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BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

A. Birim Hakkında Bilgiler 

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993-

1994 Eğitim Öğretim yılında Ebelik Programına 25 Öğrenci alarak eğitimine başlamıştır. 

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 1461 öğrenci sayısına ulaşmıştır. Okulumuz öğretim 

elemanı başına düşen öğrenci sayısı 81,2’dir. Yüksekokulumuz üç bölüm, altı programda; 18 

akademik ve 10 idari personel ile hizmet vermektedir. (Bkz. Şekil 1: Organizasyon Şeması) 

İletişim Bilgileri 

Telefon: 0 236 237 13 78 

Faks: 0 236 234 89 31 

E- Posta : saglikmyo@cbu.edu.tr 

Adres:  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

Uncubozköy Yerleşkesi C- Blok MANİSA 

Tarihsel Gelişimi 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

tarihsel gelişimi Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Tarihsel Gelişim 

Eğitim Öğretim Yılı Program Adı Açıklama 

1993-1994 Ebelik 25 Öğrenci alarak eğitimine 

başlamıştır. 

1995-1996 Hemşirelik ve Tıbbi Laboratuvar Açılarak ilk öğrenci alımını 

yapmıştır. 

1996-1997 Ebelik ve Hemşirelik Programları Lisans düzeyinde eğitime 

geçtiği için bu programlar 

kapatılmıştır. 

1998-1999 Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik 

 

2010-2011 Yaşlı Bakımı  

2014-2015 İlk ve Acil Yardım Programı  

2017-2018 Saç Bakımı ve Güzellik Programı  

mailto:saglikmyo@cbu.edu.tr
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Şekil 1: Organizasyon Şeması 

 

 

 Prof. Dr. Turan GÜNDÜZ 

MÜDÜR 

Öğrenci İşleri Birimi 

Dr. Seval ÖZBALCI (Ayniyat Saymanı) 
Nergis COŞKUN (Bilgisayar İşletmeni) 
Faik MEĞRELİ (VHKİ) 
Hamiyet ANAT (Yrd. Hizmetler) 

İdarî-Malî İşler Birimi 

Aslı GÖNLÜGÜR (Bilgisayar İşletmeni) 
Şefika BULDUK (Memur) 

Personel İşleri Birimi 

Hatice ÖZGÜN Şef V. 

Kütüphane Birimi 

Halit Zeki BOZABA (Araştırmacı) 

Gürcan İÇTENAL (Memur) 

Didem ARAS (Sürekli İşçi) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan UMUR 
MÜDÜR YARDIMCISI 

Doç. Dr. Gülşen GÜRGEN 
MÜDÜR YARDIMCISI 

YÖNETİM KURULU 

Destek Hizmetleri Birimi 

Ayşe AGÜN (Sürekli İşçi) 
Nusret GÜLMÜŞ (Sürekli İşçi) 

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK BÖLÜMÜ 
 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Turan GÜNDÜZ 

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 
 
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. M. Emin LİMONCU 
 
Yaşlı Bakımı Programı 
Öğr. Gör. Pınar ARPACI 
Öğr. Gör. Erhan SEÇER 
Öğr. Gör. Özge GÖBEL 
Öğr. Gör. Melda BAŞER SEÇER 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 
 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Necati KAYA 
 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı  
Dr. Öğr. Üye. Zeynep KORKMAZ 
Dr. Öğr. Üye. Gül GERÇEKLİOĞLU 
Dr. Öğr. Üye. Semra AY 
 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 
Prof. Dr. Necati KAYA 
Prof. Dr. Funda KOSOVA 

Doç. Dr. S. Gülşen GÜRGEN 
Dr. Öğr. Üye. Nurcan UMUR 
 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 
Dr. Öğr. Üye. Ayşe TUÇ YÜCEL 
Dr. Öğr. Üye. Yeşim GÜVENÇ 
Öğr. Gör. Hasan Fehmi ÖZEL 
 
İlk ve Acil Yardım Programı 
Prof. Dr. M. Emin LİMONCU 
Dr. Öğr. Üye. Suha Kenan ARSERİM 
Öğr. Gör. Özgül TÜRKMEN BALCI 

Lale Kamile ÇELEBİ 
Yüksekokul Sekreteri 

YÜKSEKOKUL KURULU 
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Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz; 

“Sağlık personeli eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, saygın, 

yenilikçi, üretken, sağlık hizmeti veren resmi ve özel kurumların sağlık teknikeri 

gereksinimlerini karşılamada tercih ettikleri lider bir eğitim kurumu olmaktır.” 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz; 

“Analitik düşünceye sahip, sorunlara uygun çözümler geliştirebilen, yetki ve sorumluluklarını 

taşıyabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, meslek etiğinden taviz vermeyen, çağdaş eğitim- 

öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüten, sağlık hizmetleri alanında bölgesel ve ulusal 

kalkınmaya katkı sağlayan bir kurum olmaktır.” 

Değerlerimiz; 

- Atatürk İlkelerine bağlılık, herkes için fırsat eşitliği ve ifade özgürlüğü, 

- Evrensel ve toplumsal değerlere saygı ve insan haklarının ön planda tutulması, 

- Hukukun üstünlüğü, bilimsel etik kurallara uygunluk, 

- Bilimin evrenselliğine inanmak, gerçekçi değerler ile çevreye ve insana saygı, 

- Hayal gücü ve yaratıcılığı destekleyen bir ekip ruhunu benimseme, 

- Yaşam boyu öğrenme ve geliştirme, 

- Üretilen bilgileri güncelleme ve pratikte uygulama, 

- Araştırmacı, yenilikçi, paylaşımcı ve katılımcı olma, 

- Çalışanların, öğrencilerin ve paydaşlarımızın memnuniyeti, 

- Kurumsal kimliği destekleyen verimli çalışmalar yapmak, kendimizi sürekli geliştirme ve 

iyileşme olmalıdır. 

 

Hedeflerimiz; 

- Bilimsel yayın kalitesinin arttırılması ve ortak araştırmaların yapılması, 

- Bilimsel yayınların proje destekli olmasına özen gösterilmesi ve atıf sayısının artırılması, 

- Okul-sağlık sektörü işbirliğini geliştirecek ulusal ve uluslararası projelere katılımın 

artması, 

- Okul imajının etkin tanıtımı için paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi, 

- Donanım ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi, 

- Öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, 

- Mezun öğrenci bilgi portalının kurulması, 

- Akademik ve idari personelin nitelik ve niceliğinin artırılması, 

- İdari personelin hizmet içi ve mesleki eğitim programlarına katılımının sağlanması, 

- Engelsiz okul olmak için çalışmaların artırılmasıdır. 
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Kalite Politikamız 

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda; akademik ve idari personelin işbirliği 

içinde bilgi beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ile öğrenci odaklı, eğitim-araştırma 

faaliyetlerine önem veren,  kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi hedefleyen bir okul olmaktır. 

Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

Meslek Yüksekokulumuzda üç bölüme bağlı 8 programda eğitim öğretim hizmetleri 

yürütülmektedir (Tablo 2).  

Tablo 2: Yüksekokulumuz Eğitim Öğretim Programları 

Bölüm Adı Program Adı Eğitim-Öğretim Türü 

TIBBİ HİZMETLER VE 

TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

Programı 

Örgün ve İkinci 

Öğretim 

Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik Programı 

Örgün ve İkinci 

Öğretim 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Programı 
Örgün Öğretim 

İlk ve Acil Yardım Programı Örgün Öğretim 

SAĞLIK BAKIM 

HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 
Yaşlı Bakımı Programı Örgün Öğretim 

SAÇ BAKIMI VE 

GÜZELLİK BÖLÜMÜ 

Saç Bakımı ve Güzellik 

Programı 
Örgün Öğretim 

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 

Meslek yüksekokulumuzda araştırma, simülasyon, saç bakım-güzellik ve bilgisayar 

laboratuvarlarımız eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın 

hizmetinde bulunmaktadır (Tablo 7). 

 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

Meslek Yüksekokulumuz öğrenci sayısının artmasıyla birlikte fiziki alanlar yetersiz kalmakta 

olup fiziki alanların iyileştirilmesine ve dersliklerinin kapasitelerinin arttırılmasına yönelik 

çalışmalar; 

 Öğrencilerimizin uygulama eğitimleri aldıkları ve staj yaptıkları alanlarla ilgili 

paydaşlarla iletişim kurarak staj yerleri ile ilgili sorunlara çözüm sağlanması, 

 Meslek Yüksekokulları ile ortak bir müfredat doğrultusunda öğrenci yönlendirilmesi, 

 Kurum içi ve kurum dışı geçişlerde yaşanan ortak sorunlara çözüm bulunmasıdır. 
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B. Kalite Güvence Sistemi 

 Okulumuz Manisa Celal Bayar Üniversitesinin belirlemiş olduğu amaç ve hedefler 

doğrultusunda misyon ve vizyonunu belirlemiştir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

olarak mesleki eğitimin kalitesine önem veren, yenilikçi, araştırmacı ve öğrenci odaklı bir 

kalite politikası izlemektedir. Aynı zamanda öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalar 

yapabilmeleri için gerekli destek verilmektedir.  

Kaliteli bir eğitim öğretim süreci tüm öğelerin niteliklerinin geliştirilmesi ile mümkün 

olacaktır. Bu anlayışla okulumuz olarak tüm öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimizin 

gelişimlerini destekleyen ve hizmetin daha kaliteli sunulmasını sağlayacak olan hedefler 

belirlenmiştir. Okulumuz kalite güvence sisteminin en etkin şekilde yürütülebilmesi için 

gerekli düzenlemeleri takip etmektedir. Bu anlamda okulumuz bünyesindeki Kalite 

Komisyonu belirli dönemlerde toplantılar yaparak sürece katkıda bulunmaktadır. Komisyon 

dışındaki tüm iç ve dış paydaşlarımızın sürece katılımlarını sağlamak ve katkılarını 

değerlendirebilmek için anketler ve toplantılar düzenlenecektir. 

 Öğrencilerin dersleri ve öğretim elemanlarını değerlendirerek geri bildirime yönelik 

düzenlemeler yapılmaktadır. Aynı zamanda anketlerin içeriklerinin daha da genişletilerek yeni 

anketler düzenlenmesi ile ölçme ve değerlendirme sistemi gerçekleştirilmeye çalışılıyor. 

Okulumuz belirlemiş olduğu misyon ve amaçlar doğrultusunda hedeflerine ulaşıp 

ulaşmadığının ölçümünü, üniversitemizin stratejik planında yer alan performans göstergelerini 

dikkate alarak değerlendirme yapmaktadır (proje, makale, bildiri sayısı vs.) 

Okulumuz öğrenci ve öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeye yönelik iç ve dış 

paydaşlardan eğitim almalarının sağlanması, konferans, sempozyum, panel gibi eğitim 

alanlarına katılımın yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu amaca yönelik çalışmalardan bazıları: 

 Öğrencilerimizin sağlıkla ilgili alanlarda çalışmalarından dolayı İş Sağlığı ve Güvenliği, Akılcı 

İlaç Kullanımı ve İlk Yardım Eğitimi verilmiş ve verilmeye devam etmektedir.  

 Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine Meslek Riskleri konusunda oryantasyon verilmektedir. 

 Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine belirli aralıklarla dışarıdan uzman kişiler tarafından 

dikey geçiş eğitimi ve seminerleri verilmektedir.  

 Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine alanında uzman kişiler tarafından iş bulmalarında 

yardımcı olmak üzere belirli zamanlarda “İşe Girme Becerileri ve Mülakat Teknikleri” konulu 

seminer düzenlenmektedir. 

 Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerimizin kendilerini geliştirmesi amacıyla uluslararası proje 

ve informal eğitimlere yönlendirilmeye çalışılmaktadır. 

 Meslek Yüksekokulumuz daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir. Kurumsal 

dış değerlendirme, program akreditasyonu, laboratuvar akreditasyonu ve sistem standartları 
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yönetimi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri (EFQM) 

kapsamında geçmişte gerçekleştirilen ve halen yürütülen çalışmalar konusunda danışmanlık 

ihtiyacı bulunmaktadır. 

 Yüksekokulumuz misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini yer yıl 

yeniden belirlemekte, izlemekte ve iyileştirmektedir. Her yıl eğitim öğretim döneminde 

değişmekte olan göstergeler kapsamında yeniden değerlendirme yapılarak son veriler 

oluşturulmaktadır. 

 Okul performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için Meslek 

Yüksekokulumuz akademik ve idari personel toplantıları yapılarak okulumuz iş ve işleyişleri 

hakkında bilgi alış verişi yapılarak nasıl bir yol izleneceği değerlendirilmektedir. 

 Birim Kalite Komisyonu, Yüksekokulumuz 18/10/2018 tarih ve 32/12 sayılı kararı gereğince 

oluşturulmuştur. 

Tablo 3: Kalite Komisyonu Üyeleri 

Komisyon Üyesi 

Prof. Dr. M. Emin LİMONCU Başkan 

Doç. Dr. Gülşen GÜRGEN Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan UMUR Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KORKMAZ Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Suha Kenan ARSERİM Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Gül GERÇEKLİOĞLU Üye 

Öğr. Gör. Hasan Fehmi ÖZEL Üye 

Öğr. Gör. Özge GÖBEL Üye 

Öğr. Gör. Melda BAŞER SEÇER Üye 

Dr. Seval ÖZBALCI Üye 

Aslı GÖNLÜGÜR Üye 

Nergis COŞKUN Üye 

 Birim Kalite Komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi 

Üniversitemizin stratejik planı doğrultusunda, okulumuzdaki iç denetim ve kalite çalışmalarını 

yürütmek etkinliğini sağlamak kalite komisyonunun temel görevidir. Bu kapsamda Kalite 

Komisyonumuz, Üniversite Kalite Komisyonu tarafından verilen işleri organize eder, takibini 

yapar, sürecin daha etkin yürütülmesi için görevini yerine getirir. Okulumuz adına kalite 

güvencesi süreci, üniversitemizin oluşturduğu çerçevede sürdürülmektedir. 

 Meslek Yüksekokulumuzun akademik kurul ve bölümlerin toplantılarında kalite 

çalışmalarında iç paydaşlarla iletişime geçilerek öğrencilerimize katkı vermelerini 

sağlamaktadırlar.  

 Dış paydaşlar olarak Hastaneler, İl Sağlık Müdürlüğü, Huzurevleri, Dernekler ile görüşmeler 

yapılarak eğitim kalitemizin arttırılmasına yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda 

verilen eğitimler tablo halinde özetlenmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4: Seminer ve Eğitim Faaliyetleri 

Eğitime Katılanlar Eğitimi Veren Kurum/Kişi Etkinlik/Eğitim Başlığı 

İlk ve Acil Yardım 

öğrencileri 

Emniyet Müdürlüğü 

Personeli 

Adli Vakalarda Maddi 

Deliller 

Tüm yüksekokul öğrencileri 

Kamu Hastaneler Birliği 

Sağlık Müdürlüğü Eğitim 

Planlama Birimi 

Radyasyon Onkolojisi 

Yaşlılık ve Kanser 

Tüm yüksekokul öğrencileri 
Manisa Murat Eğitim 

Kurumları 

Kariyer Yönlendirme Ve 

Kamuda İş Alternatifleri 

İlk ve acil yardım programı 

öğrencileri 
Dr. Okan EROL Hava Ambulansları 

İlk ve acil yardım programı 

öğrencileri 

Paramedik ve Hastane 

Öncesi Acil Tıp Derneği 

Manisa İl Başkanlığı 

Hasta Taşıma Teknikleri 

Etkinliği 

Saç Bakımı ve Güzellik 

Programı öğrencileri 
ESSİ Güzellik Merkezi Uygulamalı Eğitim 

İlk ve acil yardım programı 

öğrencileri 

Manisa Büyükşehir 

Belediyesi ve ATT Derneği 

işbirliği ile 

MEDİRALLİ 

Tüm yüksekokul öğrencileri 
Dünyaca Ünlü Engelli 

Sporcular 
Yılsonu Farkındalık Etkinliği 

İlk ve Acil Yardım Programı 

öğrencilerine 
TARHAD 

Pacemaker ve 

Kardiyoversiyon Eğitimi 

Tüm yüksekokul öğrencileri 
Yunusemre Toplum Sağlığı 

Merkezi 
Hepatit-B Aşısı 

C. Eğitim ve Öğretim 

Programların Tasarımı ve Onayı 

 Programların tasarımında ülkemiz ve bölgemiz genelinde ihtiyaçlara uygun olarak program 

açılmakta ve bu süreçlerde iç ve dış paydaşlardan destek alınmaktadır. Bu anlamda 

okulumuzun öğretim elemanı sayısı, fiziki altyapı yeterliliği göz önüne alınmaktadır. Aynı 

zamanda dış paydaşlarımız olan sağlık sektör kuruluşları ile görüşmeler ile ihtiyaçlar 

belirlenmektedir. 
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 Okulumuzda eğitim veren programların yeterlilikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesi (TYYÇ) dikkate alınarak belirlenmektedir.  

 Okulumuzun eğitim kataloğunda öğretim programlarında yer alan derslerin öğrencilerimize 

bilgi, beceri ve yetkinliklerine katkılarını gösteren yeterlilik matrisi oluşturulmaktadır. 

 Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme ders matrisleri 

aracılığıyla kurulmaktadır. Bu kapsamda her program için ayrı ayrı program çıktıları 

belirlenerek ders matrisi oluşturulmaktadır. Bu matriste program yeterlilikleri ile ders öğrenme 

çıktıları arasında 0-5’e kadar ilişki kurulmaktadır. 

 Okulumuzda her dönem başında Akademik Kurul toplantılarında programların dersleri, dersi 

verecek öğretim elemanları, ders içerikleri, uygulamalar hakkında değerlendirme yapılır ve 

dönem için karar verilir. 

 Yüksekokulumuzda eğitim veren Programlarımıza ait Bölüm/Program bilgileri ve ders 

planları, öğrenme çıktıları yüksekokul web sayfasında bulunmaktadır. Bilgiler İngilizce ve 

Türkçe olarak ilgililere sunulmaktadır. 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) ve ders 

planlarında verilen öğrenci iş yükünün hesaplanmasında öğrencilerin dersler için harcadıkları 

tüm etkinlikler (teorik, uygulama, ödev, proje, derse hazırlık, ara sınav, final sınavı vb.) 

belirlenmekte ve AKTS bu sürece göre hesaplanmaktadır. 

 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri 

uygulama ve stajların iş yükleri, öğrencilerin uygulama dersleri ve yaz stajları için AKTS 

değerleri belirlenerek toplam iş yüküne dâhil edilmektedir. 

 Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları için okulumuzda her bölüm ve 

sınıf için öğrenci temsilcileri seçilmektedir. Öğrenci temsilcileri aracılığıyla katılım 

sağlanmaktadır. 

 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi  (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına 

ulaşmak için okuldaki programlarda her dönemde bir ara sınav, bir final sınavı ve bütünleme 

sınavı uygulanmaktadır. 

 Öğrencilerimizin doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirilmesi için, Üniversitemiz sınav 

yönetmeliğine uygun yol izlenmektedir. Öğrencilerimizin öğrenimleri süresince tabi oldukları 

ders planları ve mezuniyet koşulları web sitemizde öğrencilerimize duyurulmaktadır. 

 Öğrencilerimizin derslere devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli 

nedenlerinin bulunması durumunda ilgili yönetmelik uyarınca mazeret sınavı yapılmaktadır.  

 Devam problemi yaşayan öğrencilerimiz için ise öğrenime ara verme izni imkânı 

sağlanmaktadır. 
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 Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli) için okulumuzda asansör, giriş çıkış alanları 

düzenlemeleri ve merdivenlere kaydırmazlar yapılmıştır. Okulumuzda uluslararası öğrenciler 

için herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma 

 Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde uygulanan kriterler MCBÜ Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. ÖSYM tarafından yürütülen ilgili mevzuat 

gereği Yüksekokulumuz programlarına meslek lisesi mezunları için merkezi yerleştirme 

sistemi ile tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurulup ilgili LYS puan türü esas alınarak 

öğrenci yerleştirilmektedir. 

 Okulumuz bölümlerinden İlk ve Acil Yardım Teknikerliği programına alınan öğrencilerde 

ÖSYM tercih kılavuzunda (Bk. 233) yer alan özel koşullar aranmaktadır. Öğrenciler için 

Programa kabul şartları ÖSYS kılavuzunda yer alan özel şartlar bölümünde belirtilmiştir. Bu 

özel şartları taşıyan öğrenciler İlk ve Acil Yardım Programına kabul edilmektedir, şartlara 

göre: 

o Öğrencilerin tam teşekküllü devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden sürücü 

belgesi almaya engeli olmadığına dair rapor almaları, 

o Kız öğrencilerin 160 cm, erkek öğrencilerin ise 165 cm’den kısa olmaması,  

o Boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 

fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olması gerekir. 

 Meslek Yüksekokulumuz Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencilerinden ÖSYS 

kılavuzu özel koşullar ve açıklamalar kısmında yer alan (Bk.291) “Bu programa kayıt olan 

öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında, ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf-

malzeme ve araç-gereç gideri alınır” koşulunca materyal ücreti olarak 200 TL alınmaktadır. 

 Meslek Yüksekokulumuzun teorik ders ve uygulamalar için mevcut fiziki altyapısı dikkate 

alınarak kontenjan talebinde bulunulmaktadır. YÖK tarafından her öğretim yılı için istenen 

öğrenci kontenjan bilgileri Rektörlük tarafından YÖK’e bildirilmektedir. 

 Öğrencilerimize programlara uyumlarının sağlanması için danışman öğretim elemanlarımız 

tarafından yardımcı olunmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimiz için gerekli olan bilgilerin yer 

aldığı “öğrenci el kitabı” hazırlanmıştır ve okulumuzun web sitesinde yayınlanmıştır. 

 Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışı yatay 

geçiş kriterleri MCBÜ Ön Lisans ve Lisans Programları Arasında Kurum İçi ve Kurumlar 

Arası Yatay Geçiş Yönergesinde belirlenmiştir. 

 Öğrencilerin gelişimine yönelik olarak her program için uygulama karnesi ve ortak uygulama 

rehberi hazırlanmıştır. 
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 Yönetim Kurulu kararıyla yüksekokulumuza yatay geçişi uygun görülen adayların intibak 

işlemleri, yatay geçiş komisyonunun incelemesi ve kararıyla yapılmaktadır. Kurumlar arası 

yatay geçiş için öğrencinin, alt sınıf ve dönemlerden başarısız olduğu dersinin olmaması ve 

kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4 

üzerinden 2,30 olması şarttır. Yatay geçiş kontenjanları ile ilgili başvuru ve değerlendirme 

takvimi ilan edilmektedir. Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları YÖK tarafından 

belirlenmektedir. 

 Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların 

isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde okulumuzun internet 

sitesinden ilan edilmektedir. 

Eğitim-Öğretim Kadrosu 

 Meslek Yüksekokulumuzda eğitim verilen tüm bölümlerde 4 Profesör, 1 Doçent, 7 Dr. 

Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi olmak üzere alanlarında uzman 18 akademik kadro 

bulunmaktadır. 

Tablo 5: Öğretim Elemanları Akademik Teşvik Değerlendirmeleri 

Öğretim Elemanı Akademik Teşvik Puanı 

Prof. Dr. Mehmet Emin LİMONCU 60 

Prof. Dr. Turan GÜNDÜZ 48 

Prof. Dr. Funda KOSOVA 100 

Doç. Dr. Gülşen GÜRGEN 100 

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe TUÇ YÜCEL 53 

Dr. Öğretim Üyesi Suha Kenan ARSERİM 82 

Dr. Öğretim Üyesi Yeşim GÜVENÇ 70 

Dr. Öğretim Üyesi Semra AY 36 

Dr. Öğretim Üyesi Gül GERÇEKLİOĞLU 30 

Öğr. Gör. Hasan Fehmi ÖZEL 56 

 

 Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler 2914 

sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve ikincil mevzuatı ile MCBÜ Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Başvurma Atama Ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri ile 

yönetilmektedir. 
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Tablo 6: Öğretim Elemanları 2014-2018 Yılları Yayın Performansı 

Yılı 

Uluslararası  Ulusal  Kitap/ 

Kitap 

Bölümü 

Atıf Proje 
Makale Bildiri Makale Bildiri 

2018* 11 31 5 9 4 91 8 

2017 11 31 3 12 3 101 8 

2016 13 14 1 8 1 144 5 

2015 15 12 3 3 - 114 2 

2014 14 2 2 23 3 89 4 

*Yılın ilk yarısı 

itibariyle 
64 90 14 55 11 539 27 

 

 Okulumuz birimlerinde ihtiyaç olduğunda dışarıdan 2547 sayılı Kanun’un 31’inci, 39’uncu ve 

40’ıncı maddeleri uyarınca öğretim elemanı görevlendirilsmesi yapılmaktadır. Bu öğretim 

elemanlarının seçimi ve göreve başlamaları sürecinde ilgili birimlerin talebi ve yetkili 

kurullarının onayı ile Rektörlüğün görevlendirme onayı alınmaktadır. 

 Öğretim elemanlarının ders programı dağılımlarında uzman oldukları programlar göz önünde 

bulundurularak ders dağılımları yapılmaktadır. 

 Meslek Yüksekokulumuzda öğretim elemanlarına eğitim-öğretim süreçlerini aksatmayacak 

şekilde lisansüstü eğitim fırsatı verilmektedir. Ayrıca öğretim elemanları üniversitemiz 

Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Esasları doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 39. maddesi 

gereğince başvuru yaptıkları takdirde üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile yurt dışı 

etkinliklere katılma konusunda desteklenmektedir. 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi gereğince 

yurt içi bilimsel etkinliklere katılım başvuruları da okulumuz bütçesinden desteklenmektedir. 

 Öğretim elemanları yürüttüğü dersin hedef ve amacını, ders içeriklerini ve öğrenim çıktılarını 

kendisi oluşturmaktadır. Öğrenci eğitim kataloğundaki bu bilgilere herkes ulaşabilmektedir. 

 Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının uzmanlık alanları ile ilgili, kongre /sempozyum, 

çalıştay, kurs, konferans, seminer, hizmet içi eğitim vb. eğitsel faaliyetlere katılımları 

sağlanmaktadır. 

 Öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmaları okulumuz bünyesinde kurulan Akademik Teşvik 

Tespit Komisyonu tarafından ön incelemesi yapılarak, akademik performans puanları 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetim Sistemi ile hesaplanmakta, teşvik alması sağlanmaktadır. 

 Yüksekokulumuz ön lisans eğitim programı değerlendirmesinde Üniversitemizin bilgisayar 

ortamında gerçekleştirdiği ve tüm öğrencilere uyguladığı, sonuçları Rektörlük tarafından 

değerlendirilen Öğrenci Ders Memnuniyeti Anketi öğretim elemanlarının değerlendirilmesinde 

esas alınmaktadır. 
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Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

 Okulumuz öğretim elemanları birimlerindeki öğrencilere danışmanlık hizmeti vermektedirler. 

Bu kapsamda öğrencini okula uyumu, yaşadığı sorunlar, kariyer planlaması, mesleki gelişimi 

gibi konularda öğrenciler danışmanları ile görüşerek destek almaktadırlar. Okulumuzda 

öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı veya talep ettikleri konularla ilgili alanlarda Uzmanlar davet 

edilerek seminerler düzenlenmektedir. Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına 

yönelik olarak iç paydaşların yanı sıra dış paydaşlar ile yapılan protokoller, etkinlikler (söyleşi, 

toplantı vb.) ve değişim programı  (Mevlana, Farabi, Erasmus+ vb.) gibi destekler 

sağlanmaktadır. 

Tablo 7: Öğrenme Alanları 

Alan Türü Adet 

Derslik 8 

Amfi 1 

Bilgisayar Laboratuvarı 1 

İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı 1 

Saç Bakım ve Güzellik Laboratuvarı 2 

Kütüphane 1 

 

 Yüksekokulumuzda toplamda 4 adet uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. 

 Yüksekokulumuzda hem kablolu hem de kablosuz internet erişimi mevcuttur. Okulumuzda 

bütün akademik ve idari personelimize tahsis edilmiş bilgisayar ve bilişim altyapısı 

bulunmaktadır. Okulumuzdaki teknolojik donanım ve altyapı sayesinde öğrencilerimizin 

teknolojiye ve bilgiye erişimi daha kolay olmaktadır. Aynı zamanda eğitim-öğretim planının 

uygulanmasında her sınıfımızda bilgisayar teknolojileri kullanılmakta, eğitim ve öğretim 

süreci görsel teknolojilerle desteklenmektedir. 

 İlk ve Acil Yardım Programı laboratuvarında uygulamaların daha etkin yapılabilmesi için 

bilgisayar yazılım programlı gerçek insan modeline uygun olarak üretilmiş elektronik maketler 

bulunmaktadır. Bu laboratuvarda öğrenciler dersleri role-play yöntemi ile vaka canlandırma 

şeklinde işlemektedirler. Bu sayede öğrenci aynı zamanda hasta/yaralının durumu ile empati 

kurabilme becerisini de geliştirmektedir. 

 Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi deneyimi edinmelerini gerektiren programlar için aldıkları 

“Uygulamalı Meslek Dersi” sorumlu öğretim elemanı denetiminde öğrencilerimiz izin verilen 

kurumlarda uygulama derslerini yaparlar. Sağlık hizmeti sunumu yapan kurum ve kuruluşlarda 

öğrenciler uygulamalı olarak mesleki deneyim kazanırlar. Ders ve öğrenci değerlendirilmesi 

için program bazında öğrenci karnesi ve uygulama kılavuzundan faydalanılmaktadır. 



13 
 

 Bölgemizde öğrencilerin uygulama ve staj yaptıkları kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek 

yürütülen bu eğitim ile ilgili staj alanlarını genişletmek hedeflenmektedir. 

 Öğrencilere psikolojik rehberlik ve sağlık hizmeti üniversite hastanesince SGK hükümleri 

çerçevesinde sunulmaktadır. 

 Öğrencilerin kullanımına yönelik yemekhane sağlık kampüsü içinde bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda kalabilmektedir.  

 Sportif aktiviteler için, sahalar, yüzme havuzu ve spor salonlarından ayrıca staj süresince 

hastane ve huzurevi yemekhanelerinden yararlanabilmektedir.  

 Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında, üniversitemizde 

Rektörlüğün düzenlediği çeşitli spor faaliyetlerini içeren bir spor organizasyonlarına 

yüksekokulumuz, oluşturdukları takımları ile katılmaktadırlar. 

 Mezunlar ile ilişkiler komisyonu her yıl bir etkinlik düzenleyerek mezunlar ile iletişimi 

sürdürmektedir. 

 Okulumuz, üniversite tercih aşamasındaki öğrencilere tanıtılması amacıyla her yıl 

üniversitemizin düzenlediği Tanıtım Günlerine aktif şekilde katılmaktadır. 

       Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

 İç paydaşlar (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü 

temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı aylık toplantılar ile yapılmaktadır. Geri bildirimler 

yüksekokulumuz web sitesi aracılığı ile alınmakta, gözden geçirilerek gündeme alınmaktadır. 

İhtiyaç duyulması halinde komisyon tarafında yapılmaktadır. Birim program koordinatörleri 

tarafından değerlendirilip güncellenmektedir. 

 Mezunlardan geri bildirim alınmasıyla Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına 

ilişkin değerlendirmeleri alınmaktadır. 

D. Araştırma ve Geliştirme 

Yüksekokulumuzda kadrolu akademisyenlerimiz tarafından alanlarıyla ilgili bilimsel 

araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca bireysel araştırma faaliyetleriyle ilgili ortak çalışmalar, 

fırsatlar ortak bir paydada değerlendirilmektedir. Yüksekokulumuzun araştırma stratejisi ulusal 

ve uluslararası anlamda çok boyutlu olarak ele alınmaktadır. Temel ve uygulamalı araştırmalar 

yönetim tarafından desteklenmektedir. Hedefimiz akademisyenlerimizin koordinatörlüğünü 

yürüttüğü projelerin artırılmasıdır.  

Meslek yüksekokulumuz bünyesinde bulunan programlarda, eğitim-öğretimi daha nitelikli 

hale getirmek, araştırma kalitesini arttırmak, buna bağlı olarak ulusal ve uluslararası bilimsel 

çalışmaları teşvik etmek ve yayın sayısının arttırılmasını teşvik ederek araştırma ve akademik 

faaliyet arasındaki etkileşimi sağlanmak temel amacımızdır. Bu bağlamda birim araştırma 
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stratejisinin bir parçası olarak, kurumlar arası araştırma faaliyetleri desteklenmektedir. Birimde 

görevli araştırmacılarımız hazırladıkları projelerle gerek Manisa Celal Bayar Üniversitesinin 

farklı birimleri ile gerekse Hafsa Sultan (Araştırma ve Uygulama) Hastanesi ve İl Sağlık 

Müdürlüğü ile ortak araştırmalar yapmakta, bu platformların gelişebilmesi için uygun ortamlar 

sağlanmaktadır. 

 

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

 Yüksekokulumuz araştırma stratejisi, bölgedeki sağlık hizmetleri alanında nitelikli çalışanların 

yetiştirilmesine yönelik ihtiyaçları tespit etmektir. Bu hedef akademisyen ekibimizin bölgedeki 

kurum ve kuruluşlarla görüşme, gözlem ve araştırma olanakları ile gerçekleştirilmektedir. 

 Hedefler yüksekokulumuz idaresince gözden geçirilerek yeniden değerlendirilmektedir. Kalite 

toplantılarında kurul üyelerince gözden geçirilerek revize edilmektedir.  

 Yüksekokulumuzda temel araştırmaya değer verildiği kadar uygulamalı araştırmaya yönelik de 

çalışmalar yürütülmektedir. Uygulamalı derslerde öğrencilerimizin yetişmesi için gerekli her 

türlü imkân doğrudan ilgili kurumlarca sağlanmaktadır. Her program için ilgili kurumlarda 

değerlendirme karneleri aracılığı ile alınan bilgiler eğitim olanaklarının geliştirilmesi için 

değerlendirilerek eğitim olanakları zenginleştirilmektedir. 

 Bilimsel araştırma projeleri ile iç ve dış paydaşların katılımı ile çalışmalar yürütülmekte, 

bilimsel toplantılar ile öğrenciler ile paylaşılmaktadır. 

 Yüksekokulumuz araştırma ve akademik faaliyetleri birbiri ile paralellik göstermektedir. 

Topluma hizmet odaklı yürütülen bu çalışmalar multidisipliner olarak yapılmaktadır.  

 Araştırmaların tümü etik kurul onayı alınarak yapılmaktadır. Bu araştırmaların sonunda çıkan 

fikirler ile ilgili birimler tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır. 

 Meslek Yüksekokulumuzda iki yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Akademisyenler ve idari 

personelin lisansüstü eğitim olanaklarından yararlanmaları desteklenmektedir.  

 Araştırma öncelikleri kapsamında yapacakları çalışmalar teşvik edilerek okulumuz 

araştırmacılarının işbirliği olanakları değerlendirilmektedir. Bu araştırmaların sürdürülebilir 

olması için deneyimli akademisyenlerin genç akademisyen kadrosu ile birlikte projelerde 

görev alması önerilmektedir. 

Araştırma Kaynakları 

 Kaynaklar ile ilgili mevcut altyapı en yüksek verimliliği sağlamaya yönelik olarak 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte araştırma önceliklerine katkı sağlayacak ve hedeflere odaklı 

olarak ele alınacak yeni olanaklar geliştirilmektedir. Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi 

kütüphanesinin okulumuz bünyesinde faaliyete geçmesi araştırmacılar için önemli bir kaynak 

sağlayacaktır. 
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 Araştırmalarda Etik Kurul ve BAP proje koordinatörlüğü hizmetlerinden yararlanabilmek için 

sağlık kampüsü olanaklarının artırılması araştırma altyapısının sürdürülebilirliğine katkı 

sağlayabilmektedir. Araştırma alanında kısıtlı kaynaklar nedeniyle yeterli araştırma yapmaya 

imkân bulunmamaktadır.   

Araştırma Kadrosu 

 Araştırma kadrosunun atama ve yükseltme olanakları Rektörlük Makamınca ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

 Yüksekokulumuz bünyesinde araştırma kadrosu tahsis edilmemiş olmakla birlikte akademik 

personelin araştırma performansları ve yetkinlikleri kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek için 

kullanılmaktadır.  

 Yüksekokulumuz 2018 yılı araştırma performanslarına bakıldığında öğretim 

görevlilerimizden; 4 tanesi doktora öğrenimini sürdürmekte, 1’i yüksek lisansını tamamlamış, 

2’si yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 7 araştırmacı potansiyeline sahiptir. Araştırma 

görevlisi kadrosu bulunmadığı için, kurum içi ve dışından araştırmacılarla işbirliği yapılarak 

ortak çalışmalar sınırlı olanaklar ile yürütülmektedir.  

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

 Yüksekokulumuzun fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri 

kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterli olmadığı durumlarda 

araştırmacılarımız AB, BAP, TÜBİTAK destekleri alabilmektedir. Yüksekokulumuz dışından 

sağlanan dış destekler, proje ortaklıkları kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu şekilde 

geliştirilmektedir. Yüksekokulumuz araştırma olanakları çerçevesinde tüm çalışanlar bireysel 

performansı çerçevesinde katkı sağlamakta, birim hedeflerine ulaşması için teşvik 

edilmektedir. 

 Yüksekokulumuz, bölgemizdeki kamu ve özel kuruluşlarla iş birliğine giderek, ilişkilerin 

karşılıklı bilgi paylaşımı, insan kaynakları ve proje kapsamında artırılmasını amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda, yapılan araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan ekonomik ve sosyo-kültürel 

katkısının artırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

E. Yönetim Sistemi 

Misyon ve hedeflere ulaşmak için hedeflerle stratejik tutarlılığı sağlayacak ortak çalışmalar 

teşvik edilmektedir. Yüksekokulumuz performansını geliştirmek için yönetim olanakları 

çerçevesinde katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanların karar almaya katılımları teşvik 

edilmekte, görüş ve öneri sunulması özendirilmektedir. 
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Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 Yüksekokulumuzda öğrenci ve çalışanların dâhil olduğu bir katılımcı yönetim modeli 

benimsenmiştir. Eğitim öğretimde ve araştırmada sunulan öneriler idari yönetim açısından 

değerlendirilerek gerekli destek sağlanmakta, iyileştirme için bu süreçler izlenmektedir. 

 Üniversitemizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

geliştirilmesi amacıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü koordinasyonu ve Eğitim Fakültesi işbirliği 

ile hazırlanan üniversitemiz akademik personeline yönelik "Başarıyı Ölçme ve Değerlendirme 

Yöntemleri" konulu etkinliğe katılım sağlanmıştır. 

Kaynakların Yönetimi 

 Yüksekokulumuz amaçlarını gerçekleştirmesi beklenen insan kaynaklarının seçilmesi, 

yerleştirilmesi, eğitilmesi, tutundurulması ve terfi işlemleri Rektörlük Makamınca ilgili 

mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir. 

 İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerde görev alan personelin eğitim ve liyakatleri, 

üstlendikleri görevlerle uyumu gelişmeye açık bir alan olarak etkinliği sağlanmaktadır. 

 Mali kaynakların, taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi (ödenekler %90 oranında 

kullanılarak) etkin olarak gerçekleştirilmektedir. 

Bilgi Yönetim Sistemi 

 Araştırma süreçleri için BAP otomasyonu, resmi yazışmalar için EBYS ve eğitim-öğretim 

hizmetlerinin yürütülmesi için UBS sistemleri kullanılmaktadır.  

• Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak U B S ,  öğrencilerin demografik 

bilgileri, gelişimi ve başarı oranlarını kapsamaktadır. 

• Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak BAP Otomasyonu, öğretim elemanlarınca teklif 

edilen proje sayısı ve bütçesini, projeden üretilen yayımları kapsamaktadır. 

• Yüksekokulumuzda mezunlara yönelik olarak bir düzenleme bulunmamaktadır. 

 Birim iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler her yıl toplanarak 

değerlendirilmektedir. 

 Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği üniversitemiz Bilgisayar Araştırma ve 

Uygulama Merkezi ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. 

Dış Tedarikçiler Tarafından Yerine Getirilen Hizmetlerin Kalitesi 

 Dış Tedarikçiler Tarafından Yerine Getirilen (temizlik, güvenlik vb.) idari ve/veya destek 

hizmetlerinin tedarik süreçleri Rektörlük birimlerince yürütülmektedir. 
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Kamuoyunu Bilgilendirme 

 Yüksekokulumuz, topluma karşı sorumluluğunun bir gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-

geliştirme faaliyetlerini içerecek şekilde güncel ve önemli bilgileri okulumuz web sitesinden 

belli zaman aralıklarında yapılmaktadır. Bu bilgilerin güvenliği kurumsal bütünlük sağlanarak 

güvence altına alınmaktadır. 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 

 Kurumumuz yönetim esasları 2547 sayılı kanun ve YÖK mevzuatları çerçevesinde 

belirlenmiştir. 

F. Sonuç ve Değerlendirme 

Yüksekokulumuz, Kalite Güvencesi ile ilgili geri bildirime esas olacak şekilde ilk kez 

kurumsal kalite denetimden geçmektedir.  

  


