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A. YÜKSEKOKULUMUZ HAKKINDA BİLGİLER

İletişim Bilgileri 

Birim     : Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  
Müdür    : Doç. Dr.Hüsnü AKSAKAL
Adres       : İsmetpaşa Mah. Emniyet Cad. No : 2, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Bahçelievler Yerleşkesi  – Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş 
Tel           : 344 300 28 01 
Fax          : 344 300 28 02
e-posta     : saghiz@ksu.edu.tr
Web         : http://shmyo.ksu.edu.tr

Tarihsel Gelişimi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Sağlık 
Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan 
protokolle 1993-1994 öğretim yılında Hemşirelik Programıyla eğitim- öğretimine başlamıştır. 
2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/8655 Sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile Üniversitemize bağlı olarak Lisans düzeyinde Ebelik ve Hemşirelik 
Programlarının açılması nedeniyle Yüksekokulumuz Önlisans Hemşirelik programı 
kapatılmıştır. 

Yükseköğretim kurulunun; 22.02.2000 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısı ile 2547 Sayılı 
Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7h, ve 3843 Sayılı Kanunun 4. maddeleri 
uyarınca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbı Laboratuar ile Tıbbı 
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları açılması uygun görülmüştür. 2006 yılı içerisinde 
Yaşlı Bakımı Hizmetleri Programı, 2008–2009 Eğitim Öğretim Yılında Anestezi Teknikerliği 
ve Çocuk Gelişimi Bölümü açılması YÖK tarafından uygun görülmüş olup, öğrenci alımı 
yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılı içerisinde Fizyoterapi ve Optisyenlik Programları açılması YÖK 
tarafından uygun görülmüş olup, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Fizyoterapi programına 
30 öğrenci alımı yapılmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ayrıca ek yerleştirmeyle Acil 
Tıp Teknikerliği normal öğretim Programına 30 öğrenci, Anestezi ,Tıbbi Dökümantasyon ve 
Sekreterlik, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Yaşlı Bakımı ve Çocuk Gelişimi ikinci öğretim 
programlarına 40’ar öğrenci alımı yapılmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.06.2015 tarih ve 722 sayılı yazısına 
istinaden;Yüksekokulumuz bünyesinde  Tıbbi Görüntüleme ve Teknikleri Bölümünün 
aktarımı yapılmıştır.Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.12.2017 tarihli 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm 
Başkanlığı bünyesinde Diyaliz Programı, Diş Protez Teknolojisi Programı ve Odyometri 
Programı açılması uygun görülmüştür. Henüz öğrenci alımı yapılmamıştır. 

http://shmyo.ksu.edu.tr/
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Misyonu, Vizonu ve Hedefleri

Misyonu
Çağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık bilimlerine katkıda bulunmak ve bu 

alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık kayıt sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları 
yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel 
ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak ülkenin geleceği için 
üstün nitelikli sağlık elemanları yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle 
bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış bir kurumun üyesi 
olmanın gururunu yaşatmaktır.

Vizyonu

Ulusal düzeyde, eğitim - öğretim ve hizmet verdiği alanlarda toplumsal kalkınmaya 
katkısını artırarak sürdürmek ve bu konuda liderliğini devam ettirmektir.
Uluslar arası platformda (ise), dünya ile entegre olmuş eğitim, öğretim kalitesine ve öğretim 
kadrosuna sahip yüksekokul olmaktır.

Hedefler
1. Eğitim ve öğretim süreçlerini ve altyapılarını iyileştirmek,
2. Öğretim üyesi eksiğini tamamlayarak bölümlerimize öğrenci alımını sağlamak
3.   Bilimsel faaliyetleri geliştirmek, etkinlik ve verimliliğini artırmak,
4.   Kurumsal kültürü, kimliği, imajı geliştirmek ve tanınırlığı artırmak,
5.   İnsan kaynakları yönetimini iyileştirmek,
6.   Öğrenci memnuniyetini artırmak,
7.  Paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek, etkili iletişim kurmak ve topluma sağlanan 

katkıyı artırmak.
Hizmet Sunan Birimleri

Yüksekokulumuzun hizmet birimleri Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Kurulu, 
Yönetim Kurulu, Yüksekokul Sekreterliği ile Eğitim- Öğretim hizmeti sunan Bölüm ve 
Programlardan oluşmaktadır
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU
TEŞKİLAT YAPISI

YÜKSEKOKUL KURULU YÖNETİM KURULU

MÜDÜR YARDIMCISI

YÜKSEKOKUL 
SEKRETERİ                     

AKADEMİK 
BİRİMLER

TIBBİ 
HİZMETLER VE

TEKNİKLER 
BÖLÜM BŞK

ÇOCUK BAKIMI 
VE GENÇLİK HİZ. 

BÖL.BŞK. 

SAĞLIK BAKIM 
HİZMETLERİ BÖL. 

BŞK. 

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

BÖLÜM 
SEKRETERLİĞİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ      

YAZI İŞLERİ & 
PERSONEL İŞLERİ 

MALİ İŞLER                            

ŞUBE MÜDÜRÜ

TERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 

BÖL. BŞK.
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Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Yüksekokulumuz bünyesinde aktif olarak Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Çocuk 
Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Sağlık Bakımı Hizmetleri ve Terapi ve Rehabilitasyon 
Bölümleri ile  , bünyelerindeki bağlı Programlar  ile eğitim-öğretim hizmeti sunulmaktadır.

- TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
-ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZ. BÖLÜMÜ
-SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
-TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler

Uyulama ve araştırma faaliyetleri Yüksekokulumuz bünyesindeki Çocuk Gelişimi 
Laboratuvarı ve  Yaşlı Bakım Laboratuvarında yapılmaktadır.  

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar  

Yüksekokulumuz birim kalitesini arttırmaya yönelik olarak, Birim kalite 
Komisyonumuzca düzenli toplantı ve çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır. 

B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

Kalite güvencesi süreçleri; Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme, Stratejik 
Planlama, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, İç Değerlendirme ve 
Ölçme ve İzleme süreçlerinden oluşmaktadır.

Bu süreç kapsamında ADEK; Yüksekokulumuzun stratejik planı ve hedefleri 
doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve 
kalite düzeyinin belirlenip onaylanması için her yıl düzenli olarak anketler yapmış, akademik 
ve idari personelin performans göstergelerini ölçerek değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca 
bu anketler kapsamında, öğrencilere de memnuniyet anketleri yapılarak; başta eğitim, sosyal 
faaliyetler olmak üzere üniversite ile ilgili memnuniyet dereceleri ölçülmeye çalışılmıştır.

C. EĞİTİM – ÖĞRETİM

Programların Tasarımı ve Onayı 

- Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) 
tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?

Yüksekokulumuz bölümleri müfredatında bulunan tıp bilimleri ve sosyal bilimlerden 
diğer paydaşlardan faydalanılmaktadır. Bu alanlardan temel ders müfredatı içerisinde yer 
almaktadır. Ayrıca bölümlerimizle ilgili uygulamalardan alan ile ilgili kamu hastaneleri, 
üniversitenin araştırma ve uygulama hastaneleri, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve buna bağlı Aile 
Sağlığı Merkezleri ile Toplum sağlığı merkezlerinden faydalanılarak yürütülmektedir.

- Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) nasıl belirlenmektedir?
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Yüksekokulumuz Lisans programları 120 AKTS’den oluşan Bologna sürecinde 
hazırlanmış %75’i zorunlu %25’i seçmeli derslerden oluşan bir müfredat programıdır. 
Programdaki seçmeli dersler 2 yıl süresince alınabilmektedir. 

Öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesinde YÖK’ün 
2008 yılında yayınlamış olduğu Mezuniyet kriterleri ve ders içeriği konuları ile ilgili tüm 
esaslar dikkate alınarak öğrencilerin son yıl son dönemde mezun olmadan önce bu dersleri 
başarı ile tamamlaması 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalaması ve sözü geçen tüm 
mezuniyet kriterlerini yerine getirdiğine dair Yüksekokulumuz bünyesince hazırlanan formları 
teslim etmesi gerekmektedir

Eğitim-Öğretim Kadrosu 

- Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte 
akademik kadrosu bulunmakta mıdır?

Yüksekokulumuz Bölümlerinde öğrenci alınabilmesi için gerekli asgari şartlar sağlanmıştır 
ve daha fazla sayıda akademik kadro bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda 1 doçent, 1yardımcı 
doçent, 17 öğretim görevlisi, 1 okutman dr ve 1 okutman olmak üzere toplam 21 öğretim elemanı 
bulunmaktadır.

Ç. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

- Yüksekokulun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından 
gerçekleştirileceği belirlenmiş midir?

Yüksekokulumuz; Üniversitemiz tarafından belirlenen 2013-2017 Stratejik planında 
araştırma stratejisi ve hedeflerini takip etmektedir. Belirlenen araştırma stratejisi ve hedefleri; 
KSÜ üst yönetimi, Yüksekokulumuz yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirlenmiştir. 

- Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri nelerdir? Bu hedefler nasıl belirlenmekte ve 
hangi sıklıkla gözden geçirilmektedir?

Kurumun 2013-2017 Stratejik planında, “Bilimsel faaliyetleri geliştirmek etkinlik ve 
verimliliğini artırmak” şeklinde belirlenen stratejik amaç kapsamında hedefler aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir. 

 Ulusal ve uluslararası proje, patent, yayın sayısının sürekli artırılması ve niteliğinin 
ulusal ve uluslararası ölçütlere göre geliştirilmesinin teşvik edilmesi, 

 Ulusal/Uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar (konferans, kongre, seminer vb. 
etkinlikler) düzenlenmesi, 

 Bilimsel faaliyetlerin artırılmasına yönelik akademik gelişimin desteklenmesi, 

D. YÖNETİM SİSTEMİ 
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Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Yüksekokulumuzun yönetim yapısı, akademik ve idari yönetim yapısı olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Akademik Yönetim yapısı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 
belirlenmiştir. Bu kanuna göre akademik yönetim yapısı şu şekildedir:  Müdür  
Yüksekokul kurulu  Yönetim Kurulu  Bölüm Başkanlıkları  Program Başkanlıkları

Kurumun İdari Yönetim Yapısı 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
belirlenmiştir. Bu kanun hükmünde kararnameye göre idari yönetim yapısı şu şekildedir: 

 Yüksekokul Sekreterliği  İdari Birimler 

- Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli 
bulunmakta mıdır?  

Yüksekokulumuz; Üniversitemizin de benimsediği yeni kamu yönetimi anlayışına 
uygun olarak;  tüm birimlerin uyumlu şekilde çalıştığı bir yönetim anlayışı olan Matriks 
yönetim modeli ile Katılımcı yönetim modeli benimsenmektedir. 

- Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini nasıl 
yönetmektedir? 

Üniversitede yürütülen faaliyetlerin süreklilik içerisinde, tutarlı, ölçülebilir ve kontrol 
edilebilir bir şekilde sağlanması amacıyla yürütülen temel süreçler aşağıda belirtilmektedir. 

Kaynakların Yönetimi  

-İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir? 

Yüksekokulumuzda İnsan Kaynakları Yönetiminin amacı doğru bir yönetim 
anlayışıyla; çalışan memnuniyetini sağlayarak, etkin, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon 
oluşturmaktır. üniversitenin hedefleri ve kurumsal stratejik planları doğrultusunda, işe uygun 
idari ve akademik insan gücü alımını gerçekleştirmek ve insan gücünün üniversite bünyesinde, 
çalışan memnuniyeti yüksek bir şekilde görev yapmasına imkân sağlamak amacı ile 
yürütülmektedir. 
 
-Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?  

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı e-bütçe sistemi ile Yüksekokulumuz 
bütçesi (Mali kaynakları) hazırlanmakta ve mali yıl içerisinde bütçenin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi bu sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 
-Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak 
gerçekleştirilmektedir?  
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Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi Taşınır Mal Yönetmeliği ve KBS modülü ile 
gerçekleştirilmektedir. Taşınır ve taşınmazlar bu modüle kaydedilmekte, bunların birimlere 
giriş ve çıkışlarının kontrolleri yine bu modül üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Taşınır 
Mal Yönetmeliğindeki yeni düzenlemeyle taşınır kaydı yapan ve kontrolü yapanın ayrılması 
kaynak yönetiminin etkinliğini artırmıştır. 

Bilgi Yönetim Sistemi  

- Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere 
nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır?  

Üniversitemiz bünyesinde birbirinden bağımsız çalışan birden fazla bilgi yönetim 
sistemi bulunmaktadır.  İlgili faaliyet alanı için ilgili bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır. 

Kullanılan yöntemlerin tamamı otomasyon yazılımı şeklinde değildir. bazı faaliyet ve 
süreçler manuel olarak yürütülmektedir. 

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Kurumun güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönleri Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, 
Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi başlıkları altında şu şekilde özetlenebilir. 

- Kalite Güvencesi Sisteminin Güçlü Yönleri 

- Kalite Güvencesi süreçlerinden Stratejik Plan kapsamında kurumun misyon, vizyon, temel 
değerleri, kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve amaçlarının belirlenmiş olması, 
- Kurumda performans sonuçlarının ölçülmesine yönelik sürecin oluşturulmuş olması, - 
Kurumun İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planına genel olarak uyum sağlanması, Kontrol 
Ortamı Standartları, Kontrol Faaliyetleri Standartları, Bilgi ve İletişim Standartları ve İzleme 
Standartlarında makul güvence sağlanması, 

- Kalite Güvencesi Sisteminin İyileşmeye Açık Yönleri 

- KSÜ’ nün performans yönetim sisteminin, ilgili mevzuat hükümlerine ve iç kontrol ilkelerine 
uygun şekilde oluşturulmasında güçlüklerin bulunması, 
- Kurumun İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yer alan Risk Değerlendirme 
Standartlarının genel şartlarına makul güvence sağlanamaması, 
- Kurum tarafından verilen doktora derecelerine bağlı olarak akademik ortamda iş bulan 
öğrencilerin takibi için yeterli bir sistemin bulunmayışı, 
- Bölümlerin uluslararası geçerliliği olan akredite kuruluşları tarafından akredite edilmede 
eksiklerinin bulunması. 

- Eğitim-Öğretimin Güçlü Yönleri 
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- Bologna süreci kapsamında, kurumun misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların 
görüşleri de dikkate alınarak ders müfredatlarında güncelleme yapılması,  
- Öğrencilerin alanlarında sektör ihtiyaçlarını karşılayan bilgi ve donanıma sahip olmaları, 
- Kütüphanelerinde bulunan yaklaşık 90.500 basılı, 153.000 elektronik kitap ve 40 veri tabanı 
ile öğrenci ve öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına destek olunması, 
- Engelli öğrenciler için; dersleri takip edebilmelerine yönelik grafikli ve görsel dersler yerine 
teorik derslerin eşdeğer kabul edilmesi ve bu öğrencilere sınavlarda ek süreler ve yardımcılar 
verilmesi ve dersliklere ulaşım kolaylığının sağlanması, 
- Uygulamalı dersler ve staj uygulamalarına ağırlık verilmesi, teknik geziler düzenlenerek 
öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişiminin sağlanması, 

- Eğitim-Öğretimin İyileşmeye Açık Yönleri 

- Yüksekokulumuz ile ilimizdeki sağlık kurumlarının işbirliğinin yetersiz olması 
- Bazı programlarda öğretim elemanı ihtiyacının bulunması, 
- Öğrencilerin barınmaları konusunda yurtların yetersiz olması, 
- Öğrenciler için kültürel ve sosyal alanların yetersiz olması,  

- Araştırma-Geliştirmenin Güçlü Yönleri 

- AR-GE faaliyetlerinin akademik ve idari düzeyde gelişmiş olması, 
- BAP birimi bünyesinde bilimsel araştırma ve projelere imkanlar ölçüsünde destek verilmesi 
ve belirli aralıklarla AR-GE proje pazarları düzenlenmesi, 
- Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar (konferans, kongre vb.) düzenlenmesi, 
- Lisansüstü çalışmalardan ve bilimsel araştırma projelerinden ulusal ve uluslararası düzeyde 
yayın çıkarılmasının sağlanması ve teşvik edilmesi, 
- Araştırmacı kimliği ön plana çıkmış öğretim üyelerinin bulunması, 

- Araştırma-Geliştirmenin İyileşmeye Açık Yönleri 

- Araştırma faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik altyapı ve mali kaynakların yetersiz olması, 
- Yüksekokulumuz ile Şehrimizdeki sağlık kurumlarının işbirliğinin yetersiz olması 
- Kurum içerisinde dönemsel olarak ilan edilen öncelikli çalışma konuları listesi ve çalışma 
alanlarının bulunmaması, 
- Doğrudan yapılacak AR-GE faaliyetlerine sponsorluk-bağış miktarının az olması, 

- Yönetim Sisteminin Güçlü Yönleri 

- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılan “Bilgi Yönetim Sistemi” öğrencilerin 
demografik bilgileri, eğitim ve öğretim süreçlerini ve başarı oranları ile ilgili bilgilerin hızlı 
bir şekilde raporlanması, 
- Akademik ve bireysel özgürlüğün bulunması, 
- KSÜ ve Yüksekokulumuz yönetiminin gelişmeye açık, demokratik, katılımcı, ulaşılabilir, 
şeffaf, üniversiteyi geliştirme konusunda istekli, eleştirilere ve sorgulamalara açık olması, 
- Öğrenci topluluklarının aktif çalışıyor olması. 


