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SUNUŞ 

 

 

Ülkemizde her geçen yıl sağlık alanında yapılan iyileştirmeler ve sağlıkla ilgili giderlerin diğer 

ülkelere göre çok daha ucuza mal olması yurtdışından birçok hastanın ülkemizi tercih etmesine 

neden olmaktadır. Bu talebin sürekliliği ve ülkemiz insanlarının daha çok memnuniyetlerinin 

sağlanması için sağlık sektöründe nitelikli, donanımlı sağlık personellerinin yetiştirilmesinin önemli 

olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, başta Tıp Fakültesi olmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yükseköğretimdeki yeri ve önemi göz ardı edilemez bir 

gerçektir. 

 

Yüksekokulumuz, sağlık sektörünün birçok alanına sağlık elemanı yetiştirmeyi ilke olarak 

benimsemiş ve bu amaçla kurulmuş bir önlisans programıdır. Bu çerçevede, Yüksekokulumuz 

bünyesinde Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Çocuk 

Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Saç Bakımı ve 

Güzellik Hizmetleri Bölümü olmak üzere toplam beş bölüm ve bu bölümler altında; Yaşlı Bakımı 

Programı, Evde Hasta Bakımı Programı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Tıbbi 

Tanıtım ve Pazarlama Programı, Optisyenlik Programı, İlk ve Acil Yardım Programı, Çocuk 

Gelişimi Programı, Fizyoterapi Programı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı ile Saç 

Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı olmak üzere toplam 10 program bulunmaktadır.  

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. maddesinde belirtilen Yükseköğretimin amacına uygun 

olarak Yüksekokulumuz öğrencilerini, Vatan ve Millet sevgisi ile görev ve sorumluluklarını bilen 

Türk Milletinin değer ve kazanımlarının bilincinde çalışkan bireyler olmayı hedeflerken, diğer 

taraftan bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, ulusal alanda gelişme ve 

kalkınmaya destek olmak, yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının 

seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel gelişmeye katkıda bulunmak gayretleri içerisinde 

faaliyetlerini sürdürmek gibi ulvi bir vazifeyi de hedeflerine koymuştur.  

 

Bu amaçlar doğrultusunda, Yüksekokulumuz imkanları daha da geliştirilerek başta Ülkemiz olmak 

üzere bölgesi özelinde İlimize yetişmiş kalifiye sağlık personellerini kazandırma konusunda azim 

ve kararlılığımız devam edecektir. 

 

Saygılarımla. 
 

           

                                                                          

 

                                                                               Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK    

                                                                                     Müdür 
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I. GENEL BİLGİLER 

 

Misyon ve Vizyon 

 

 Misyonumuz 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz; ulusal ve uluslararası mesleki ölçütlere 

uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler 

doğrultusunda; üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, 

halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı inisiyatif sahibi ara elemanların yetişmesini sağlamaktır. 

 

Vizyonumuz 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz; 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal 

koşullarına kolayca uyum sağlayabilen, yenilikçiliğe önder olan, bilgiye, paylaşıma ve teknolojiye 

odaklı bir eğitim kültürü içerisinde üst düzey mesleki bilgiye ve deneyime sahip sorumluluk bilinci 

taşıyan güvenilir, etik ilkeleri benimseyen ve uyumlu ara insan gücü yetiştirerek alanında lider bir 

eğitim kurumu olmaktır. 

 

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. Maddesinde belirtilen Yükseköğretimin amacı gereğince, 

öğrencilerimizi; Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk 

Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve 

mutluluğunu duyan, toplum yararını kişisel çıkarların üstünde tutan; aile, ülke ve millet sevgisi ile 

dolu,  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 

haline getiren, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına 

saygılı; beden, zihin, ruh,  ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş; ilgi ve 

yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek; aynı zamanda bilgi,  beceri,  

davranış ve genel kültürüne sahip bireyler olarak yetiştirmek; Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla, ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak çağdaş uygarlığın yapıcı, 

yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak; yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve 

araştırma yapmak; bilgi ve teknoloji üretmek; bilim verilerini yaymak; ulusal alanda gelişme ve 
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kalkınmaya destek olmak; yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının 

seçkin bir üyesi haline gelmek; evrensel gelişmeye katkıda bulunmak gayretleri içerisinde 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla, Yüksekokulumuzun olanaklarının geliştirilmesine ve 

yetişmiş kalifiye ara elemanlarla ilimize katkıda bulunulmasına çalışılmaktadır. 

 

 

İdareye ilişkin Bilgiler 

 

1- Fiziksel Yapı 

 

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eylül 2017’de Ağdacı kampüsüne 

taşınmıştır. Ağdacı kampüsünde bulunan binamız bünyesi kapalı alan dağılımı aşağıda çizelgede 

verilmiştir. Optisyenlik, Yaşlı Bakımı-Evde Hasta Bakımı, İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı Yunus 

Emre dersliğinde; Fizyoterapi Laboratuvarı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi binasında; Drama 

Atölyesi ile kurulum aşamasında olan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri laboratuvarı İktisadi İdari 

Bilimler Fakültesi arkasında bulunan prefabrik yapıda; Bilgisayar Laboratuvarları hizmet binamızda 

faaliyet göstermektedir. 

 

 

Alan 
Kapasite 

0-25 

Kapasite 

26-50 

Kapasite 

51-75 

Kapasite 

76-100 

Kapasite 

101-150 

Anfi - - - - - 

Sınıf - 7  3 - 

Bilgisayar Lab. - 2 - - - 

Diğer Lab. - 4 - - - 

Atölyeler - 1 - - - 

Teknoloji Sınıfı - - - - - 

Teknik Resim 

Salonu 
- - - - - 

Toplam - 14 - 3 - 

 

 

 

Kapasite 

(Kişi) 

Toplantı 

Salonu 

Konferans 

Salonu 

Okuma 

Salonu 
Toplam 
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(Adet) (Adet) (Adet) 

26-50 - - - - 

100-150 - - - - 

200- Üzeri - - - - 

 

 

Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan m2 Personel Sayısı 

Akademik 

Personel Sayısı 
17 363,75 32 

İdari Personel 

Sayısı 
4 82,30 7 

 

 

Alan Adı Adet Alan  (m2) 

Ambar 1 26,16 

Arşiv 1 26,21 

Atölyeler 0 0 

 

 

2- Örgüt Yapısı 

 

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak 

kurulmuş olup, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Üniversitemize bağlanmıştır.  

 

Yüksekokulumuzda idari personel olarak 1 Yüksekokul Sekreter Vekili, 1 Şef, 4 Bilgisayar 

İşletmeni (1 kişinin kadrosu Orman Fakültesinde) ve 1 Tekniker (kadrosu Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığında) görev yapmaktadır. 1 personelimiz naklen başka bir kuruma atanmıştır. 

 

2012-2013 yılında Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programına ek kontenjandan 

öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
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Yüksekokulunda aktif 4 Bölüm ve bu bölümler altında toplam aktif 8 Program bulunmaktadır. 2019-

2020 eğitim öğretim yılında Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programına öğrenci 

alınmış olup; 2020-2021 eğitim öğretim yılında Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli Bakımı 

ve Rehabilitasyon Programı ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Saç Bakımı ve Güzellik 

Hizmetleri Programına öğrenci alınması planlanmaktadır. 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 

• Yaşlı Bakımı Programı 

• Evde Hasta Bakımı Programı 

 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 

• Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı 

• Optisyenlik Programı 

• İlk ve Acil Yardım Programı 

 

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 

• Çocuk Gelişimi Programı 

 

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

• Fizyoterapi Programı 

• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı 

 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü 

• Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 

 

 

 

 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinsi 
İdari Amaçlı 

( Adet) 

Eğitim Amaçlı 

(Adet) 
Toplam 

Projeksiyon - 20 20 

Video - - - 

Yazıcılar 6 18 22 

Akıllı Tahta  3 3 

Barkod okuyucu - - - 

Optik Okuyucu - - - 

Baskı Makinesi - 1 1 

Fotokopi Makinesi - 1 1 

 

 

4-İnsan Kaynakları 

2019 yılı itibariyle akademik personel durumu bölümlere göre aşağıda verilmiştir. 

 

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü 

 

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümünde 

2 Program ve 5 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz akademik personelinin 1’i erkek, 

4’ü bayandır. 

 

  

 

     Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Programları ve Akademik Personeli 
 
 

 2019 

Masa Üstü Bilgisayar 118 

Taşınabilir Bilgisayar 8 

Toplam 126 
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PROGRAMLAR ÖĞRETİM ELEMANI 

1. Yaşlı Bakımı 
Öğr. Gör. Elçin Sebahat KASAPOĞLU 

Öğr. Gör. Arzu TAZEGÜN 

2. Evde Hasta Bakımı 

Öğr. Gör. Elif YATGIN  

Öğr. Gör. Yasemin ŞAHİN YILDIZ 

Öğr. Gör. Hanifi DÜLGER 

  

 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

Bölümünde 4 Program, 11 Öğretim Görevlisi ve 2 Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Bölümümüz 

akademik personelinin 4’ü erkek, 9’u bayandır. 

  

 

       Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Programları ve Akademik Personeli 

PROGRAMLAR ÖĞRETİM ELEMANI 

1.Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Öğr. Gör. Öznur KIRMIZI AY 

Öğr. Gör. Gökhan KUTLUANA 

Öğr. Gör. Birgül ALTUĞ 

Öğr. Gör. Funda YILDIRIM 

2.Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 

Öğr. Gör. Nevin BAKIR 

Öğr. Gör. Dr. Mehmet KURTÇA 

Öğr. Gör. Habibe Meral ALBAYRAK 

3.Optisyenlik 
Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖZDEMİR ÖGE 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KABAÇELİK 

 

4.İlk ve Acil Yardım  

 

Öğr. Gör. Aslı SALDAMLI 

Öğr. Gör. Pelin SARIKAYA ŞEKER 

Öğr. Gör. Figen KARAÇETİN 

Öğr. Gör. Erhan ŞEKER 
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 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik 

Hizmetleri Bölümünde 1 Program ve 5 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz 

akademik personelinin 1’i erkek, 4’ü bayandır.  

 

 

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Program ve Akademik Personeli 
 

 

 PROGRAMLAR ÖĞRETİM ELEMANI  

 Çocuk Gelişimi 

Öğr. Gör. Meryem Esra ÖZTABAK 

Öğr. Gör. Gökçen AKBABAOĞLU  

Öğr. Gör. Osman ŞALCI 

Öğr. Gör. Gamze UYKUCU ARMUTÇUOĞLU 

Öğr. Gör. Ayşenur NAZİK FAYIZ 

 

 

 

     

 

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon 

Bölümünde 2 Program, 6 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz akademik 

personelinin 4’ü bayan 2’si erkektir. 

 

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Programları ve Akademik Personeli 

 

 PROGRAMLAR ÖĞRETİM ELEMANI  

 1. Fizyoterapi 

Öğr. Gör. Şeyma Nur ÖNAL 

Öğr. Gör. Betül ÜNSAL 

Öğr. Gör. Meryem SEVİM 

 

 

 

 2. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 

Öğr. Gör. Özge ÇULHAOĞLU 

Öğr. Gör. Ahmet ÖZKAN 

Öğr. Gör. Mustafa Mert ÖRNEK 
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Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü       

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik 

Hizmetleri Bölümünde 1 Program ve 3 Öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümümüz 

akademik personelinin 1’i erkek, 2’si bayandır. 

 

 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Akademik Personeli 

 

 PROGRAMLAR ÖĞRETİM ELEMANI  

 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 

Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR 

Öğr. Gör. Ruşen AKMAN 

Öğr. Gör. Gizem DOĞANEL AKSOY 

 

 

 

 

 

 

 

5- 2019 Yılı Yayın Türü ve Sayısı 

 

Yayın Türü 2019 

Uluslararası Makale  2 

Ulusal Makale 2 

Uluslararası Bildiri 20 

Ulusal Bildiri 6 

Kitap 1 

TOPLAM 31 

 

 

23 Bayan
71,88 %

9 Erkek
28,12 %

Akademik Personel Dağılımı
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6- Sunulan Hizmetler 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Yaşlı Bakımı (N.Ö.) programı 2012-2013 

eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış olup, Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) programı 2013-2014 eğitim 

öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Evde Hasta Bakımı (N.Ö. ve İ.Ö.) programı, Optisyenlik (N.Ö. 

ve İ.Ö.) ve Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (N.Ö. ve İ.Ö) programı 2013-2014 eğitim öğretim yılında 

faaliyete başlamıştır. Çocuk Gelişimi (N.Ö. ve İ.Ö.) programı ve Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik (N.Ö. ve İ.Ö.) programı 2014-2015 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır. İlk ve 

Acil Yardım (N.Ö. ve İ.Ö.) programı 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 

Fizyoterapi (N.Ö.) programı 2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 

 

7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akademik ve İdari teşkilat şeması aşağıda Şekil 

üzerinde verilmiştir. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK 

Müdür 

Öğr. Gör. Meryem Esra ÖZTABAK 

Müdür Yardımcısı 

Sema DÖNMEZ 

Yüksekokul Sekreter V. 

Öğr. Gör.  

Elçin S. 
KASAPOĞLU 

Bölüm Başkan V. 

Öğr. Gör.  
Figen KARAÇETİN 

Bölüm Başkan V. 

Öğr. İşleri 

Bürosu 
Destek Hiz. 

Bürosu 

Yavuz ALPAY 

Şef 
Öğr. Gör. 

Gamze U. 

ARMUTÇUOĞLU 

Bölüm Başkan V. 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖZDEMİR ÖGE 

Müdür Yardımcısı 

Öğr. Gör.  

Şeyma Nur ÖNAL 

Bölüm Başkan V. 

Öğr. Gör.  
Ruşen AKMAN 

Bölüm Başkan V. 
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II. AMAÇ ve HEDEFLER 

 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

 

Yaşlı Bakımı Programı 

 

Amaç: 

Yaşlı bakımında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve beceriye sahip olan, yaşlının temel 

özelliklerini ve gereksinimlerini bilen, mesleki etik değerlere önem veren ve uygulayan, kaliteli 

bakım hizmeti sunan, sosyal sorumluluk sahibi, ekip çalışmasının önemine inanan sağlık 

teknikerleri yetiştirmektir.  

 

Hedef: 

Hedefimiz ulusal ve uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları 

aracılığı ile bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, üstün bilgi ve beceri ile donatılmış 

elemanların yetişmesini sağlamak, ülkemizde sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde öncü eğitim 

kurumları arasında olmaktır. 

 

 

Evde Hasta Bakımı Programı 

 

Amaç: 

Programın amacı, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve 

meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, 

hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım 

yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakım elemanı yetiştirmektir. 

 

Hedef: 

Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve bu hizmetlere ulaşımın yaygınlaştırılmasına paralel olarak 

sağlık sistemi içindeki çalışma alanları da gün geçtikçe genişlemektedir. Bu nedenle evde hasta 

bakımı programının gerektirdiği mesleki bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, 

özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı bir 

mezun profili oluşturularak, sağlık sistemi içindeki talebi karşılayabilecek nitelikli evde hasta bakım 

elemanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Optisyenlik Programı 

 

Amaç: 

Optisyenlik Programının amacı, öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri 

kazandırmak, bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilen, sorgulayabilen ve 

yaratıcı niteliklere sahip, ekip çalışmasında başarılı, kendini yenileyebilen, yazılı ve sözlü iletişim 

becerileri ile donanmış, etik değerlere sahip, girişimci, kültürlü ve çok yönlü bireyler yetiştirmektir. 

Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için tasarlanmış optik gereçleri tedarik eden ve 

hastaya uygulamasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul mezunu kalifiye sağlık 

elemanlarını ülkemize kazandırmaktır. 

 

Hedef: 

Optisyenlik programının hedefi, optisyenlik alanında çalışacak sağlık teknikerleri yetiştirmektir. 

Mesleki alanda fizik, kimya becerilerini kullanabilen, temel gözlükçülük bilgisine sahip, göz 

anatomisini bilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim ve montajını verilerine 

uygun yapabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, girişimci ve kendini 

yenileyebilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirmek 

programın amaç ve hedefleridir. 

 

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı 

 

Amaç: 

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programının temel amacı; ilaç ve medikal malzeme sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve alt yapıya sahip, kaliteli personeli 

yetiştirmektir. 

 

Hedef: 

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, ilaç ve medikal malzeme sektöründe tanıtım ve satış yapacak 

olan geleceğin profesyonel Tıbbi Mümessillerini yetiştirmeyi ve öğrenci tercihlerinde ilk sırada yer 

almayı hedefleyen bir programdır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin, ulusal veya uluslararası 

ilaç ve medikal malzeme firmaları adına, sektöre yönelik ürünlerin tanıtımını ve satışını 

gerçekleştirecek; hekimlere tıbbi tanıtım, hastane, eczane ve ilgili firmalara satış yapabilecek; 

pazardaki rakip firmaların faaliyetlerini takip edebilecek, bilimsel organizasyonlar ve sunumlar 
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yapabilecek, kurumların alım sürecinde ihalelere firmaları adına katılabilecek, kişisel, kurumsal ve 

toplumsal gelişmeye katkıda bulunacak yetkinlikte olmaları hedeflenmektedir. 

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 

 

Amaç: 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı; sağlık kuruluşlarının çeşitli dallarında sekreterlik 

hizmetlerini yürüten hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapan, tıbbi, 

idari ve istatistiki dokümanları hazırlayıp düzenleyerek arşivleyen, hasta kabul ve dosya işlemleri 

ile hastaları muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık 

teknikerlerini yetiştirmeyi amaçlar. 

 

Hedef: 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının hedefi bu alandaki her türlü yenilikleri takip 

ederek üstün bilgi ve beceriyle donatılmış sağlık kuruluşlarının belge-bilgi hizmetlerinden sorumlu 

olan tıbbi sekreterler yetiştirmektir. 

 

İlk ve Acil Yardım Programı 

 

Amaç: 

İlk ve acil yardım programının amacı; Bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, 

ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, 

sağlık ekibi, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim kurabilen, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, 

yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe 

ulaşmış, hastaya ilk yardım tekniklerini uygulayan, hastanın güvenli bir biçimde ambulansa 

yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlayan, yolda hastaya acil bakım 

hizmeti veren, hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eden, teslim alan sağlık profesyonellerine 

hastanın durumu hakkında gerekli bütün bilgileri veren, hastanelerin acil servis bölümünde gerekli 

müdahalelerde bulunan gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapan, ekiple iş birliği içinde 

çalışabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. 

 

Hedef: 

İlk ve acil yardım programı,  acil sağlık hizmetlerinde geleceğin profesyonel ilk ve acil yardım 

teknikeri yetiştirmeyi ve öğrenci tercihlerinde ilk sırada yer almayı hedefleyen bir programdır.  
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Güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, ahlaki 

değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, kendini sürekli geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi 

uygulamaya geçirecek bireyler yetiştirmektir.  

 

Çocuk Gelişimi Programı 

 

Amaç: 

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında evrensel bilim 

ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel 

gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, çocukların bütünsel gelişimine yönelik 

eğitimin yanında onlara müzik resim, drama, jimnastik gibi eğitimleri verebilen, çağ nüfusu 

çocuklarının eğitim ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, çocuk gelişimi ve eğitimi 

alanında uygulayıcı, yaratıcı ve geliştirici niteliğe sahip çocuk gelişimi ve eğitimi sunan, kurum ve 

kuruluşlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir. 

 

Hedef: 

Eğitim ve bakım hizmetleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip alanında edindiği temel 

düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları 

tanımlayabilen çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için 

gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, 

uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında 

sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, 

sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek 

elemanları yetiştirmek. 

 

Ayrıca; evrensel, kültürel değerlere, mesleki etik yeterlilik ve bilincine sahip, bireysel ve mesleki 

alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen ve kendini 

sürekli yenileyen geliştiren, güvenlik, sağlık ve çevre koruma önlemleri ile konusunda bilgi, beceri, 

yeterlilik ve bilince sahip bireyler yetiştirmektir. 

 

Fizyoterapi Programı 

 

Amaç: 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Fizyoterapi Programı, Fizik Tedavi Rehabilitasyon 

klinikleri, özel dal merkezleri ve özellikle SPA/termal tesislerde eksiği yoğun olarak hissedilen 
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yardımcı sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fizyoterapi programı ile amaç bireylerde 

hareketsizlik ve iş koşullarına bağlı olarak meydana gelen kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında daha 

kaliteli sağlık hizmeti sunmak, fiziksel engeli olan bireylerin tedavisine yardımcı olmak ve yaşam 

kalitesini arttırmak amacıyla uzman hekim ve fizyoterapist denetimindeki fizyoterapi teknikerinin 

fizyoterapi ve rehabilitasyon kliniklerinde cihazlarla yapılacak uygulamalarda cihazların 

hazırlanması, kullanımı ve kontrolünden sorumlu teknik profesyoneller olarak yetiştirilmesidir. 

 

Hedef: 

Sağlık kuruluşlarında, fizik tedavi ünitelerinde ve özel sektörde fizik tedavi işlemlerinin 

yürütülmesinde gerekli olan bilgi ve beceriyle donanmış sağlık personeli yetiştirmektir. Kendi 

alanındaki her türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek öğrenci standartlarını ve eğitimin kalitesini 

yükseltmek ve böylece mesleği en üst seviyeye çıkartmaktır. 

 

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı 

 

Amaç:  

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programı, engelli bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, engelli 

ve bakıma muhtaç kişilerin hayata tutunmalarını, gelecek kaygısından arınmalarını, boş zamanlarını 

üretken bir şekilde değerlendirmelerini, kendi bedenlerine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve 

koruyucu olmayı alışkanlık haline getirmelerini sağlayan engelli bakım teknikerlerini yetiştirmeyi 

amaçlayan bir programdır. 

 

Hedef:  

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programının amacı, aynı zamanda alanıyla ilgili kavram ve 

ilkeleri özümsemiş, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, engelli bireylerin temel 

özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen, 

insanları seven, saygı duyan, hoşgörü ve sabır gibi kişilik özelliklerine sahip donanımlı meslek 

elemanları yetiştirmektir.   

 

 

 

 

 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 
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Amaç:  

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri önlisans programının amacı; sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek 

elemanlarını yetiştirmektir. 

 

 

Hedef:  

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri önlisans programı düzeyinde eğitimini vermek, sektöre önlisans 

düzeyine profesyoneller yetiştirmek, kozmetoloji alanında dünya standartlarını yakalamaktır.  

 

B-Temel Politikalar ve Öncelikler 

 

 Kalite 

 Özgünlük 

 Üretkenlik 

 Çağdaşlık 

 Sosyal sorumluluk 

 Verimlilik 

 Güvenilirlik ve doğruluk 

 Katılımcılık 

 Nesnellik 

 Sorgulayıcılık 

 Çevre bilinci 

 Mükemmellik 

 Rekabet 

 İşbirliği 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 

 

A- Mali Bilgiler 

 

1-Bütçe Uygulama Sonuçları 

  

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2012-2019 yıllarına ait Müdürlük harcama bütçesi 

aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

 

 

  Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Harcama Bütçesi (TL) 

 

Açıklama  2012 2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Personel 

Giderleri  
174.985,69 589.985,30 856.747,43 1.532.577,73 1.840.288,41 2.201.655,00 2.650.231,25 3.406.804,00 

Hammadde 

Alımı  
- - - - - - - - 

Tüketime 

Yönelik  

(Kırtasiye – 

Temizlik)  

5.092,26 18.508,27 11.989,87 23.108,05 52.838,40 41.995,00 

 

 

9.980,19 

 

 

 

 

19.278,00 

 

Yolluk  10.858,91 1.906,00 11.575,25 10.272,86 14.435,00 823,00 4.470,45 8.760,00 

Hizmet Alımı  773,86 2.941,00 2.452,96 8.748,15 17.254,23 2.290,00 1.000,25 1.643,00 

Dayanıklı Mal 

Alımı 

(Demirbaşlar)  

13.462,75 37.944,09 4.995,41 4.925,60 5.995,18 9.997,00 12.190,58 2.789,00 

Bina Bakım – 

Onarım  
- 1.946,62 998,10 975,42 - - - 995,00 

Sağlık Gideri  - - - - - - - - 

Toplam  205.173,47 653.231,28 888.759,02 1.580.607,81 1.930.811,22 2.256.760,00 2.677.872,72 3.446.269,00 

  

 

 

 

 

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 
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Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarında, 2019 yılında 20.000,00 – TL ödeneğimiz olup 

19.278,00 – TL harcanmıştır. 722,00 – TL ödeneğimiz kalmıştır. 

 

Yolluklarda, 2019 yılında 8.760,00 – TL ödeneğimiz olup 8.714,00 – TL harcanmıştır. 46,00  – TL 

ödeneğimiz kalmıştır. 

 

Hizmet Alımlarında, 2019 yılında 2.500,00 – TL ödeneğimiz olup 1.643,00 – TL harcanmıştır. 

857,00 – TL ödeneğimiz kalmıştır. 

 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinde, 2019 yılında 2.789,00  – TL 

ödeneğimiz olup 2.789,00 – TL harcanmıştır. 0,00 – TL ödeneğimiz kalmıştır. 

 

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinde, 2019 yılında 1.000,00  – TL ödeneğimiz olup 

995,00 – TL harcanmıştır. 5,00 – TL ödeneğimiz kalmıştır. 

 

3- Mali Denetim Sonuçları 

Yüksekokulumuz 2019 yılında hem Üniversitemiz İç Denetim Birimi hem de Sayıştay tarafından 

denetime tabi tutulmuş olup; hiçbir eksiğimiz çıkmamıştır. 
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IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A-Üstünlükler 

➢ Ankara ve İstanbul gibi şehirlere ulaşım kolaylığı, 

➢ Öğrencilere yönelik yeterli sayıda bilgisayarın mevcut olduğu laboratuvarlar, 

➢ Öğrencilerin teorik bilgileri yanında uygulama yapabilecekleri donanım ve ekipmana sahip 

uygulama laboratuvarlarının olması, 

➢ Genç ve dinamik bir kadro, 

➢ Farklı üniversitelerde eğitim (Lisans-Yüksek lisans-Doktora) görmüş öğretim elemanları, 

➢ Sınavsız geçiş ile öğrenci alımın iptal edilmesi, 

B-Zayıflıklar 

 

➢ Sosyal-kültürel etkinliklerin azlığı, 

➢ Derslik ve büro yetersizliği, 

➢ Saha uygulama alanlarının az ve kapasitelerinin yetersiz olması, 

C-Değerlendirme 

 

 Fırsatlarımız 

➢ Programlarımıza giderek artan ilgi ve talep, 

➢ Programlarımızın günümüzde tercih edilen meslek grubunda yer alması, 

➢ Yeni üniversite olmamız, 

➢ Dinamik ve donanımlı akademik kadro, 

➢ Genç ve yeni yetişen akademisyenler, 

➢ Yerel yönetimler ile güçlü işbirliği imkânı, 

➢ Giderek daha iyi hale gelen veri tabanları ve kaynaklarının varlığı, 

➢ Öğrenci ile akademik personel ilişkisinin güçlü olması, 

➢ Çalışma disiplinlerinin geniş bir yelpazede olması, 

  

 Tehditler 

➢ İdari personel eksikliği,  

➢ Fiziki altyapı yetersizliği, 
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V. ÖNERİ ve TEDBİRLER 

 

Çağdaş, kendisini yenileyebilen, yasal mevzuatı takip edip güncelleme yapabilen, kalifiye personel 

istihdamı yapılması ve personelin iş motivasyonunu artırıcı kaynakların yaratılmasının sağlanması 

gerekmektedir. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

  

  

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

  

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

  

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 

etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. 

  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim 

  

  

                                                                                                    BARTIN/MERKEZ 

                                                                                                                     …./…./2020 

 

 

                                                                                                                          

        Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK 

             Müdür 
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

  

  

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

  

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin 

etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 

düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

  

İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  

 

 

 

                                                                                                  BARTIN/MERKEZ 

                                                                                                                     …./…./2020 

 

 

                                                                                                                          

        Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK 

          Müdür 

 


