olmuş öğretim elemanlarından ders almış olmalarını sağlamaktır.
Yüksekokulumuz birebir eğitim anlayışını benimseyerek yüksek, kaliteli eğitim
anlayışı ile eğitim öğretim politikasını benimsemektir. Ayrıca çağdaş uygarlık seviyesinde,
toplumun ihtiyaçlarına, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun olarak, bilimsel araştırma,
yapmakla birlikte kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik bir
şekilde kullanarak milli eğitim politikası ve kalkınma planlarına dayalı ilke ve hedefleri ile
Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı
olan sağlık alanında ve yeterli sayıda insan gücü yetiştirmektir. Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu vizyonu olarak sistematik ve yönetsel yaklaşımları benimseyerek ülkemizde
aranan ve tercih edilen Meslek Yüksekokulu olmaya çalışmaktır.
Amaç ve hedefler doğrultusunda bilimi esas alan sağlık sektöründeki yenilikleri takip
ederek bu yenilikleri öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Tüm eğitsel araçları etkin bir şekilde kullanarak, öğrencilerimize değer katan ve onların sağlık
alanında aranan ara elemanlar olarak çözüm üretmeyi, bilgi ve becerileriyle topluma faydalı
birer birey olmalarını sağlamaktır. Ayrıca gerek akademik ve gereksede idari çalışanlarımızın
kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerinde destek sağlamakla birlikte öğretim elemanı kadrosu
giderek artmakta bu nedenle öğretim elemanların akademik çalışmalarını desteklemek
amacıyla yürüttükleri akademik faaliyetleri için gerekli ortamları hazırlamak ve idari
personelimizin bilgi beceri ve tutumlarını geliştirecek seminer, hizmet içi eğitimleri almalarını
sağlamaktır. Üniversitemizle birlikte kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, 5 yıllık
stratejik eylem planı kapsamında gözden geçirilerek amaç ve hedefimiz arasında öncelikli
olarak yer almaktadır.
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BİRİMİMİZCE İHTİSASLAŞMA ALANINDA NE KATKI SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

olarak

üniversitemize

ihtisaslaşma

kapsamında üniversitemize akademik ve idari personel desteği için gerekli katkının
sağlanması. İhtisaslaşma alanında üniversitemizin gelişimine katkı sağlamak ve gerekli alt
yapının oluşturulması için de gerekli koordinasyonun ilgili birimlerle
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yapılması ,

BİRİMİMİZİN AMAÇ ve STRATEJİLERİ
Amaç 1: Meslek Yüksekokuldaki eğitim ve öğretim niteliğinin artırılması. Eğitim-öğretim
kalitesinin tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda
rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesinin amaçlanması,
Hedef 1. Eğitimdeki eksikliklerinin giderilmesi, eğitim altyapısını derslikler, öğrenci uygulama
laboratuvarları, kütüphane, ders malzemeleri vb. alanlarda geliştirmek,
Hedef 2. Akademik ve İdari personelin nitelik ve niceliğinin arttırılması.
Hedef 1.Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için öğrenci kulüplerini daha aktif hale getirmek.
Strateji 1. Eğitim-Öğretimin niteliğini arttırmak, Eğitim-Öğretim alanlarının hijyen
koşullarının uygunluğunun sağlanması, ile birlikte eğitim programlarını öğrenci merkezli çıktısonuç-odaklı ve uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmeye çalışmak,
Strateji 2. Hizmet Kalitesi ile ilgili eksiklerin tamamlanması,

Amaç 2. Tarım ve Hayvancılık alanında ihtisaslaşacak Üniversitemiz için ilgili alanlarda
akademik ve İdari destek sağlamak.
Hedef 2. Bölümler bazında ihtisaslaşmanın ilgili alanlarına destek sağlamak,
Strateji 2. İç ve dış paydaşlara yönelik sertifika programları düzenlemek. Girişimcilik ve
İnovasyon konularında öğrenci toplulukları kurulması ve faaliyetleri teşvik etmek.
Strateji 3. Tarım ve Hayvancılık alanlarındaki mevcut bölümlerin farkındalığının artırılması
için gerekli destekleri sağlamak,
Strateji 4. Akademik ve İdari çalışma ortamlarının iyileştirilmesi. Performansa göre
personelin ödüllendirilmesi ve personel ile iletişimin arttırılması. Personele mesleki ve kişisel
gelişimine olanak sağlanması.
Hedef : Akademik personelin bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik yeteneğini
geliştirmek,
Hedef : Ulusal ve bölgesel bazda Meslek Yüksekokulunun tanıtımının daha fazla yapılması,
Strateji 5. Öğrencilerin kariyer planlaması kapsamında problemlerinin azaltmak amacı ile
öğrencilere yönelik seçmeli kariyer planlama dersinin açılması ve her yıl ders içeriklerinin
10

güncelleştirilmesi ve görsel ve işitsel eğitim-öğretim materyallerinin arttırılması,
Strateji 6: Öğretim elemanlarının ulusal ya da uluslararası düzeyde sempozyum, konferans
ve kongre gibi akademik çalışmalarını desteklemek,
PERFORMANS HEDEFLERİMİZİN GERÇEKLEŞMESİ;

Eğitim-Öğretim hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülmesi, bütçenin elverdiği sürece
öğrenci uygulama laboratuvarların sayısının artırılması, akademik ve idari personelin
yeterliliği artırmak ve sağlık alanında güncel teknoloji ve gelişmeleri takip etmeye çalışmak.
Akademik personelimizin bütçenin elverdiği ölçüde bilimsel kongre ve sempozyumlara ve
çalışmalara katılımın sürdürülmesi amaçlanmaktadır.



Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu vizyonu olarak sistematik ve yönetsel

yaklaşımları benimseyerek ülkemizde aranan ve tercih edilen Meslek Yüksekokulu olmaya
çalışmaktır.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu amaç ve hedefleri doğrultusunda bilimi esas
alan sağlık sektöründeki yenilikleri takip ederek bu yenilikleri öğrencilere teorik ve
uygulamalı olarak kazandırılmaya çalışılmaktadır.



Tüm eğitsel araçları etkin bir şekilde kullanarak, öğrencilerimize değer katan ve
onların sağlık alanında aranan ara elemanlar olarak çözüm üretmeyi, bilgi ve
becerileriyle topluma faydalı birer birey olmalarını sağlamaktır. Ayrıca gerek
akademik

ve

gereksede

idari

çalışanlarımızın

kariyer

hedeflerini

gerçekleştirmelerinde destek sağlamak,


Üniversitemizle birlikte Kalite Yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek başlıca
amaç ve hedefimiz arasında öncelikli olarak yer almaktadır.

 Güçlü Yönlerimiz
 Meslek Yüksekokul Yönetiminin yeniliğe açık olunması,
 Akademik ve idari personel arasındaki iş birliği anlayışı,
 Meslek Yüksekokulda huzurlu bir çalışma ortamın bulunması,
 Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerin istihdam alanlarının
geniş olması,
 Öğrencilerin hastanelerde uygulama derslerine fiili olarak katılmaları,
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 Zayıf Yönlerimiz
 Meslek Yüksekokulumuzun eksik fiziki altyapının bulunması,
 Öğrenci Uygulama Laboratuvarlarının sayı olarak yetersiz olması,
 Meslek Yüksekokulun yeterince tanıtılamaması,
 Fırsatlar
 Yeni programların açılmasına yönelik girişimler (Eczane Hizmetleri Teknikleri
Fizyoterapi ve Diyaliz programları ikinci öğretimlerinin açılması için
çalışmaların yapılması)
 Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesinin açılmış bulunması,
 Siirt ilinde sağlık sektörü büyümesinin zorunlu olması,
 Tehditler
 Küreselleşen dünyada bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesi,
 Ülkemizde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde aynı
bölümlerin açılması ve mezun öğrenci sayısının artması ile birlikte istihdam
olanaklarının azalması,
SONUÇ OLARAK; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çağımızın değişen ve
gelişen şartlara uyum sağlayabilme, bilimsel gelişmelere esas alarak sürekli olarak kendini
yenileyebilme ve sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli daha iyiye
gitme anlayışı egemen olmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple Yüksekokulumuzun 2023-2027
yılları için hazırlanan stratejik plan, günümüzü değil geleceği de öngörülebilir yapması
açısından önem taşımaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda oluşturulan akademik ve idari
yapının dinamik olması ve stratejik hedeflere ulaşmada önemli bir rol alabilecek bilgi ve
kapasitelerde olması büyük bir önem arz etmektedir .
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Meslek Yüksekokulumuzun 2023-2027 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlama
kapsamında 15.12.2021 tarihinde yapılan toplantıya ait fotoğraftır. Ayrıca toplantıya Birim kalite
komisyon üyeleri ve Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu üyeleri katılmışlardır. Söz konusu
toplantı tutanağı da ekte sunulmuştur.
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