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         SUNUŞ 
 
         Sevgili öğrenciler  
 
         Yüksek öğreniminizi tamamlamak üzere ülkemizin en doğusunda yer alan iklimi ve 
insanları yumuşak Iğdır ilimizdeki Iğdır Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulunda eğitim hayatınızı sürdürmektesiniz. Hepinizi içtenlikle kutluyorum.  
  
          Bilmelisiniz ki eğitimini aldığınız programlar, ülke insanının en çok ihtiyaç duyduğu 
sağlık alanında mesleki eğitim vermektedir. Küresel rekabette, bu alanda; temel kavramları 
bilen, ekip çalışmasına yatkın, özgüveni olan, sosyal, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, 
sürekli araştıran ve öğrenen, teknolojiyi takip eden ve bunları özümseyip adapte olabilen, 
en az bir yabancı dil bilen ara elemanlar aranmaktadır. 

 
          Yeni aileniz olan Iğdır Üniversitesinin, sizlerin çağdaş düzeyde eğitim almanız için 
bütün akademik ve sosyal imkânlarını seferber edeceğinden kuşku duymayınız. Bu nedenle 
kariyer planlamanızı bu ilkeler doğrultusunda yapıp eğitim alacağınız iki yıl süresince çok 
çalışınız. Ailelerinizin bizlere emaneti olan sizleri, vatan ve millet sevgisini özümsemiş, 
milli ve manevi değerlerine daha sıkı sarılmış, daha donanımlı, daha sosyal, toplumsal 
problemlere karşı daha duyarlı birer birey olarak mezun etmek için var gücümüzle 
üniversite olarak çalışmaktayız.  

 
        Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı’nda (2011-2015) belirtilen 
amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi ile Yüksekokulumuzun gelişme ve kurumsallaşmasına 
önemli katkılar sağlanacağını düşünmekteyiz. Girişimci, eleştirel düşünebilen ve liderlik 
vasıflarıyla donanmış nitelikli teknikerler yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime 
katkıda bulunmak yolunda önemli mesafeler kat edebileceğimize inanıyoruz. 

           Kariyer planlamanızı başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve 
laboratuarlar gibi benzeri yerlerde çalışabilecek bilgi ve tecrübe yönünden yeterli, klinik ve 
diğer araştırma laboratuarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin 
yapılması konularında nitelikli, mesleki eğitimli, teknik bilgilerle donanımlı bireyler olarak 
mezun olmanız dileklerimle. 
 
 

 Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜMÜŞ 
                                                                                                           MÜDÜR 

 
 
           A. STRATEJİK PLAN 
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           a. Misyon, Vizyon, Amaç ve Değerler 
 
          Misyon: Evrensel boyutta bilgi üreterek, sağlık konusunda bilgi ve beceri kazanmış, 
toplam kalite yönetimi ilkelerini benimseyen, bilimsel gelişmeleri takip eden, toplumun 
sağlığına önem veren sağlık alanında insan ara gücü yetiştirmektir. 
 
          Vizyon: Yüksekokul mezunları ulusal ve uluslar arası düzeyde bulunduğu için; 
gurur duyulan, yüksek eğitim kalitesine sahip, katılımcı ve uygulama ağırlıklı eğitim-
öğretim sunan, çalışan memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu, en ileri teknolojilerle 
önlisans düzeyde eğitim veren okul olmaktır. 
 
          Amaç: Dünya çapında eğitim veren programların incelenmesi ve eğitim 
programlarının gözden geçirilerek yeni gelişmelerin takip edilmesi ve akademik personelin 
yeterli hale getirilmesi hedeflerimiz arasındadır.  
             
          Değerler 
* Davranışlarımızda saygı ve sevgi esas alınır. 
* İnsan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, üretici ve verimli kişiler                   
   yetiştiririz.                              
* Okulumuzda iletişim kanalları herkes için açıktır. 
* Hizmet verdiklerimizin istek ve beklentileri bizim için önemli ve önceliklidir. 
* Çevreyi korumak ve sürekli gelişmek çalışma felsefemiz. 
* Herkes için eğitim anlayışıyla okulu çevreye açarız. 
* Problemler çözülmek için vardır anlayışını benimseriz. 
* Karar süreçlerine herkesin katılımını sağlarız. 
* Öğrenciler bizim varlık nedenimizdir. 
* Öğrenci merkezli eğitimi esas alırız. 
* Her anlamda öğrencilerimize iyi bir model olmaya çalışırız. 
 
            b. Stratejik Amaç ve Hedefler:  Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu 
Yüksekokulun geçen kısa zaman içinde alınan laboratuar malzemeleri ve cihaz, araç- gereçler ile 
kurulan laboratuarlarda 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanacak ve Yüksek Öğretim 
Kurulunun listesinde bulunan programlar üzerinde çalışılarak Yüksekokulumuzda açılabilecek yeni 
programlar belirlenmiş ve Yüksek Öğretim Kurumuna sunularak 3 bölüm ve 9 programın açılması 
sağlanmıştır.  
 
 
           B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
            1. TARİHÇE  
      
            Iğdır Üniversitesi Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2008’de Bakanlar 
Kurulunun kararı ve Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile kurulmuş olup, 2009 öğretim 
yılında Yüksek Öğretim Kurulunun 23.09.2009 tarih ve 30609 sayılı yazıları ile; 
 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü 

      a.   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, 
b. Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı, 

Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü 
a. Çocuk Gelişimi Programı, 
b. Yaşlı Bakımı Program’ları açılmıştır. 

 
           2. MEVZUAT 
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           Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademik ve idari 
personelin çalıştırılma usul ve esasları, Yüksekokulda öğrenim gören öğrencilerin uyması 
gereken koşullarla  ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler ile belirtilmiştir. 
 
 
           3. KURUMUN YAPISI: 
 
            Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Iğdır merkezinde, eski hastanede 
öğretime devam etmektedir. Bir tıbbi laboratuar birde Anatomi fizyoloji laboratuarı bulunmaktadır. 
Bu laboratuarlara ek olarak dört adet derslik bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokuluna 2009 ek yerleştirme sonucunda Tıbbi Laboratuar Programı ile Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterliği Programlarının her birine 30’ar öğrenci olmak üzere toplam 60 
öğrenci verilmiş ve 60 öğrenci ile öğrenime başlanmıştır.  

 
          Yüksekokul içinde olumlu ve etkili bir kurum kültürü vardır. Yatay ve dikey iletişim 
sağlıklıdır. Okulda karar alma süreçlerine herkesin katılımı sağlanır. YÖK’ün ve 
Rektörlüğün eğitim politikaları benimsenir ve okula hemen aktarılır. 

 
          Yüksekokulda çalışmalarda ekip çalışması benimsenmiştir. Her öğretim elemanı 
eğitim teknolojisini kullanmayı bilir ve bilgilerini öğretme sürecine aktarır.  
 
          Tıbbi Laboratuvar Programı 
           
          Programın amacı; Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmak üzere ara insan gücü  
yetiştirmektir. Iğdır Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri 
okuldaki eğitim ve öğretimlerini, Sağlık uygulama merkezinde veya hastanelerin 
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında, merkez laboratuarı ve 
bakteriyoloji, tüberküloz, mikoloji, parazitoloji, PCR, eliza, seroloji ve immunoloji 
laboratuarlarında, enfeksiyon hastalıkları polikliniğinde ise kan alma, materyal kabul ve 
sonuç verilmesi gibi bölümlerde kuramsal ve uygulamalı ders etkinliklerini 
sürdürmektedirler. Tıbbi Laboratuar programındaki öğrenimini başarı ile tamamlayan 
öğrencilerimiz onlisans derecesi almaktadırlar. 

   
           Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 
 
           Bu program öğrencileri, sosyal derslerinin yanında sağlık derslerini de 
gördüklerinden, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Hastanelerde poliklinik ve 
kliniklerinde tıbbi sekreter olarak çalışabilirler. Öğrenciler sekreterlik konusunda da 
eğitildiklerinden özel çalışma hayatında da iş bulma imkanına sahiptirler. Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterlik programındaki öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrenciler 
onlisans derecesi almaktadırlar. 
 
          a. Akademik Organizasyon yapısı 
 
                                 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ____________________ 
      I                  I                      I                      I                       I                     I 
 Yönetim    Yüksekokul      Müdür           Yüksekokul       Bölüm          Program  
  Kurulu      Kurulu             Yardımcısı     Sekreteri           Başkanları    Başkanları  
 
        
 
           b. İdari Organizasyon yapısı 
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                                                          MÜDÜR 
                      _________YÜKSEKOKUL SEKRETERİ_____________ 
                      I                      I                       I                      I                     I 
          Öğrenci İşleri      Yazı İşleri        Mali İşler      Kütüphane       İdari İşler 
 
 
        c. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 
 
         Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurullarına 
başkanlık eder. Kurulların kararlarını uygulamaya koyar ve denetler. Yüksekokul 
birimlerinin arasında düzenli çalışmayı sağlar. Müdür Yardımcısı akademik ve idari 
konularda müdüre yardımcı olur, yokluğunda vekalet eder. Yüksekokul sekreteri doğrudan 
müdüre bağlıdır ve idari personelin çalışmalarından sorumludur. Aynı zamanda kanun ve 
yönetmeliklerle kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirirler. 
 
         d. Bilişim Sistemi 
       
        Okulumuzda akademik ve idari personelin kullandığı bilgisayarlar güncel ihtiyacı 
karşılar düzeydedir ve tümü internet erişimine sahiptir. İnternet bağlantısı akademik 
personelin online veri tabanlarına ulaşımına imkan sağlarken, idari personelin de 
üniversitenin gerekli birimlerine bağlanmasını sağlamaktadır. 
  
          e. İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar 
        
          1. İnsan Kaynakları 
          Okulumuz akademik personeli: iki Yrd.Doç.Dr., on öğretim görevlisi,  bir Profesör, 
dört Yrd.Doç.Dr., üç Öğretim Görevlisi ve iki okutman olmak üzere toplam on misafir 
öğretim elemanımız da bulunmaktadır.  
 
        Öğretim Elemanlarımız: 
 Öğretim Elemanlarımız 
Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜMÜŞ (Müdür) 
Yrd.Doç.Dr. Gülhan ARVAS   (Böl. Başk.) 
Öğr. Gör. Alkan ÖZKAN    Müd. Yrd. 
Öğr. Gör. Önder AKKAŞ    Müd. Yrd. 
Öğr. Gör.  Fikret TÜRKAN (Böl. Başk. 
Öğr. Gör.  Mustafa DAL 
Öğr. Gör.  Adem KOÇYİĞİT 
Öğr. Gör.  Ercan ARAS 
Öğr. Gör.  Fikret ELİGÜZEL 
Öğr. Gör.  Çiğdem ÇAM 
Öğr. Gör.  Aysun ALTIKAT 
Öğr. Gör.  Ayfer ÖZTÜRK 

Misafir Olan Öğretim Elemanlarımız 
Prof.Dr. Hüseyin ZENGİN 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Metin KUMLAY 
Yrd.Doç.Dr. Mustafa TOKER 
Yrd.Doç.Dr. Mücahit PEHLÜVAN 
Yrd.Doç.Dr. Nurullah KARTA 
Öğr. Gör. Fatih ÖZASLAN 
Öğr. Gör. Tuncay DİKİCİ 
Öğr.  Gör.  Aslan ŞEN 
Okutman   Mehmet Nuri ÇINARCI 
Okutman    Cengiz ATLI 

 
 
         İdari Personel Bilgileri: Yüksekokulumuzun 2011 Yılı idari Personel Sayısı; sekreter, 
tahakkuk memuru,  öğrenci işleri memuru,  yazı işleri memuru, ambar memuru ve özel 
kalem olarak (Genel İdari Hizmetler Sınıfı) toplam 6 memurumuz bulunmaktadır. 
            
 

2. Fiziki kaynaklar 
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           Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Üniversitemizin 
Karaağaç yerleşkesinde bulunmaktadır. Ayni yerleşke içinde yapımı Nisan 2011 de 
bitirilerek 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenime açılacak binada öğretime devam 
edecektir (Şekil 1). Bu binamızın içinde 24 derslikler, 2 anfi, 3 öğrenci laboratuarı, 2 
araştırma laboratuarı, kütüphane ve kantin bölümlerinin yer aldığı bina 4 katlıdır. Üst katta 
32 oda idari bürolarımız bulunmaktadır. Alt katta toplam 1161 m2’lik ortak kullanım alanı 
vardır. Yemekhane ise, ayni yerleşke içinde yapımı devam eden ve ayni tarihte teslim 
edilecek olan sosyal tesislerin alt katıdır. 
 

 
           
           f. Donanımsal Altyapımız 
 

Yüksekokulumuz da 2010-2011 eğitim öğretim yılı sonuna kadar; 30’ar kişilik 4 
adet derslik, 30 kişilik 1 adet bilgisayar laboratuarı, 30 kişilik tıbbi laboratuar ve 30 kişilik 
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi laboratuarı ile 30 kişilik Ahmet Keleşoğlu Teknoloji sınıfı 
bulunmaktadır. Bu sınıflar ve laboratuarlar ortak kullanılmaktadır. Bilgisayar laboratuarı 
30 bilgisayar donanımlı ve internet bağlantılıdır. Gerek tıbbi laboratuar, gerekse anatomi 
laboratuarı araç ve gereçleri alınarak tam donanımlı hale getirilmiştir. 

 
Selçuk Ecza Deposu sahibi Ahmet Keleşoğlu’un  Yüksekokulumuza bağışladığı 

araç ve gereçlerle kurulan Teknoloji sınıfında; Bebek maketi pediatrik bakım, Suni 
solunum cihazı PCR, Böbrek küvet METAL, Ambu, Boyama klempi, Deri maketi, El 
maketi, Kol maketi (ENJEKSİYON), Embriyonik hayat maketi, Venöz Kol maketi, Beyin 
Maketi, Bilgisayar, Projeksiyon, Tepegöz, EKG cihazı, Serum askısı, İskelet bütün 
kemikler (Kemik iskeleti), Ayak maketi, Plastik Akciğer Kalp maketi, Tansiyon aleti 
MANUEL, Doğum maketi, Göz maketi, Pelvis, Mikroskop (7 adet), v.s. gibi araç ve 
gereçler bulunmaktadır (Şekil 2). 
         
            Ayrıca, 2009 ve 2010 mali yılında; 8 adet mikroskop, otoklav, etüv, su arıtma 
cihazı, kan sayım cihazı, sperm sayım cihazı, santrifüj v.s gibi 202 kalem laboratuar araç 
ve gereçleri alınarak laboratuarımıza kazandırılmıştır.   Mayıs 2011 yapımı tamamlanacak 
olan yeni binamızda kurulacak Teknoloji sınıfı, genel bir öğrenci laboratuarı ile 
mikrobiyoloji laboratuarı kurulacak, bu laboratuarlar için gereçli araç ve gereçler temin 
edilmiş ve kullanılmaktadır (Şekil 3.4.5.6.7). 
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         Yüksekokulumuzda akademik ve idari personel; bürolarda 9 Bilgisayar, 6 yazıcı, 3 
dizüstü bilgisayarı, 5 projeksiyon, 2 fotokopi makinesi, faks cihazı ve yazıcı 
kullanmaktadır. 
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           4.  BÖLÜMLER ve PROGRAMLAR 
 
           Yüksek Öğretim Kurulunun 17.02.2010 tarih ve 6587 sayılı yazıları ile daha önce açılmış 
olan iki bölüme bir bölüm daha ilave edilerek, mevcut bölüm sayısı üç’e, mevcut programlara beş 
program daha ilave edilerek ve toplam program sayısı da dokuz’u bulmuştur. Bu bölüm ve 
programlar: 
           
            A- Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü  

                  1. Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı 
                       2. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program 
                         3.  Patoloji Laboratuarı Teknikleri Programı 
                         4. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 
                         5. Çevre Sağlığı Programı 
                         6. Paramedik Programı 
 

             B- Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü  
7. Çocuk Gelişimi Programı, 
8. Yaşlı Bakımı Programı  

 
             C- Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü  
                      9.  Fizyoterapi Programı 
 
 

              5.  STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ  
 

            5.1- Durum Analizi 
 

            Yüksekokulumuzda bulunan programlara yönelik olarak amacımız, sağlık 
standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında 
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sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına 
ve sorumluluk duygusuna sahip sağlık ara insan gücü yetiştirmektir. Öğrencilerimizin 
büyük çoğunluğu sağlık meslek lisesi mezunu olup, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ek 
yerleştirme sonucunda, 2010-2011 eğitim öğretim yılında ÖSS sınav sonuçlarına veya 
sınavsız geçiş yöntemi ile okulumuza kayıt olmuşlardır.  

 
Aşağıda üniversitemize kayıt yaptıran ve devam eden öğrencilerin 2009-2011 yılı 

itibariyle puan durumu yer almaktadır. 
 
Tablo 1. 2009-2010 Yılı ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Yüksekokula Giriş Puanları  

Programlar  Puan türü  En düşük  En Yüksek  
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sayısal 368.307 393.929 
Tıbbi Laboratuar Sayısal 345.073 381.678 
 
   Aşağıdaki tabloda her programda yer alan kız ve erkek öğrenci sayısı ve toplam öğrenci 
sayısı verilmiştir.  
 
Tablo 2.  2009-2011 Öğretim Yılında Programlara İlişkin Öğrenci Sayıları 

Programlar Kız Öğrenci 
Sayısı 

Erkek Öğrenci 
Sayısı 

Toplam Öğrenci 
Sayısı 

 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 5 24 7 23 59 
Tıbbi Laboratuar 7 19 11 19 56 

 
       Aşağıdaki tabloda her program için akademik personel sayıları ve ders veren öğretim elemanı 
sayısı gösterilmiştir.  
 
Tablo 3. Akademik Personel Sayıları ve Ders veren Öğretim Elemanı Sayısı (2009-2010). 
 
Unvan  Tıbbi. Dok. ve Sek. Tıbbi Lab.  
Profesör  1 1 Birim dışı (Ziraat Fakültesi) 
Yard., Doçent  2 2 Iğdır Üniv.Sağ. Hiz. M. Y.okulu 
Öğr.Gör. ve Okut.  3 5 Iğdır Üniv. M. Y.okulu ve Rektörlük örgütü 
Öğr.Gör. 3 4 Iğdır Üniv. Sağ. Hiz. M. Y.okulu 
TOPLAM 8 11  
 
Tablo 3. Akademik Personel Sayıları ve Ders veren Öğretim Elemanı Sayısı (2010-2011). 
Unvan  Tıbbi. Dok.  

ve Sekret. 
Tıbbi 
Lab. 

Çocuk 
Gelişim 

Yaşlı 
Bak. 

Çevre 
Sağ. 

 

Profesör  1 1 - - - Birim dışı (Ziraat Fakültesi) 
Yrd.Doç.Dr - - - 1 2 Birim dışı (Ziraat ve Fakültesi) 
Yrd.Doç.Dr 2 2 2 2 2 Iğdır Üniv.Sağ. Hiz. M. Y.okulu 
Öğr.Gör.Ok 4 5 5 4 5 Iğdır Üniv. M. Y.O. ve Rektörlük 
Öğr.Gör. 3 4 3 3 3 Iğdır Üniv. Sağ. Hiz. M. Y.okulu 
TOPLAM 10 12 10 10 12  

 
            5.3  2011-2015 yıllarında Hedeflerimiz: 
 
            a) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başında öğretime açılmış olacak şekil 1 de 
görülen binamız ve şekil 2,3,4,5,6,7 de görülen laboratuarlar, araç ve gereçlerimiz, şekil 
a,b,c,d de görülen sınıflarımız, mevcut olan ve açılan sınavla alınacak öğretim 
elemanlarımız ile;   
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           Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü 
 Çocuk Gelişimi Programı 50 öğrenci 

              Yaşlı Bakımı Programına  30 öğrenci 
 
          Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü  
              Çevre Sağlığı Programına 30’ar öğrenci alınmasını beklemekteyiz. 
 
         Ayrıca, 
           
         Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü ikinci öğretimine 

       Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı 
             Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program 30’ar öğrenci alımı hedefimidir.  
 
          b) 2012-2013 eğitim- öğretim yılında; 
         
          Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü 
             Patoloji Laboratuarı Teknikleri Programı 
              Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 
              Paramedik Programına 
         Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü  
            Fizyoterapi Programına öğrenci alınması düşünülmektedir. 
 
            
         5.4. GZFT Analizi 

 
Fırsatlar 
1.Mezunlarımıza yönelik istihdam alanlarının giderek artması, 
2.Öğretim eleman ve laboratuarların sayısının yeterli olması, 
3.Okullumuza sınavsız geçiş hakkının bu yılda devam etmesi,  
4. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun staj yerlerini rahatlı 
bulmaları,  
5.İlimizde, okulumuza kaynak olabilecek Meslek lisesi ve 
Sağlık Meslek Lisesinin bulunması. 

Tehditler 
1.Öğrencilerin ekonomik 
 düzeylerinin düşüklüğü, 
2.Öğrencilerin matematik 
 düzeylerinin çok düşük olması, 
3.Öğrencilerin okuma hızlarının 
düşük olması, okuduğunu anlama 
ve yorumlamada yetersiz olmalar 

 

                                     Güçlü Yönleri 
       İnternet bağlantılı bilgisayar sisteminin ve video 
projeksiyon cihazlarımızın yeterli sayıda her laboratuar 
ve sınıflarda bulunması, yeni kurulmuş bir yüksekokul 
olmamıza rağmen bir hayır severin yüksekokulumuza 
bağışladığı ve adını verdiğimiz teknoloji sınıfı ve 
cihazları ile kurulan laboratuvarlar ve ayrıca 2009, 
2010 mali yılında yeni alınan laboratuar malzemesi ve 
cihazlar ile eğitim öğretim ve uygulamalar için gerekli 
malzemelerin yeterli olması (Şekil a,b,c,d). 
      Mezun olacak öğrencilerimizin sağlık ara insan 
gücüne sahip olmaları nedeniyle kolay iş bulabilmeleri. 
       Laboratuvar, Teknoloji sınıfımızın ve Bilgisayar 
donanımımızın güçlü olması, Öğretim elemanı ve 
öğrencilerimizde iyi örgüt kültürü bulunmasıdır. 

Zayıf Yönler 
     Üniversitenin yeni kurulması, 
 Yüksekokulun yeni açılmış olması, 
     Öğretim üye ve eleman sayısının 
yeterli olmaması,  
     Bir kısım derslere üniversitenin 
diğer birimlerinden öğretim 
elemanlarının gelmeleri, 
     Yüksekokulumuzdaki öğretim 
elemanlarının da yeni olmaları ve 
akademik çalışmalarının (Yüksek 
Lisans ve Doktora) devam etmesi, 
     Öğrencilerin bir kısmı sınavsız 
geçiş yöntemiyle yüksekokulumuza 
girmiş bulunması, 
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         6.  EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 
        Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler 
 
A. EĞİTİM    
B. İLETİŞİM 
C. KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLER 
D. ÇEVRE VE DONANIM 
E. TANITIM 
F.  REHBERLİK 
G. SAĞLIK 
 
          A-EĞİTİM 
 
          Nerede Olmak İstiyoruz?: 
-Sağlık teknikerliği eğitimi alanında sürdürülen çağdaş eğitimin kalitesini yükseltmek ve 
uluslar arası standartlara uygun hale getirmek. 
-Öğretim elemanlarının akademik çalışmalarını yapmalarını sağlamak. 
-Öğrenci başarısının %80’e çıkarmak. -Hangi dersin nasıl anlatılacağını ve öğrencilerin 
derse nasıl çalışacağı ile ilgili faaliyetler  yapmak istiyoruz. 
-Gelecekle ilgili hedef tayinin belirlenmesine yardımcı olacak faaliyetler yapmak istiyoruz. 
-Yüksekokul müfredatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. 
-Avrupa Topluluğu projeleri için faaliyetler yapmak istiyoruz. 
-Öğrencilerin derslere devamsızlığının en alt seviyelere indirmek istiyoruz. 

          Stratejik Amaç 1.  Öğrencilere bağımsız kişilik ve sorumluluk kazandırmak. 
          Stratejik Hedef: Öğrencilerin kişilikleri geliştirmek ve onlara bulundukları ortam ve 
yapmaları gereken işlerle ilgili sorumluluk bilinçlerinin artmasına yardımcı olmak. 
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          Faaliyetler: -Konu anlatımlarında öğrencilere görevler verilmesi ve izlenmesi, 
ödevlerde bireysel becerilerin göz önüne alınması ve değerlendirmede kullanılan kriterler 
hakkında bilgi verilmesi. -Eğitsel kulüp çalışmalarında öğrencilerin danışmanlar tarafından 
araştırma ve incelemeye yönlendirilmesi -Öğrencilere, danışmanlar tarafından okul ve 
disiplin kurallarına uymanın, toplum açısından önemi hakkında uyarıcı, açıklayıcı bilgiler 
verilmesi. -Değerlendirmede esas olarak, her öğrencinin kendi potansiyeli içindeki başarı 
artışının dikkate alınması. -Öğretim elemanlarını, öğrencilerini bir birey olarak kabul 
etmesini ve onları özümsemesini sağlamak. 
           
           Stratejik Hedef 2: Öğrencilerin kendilerine ve okula güven duymalarını 
sağlamak. 
           Faaliyetler: -Öğrencilere okuldan beklentiler ile ilgili anket hazırlayıp uygulamak.-
Okulda yapılacak bazı faaliyetlerden önce, öğrencilere yapılacak çalışmayla ilgili anket 
uygulaması ve görüşlerinin alınması. -Öğretim elemanlarının öğrenciyle iletişimlerinde 
onlara güvendikleri mesajını vermesi. 
 
           Stratejik Hedef 3: Kadrolu öğretim elemanı sayısının 2015 yılına kadar %200 
arttırılması 
           Faaliyetler:  -Öğretim elemanı ihtiyacını belirlemek.  -Öğretim elemanı başına 
düşen öğrenci sayısı. -Program bazında alınan öğretim elemanı sayısını belirlemek. -
Öğretim elemanı ofislerini tedarik etmek. -Yeni öğretim elemanları ile ilgili teknik ve 
fiziksel alt yapıyı oluşturmak. 
 
          Stratejik Amaç 2: Öğrenci Başarısını Artırmak 
          Stratejik Hedef: Yüksekokulumuzda Öğretim elemanı ve öğrenci elbirliği ile her 
dönem öğrenci başarısının artırılmasını sağlamak.  
          Faaliyetler: Verimli ders çalışma yöntemleri hakkında slayt gösterisi hazırlamak, bu 
konuda öğrencileri bir plan dâhilinde bilgilendirmek.  -Öğrencilere verimli ders çalışma 
yöntemlerini anlatmak ve öğrenciye uygun çalışma ortamı hazırlamaları hakkında bilgi 
vermek. -Her öğrencinin bir amaç belirlemesi ve bu amaç için yapması gereken çalışmaları 
açıklamak. Planlı çalışma hakkında bilgi vermek. -Öğretim elemanlarına verimli ders 
işleme kuralları / teknikleri hakkında gerekli bilgileri her sene başında slayt gösterisi olarak 
vermek.  -Öğrencilerin boş zamanlarını nasıl değerlendireceklerine dair bilgi verilmesi. -
Öğrencilere doğa, tarih ve toplum içinde öğrenme avantajını sağlayacak “inceleme 
gezileri”  için kaynak sağlanmak. 
          Stratejik Amaç 3: Hangi dersin nasıl anlatılacağı ve öğrencinin derse nasıl 
çalışacağına dair faaliyetler. 
          Stratejik Hedef: Derslerde ve Hastane uygulamalarında verimin arttırılması. 
          Faaliyetler: -İdarecilerden birisi veya danışmanlar ilk haftalarda derslerine 
öğrencilerin nasıl çalışacaklarına ve kendisinin hangi metotları kullanarak ders 
işleyeceğine dair bilgi vermesi. -Verimli ders çalışma metotları hakkında öğrencilere 
seminer verilmesi, -Öğretim metotlarının, öğrencilerin öğrenme biçimlerine uygun ve 
öğrencilerle birlikte belirlenmesi. -Okulda yeni öğretim programları denenirken 
öğrencilerin bireysel farklılıklarının ve becerilerinin de dikkate alınması.  
         Stratejik Amaç 4: Avrupa Topluluğu Projeleri İçin Yapılacak Faaliyetler.  
         Stratejik Hedef: Öğrencilerimizin teknolojik faaliyetlerden ve teknolojinin sağlık 
alanında faydalanma şekillerinden daha çok haberdar olmalarını sağlamak. 
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         Faaliyetler: -Avrupa birliği ve projeler hakkında Öğretim eleman ve öğrencileri 
bilgilendirmek. -Sağlık alanında veya benzer alanlarda öğrencilerin birer proje 
hazırlamalarına teşvik etmek. -Avrupa birliği proje ekipleri kurmak, projeler hazırlamak. 
        Stratejik Amaç 5: Akademik personelin durumunun geliştirilmesi. 
        Stratejik Hedef 1: Akademik yükselme olanaklarının sağlanması. 
        Faaliyetler: -Lisansüstü ve doktora eğitimine katılımı sağlamak. -Lisansüstü ve 
doktora eğitimini tamamlayan öğretim elemanı sayılarında artış. 
        Stratejik Hedef 2: Yüksek lisans ve doktora eğitimi almış öğretim elemanı sayısının 
arttırılması. 
        Faaliyetler: Yüksek lisans ve doktora eğitimi almamış öğretim elamanlarını eğitim 
almaya teşvik etmek. -Yüksek lisans ve doktora eğitimi olanaklarının eğitim elemanları 
için kolaylaştırmak. 
       Stratejik Hedef 3: Bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ve akademik personele 
bilimsel çalışmalarda gerekli desteğin sağlanması. 
       Faaliyetler: Akademik personelin konusu ile ilgili yılda en az bir olmak üzere ulusal 
ve uluslar arası kongre veya sempozyumlara katılımını sağlamak ve üst yönetimin 
desteğini almak (yolluk, kongre kayıt ücreti, konaklama ve idari izin konularında). -
Katılımı gerçekleştirilen kongre ve sempozyum sayısı, akademik personel durum ve 
memnuniyet anketleri düzenlemek. -Akademik personelin bilimsel yayın yapmasının 
teşvik etmek. -Yurt içi ve Yurt dışı yayın sayısı, akademik personel durum ve memnuniyet 
anketleri. 
        Stratejik Amaç 4: İdari personelin durumunun iyileştirilmesi. 
        Stratejik Hedef 1: Fiziki imkanlarda iyileştirme sağlanarak idari personel 
memnuniyetinin arttırılması. 
       Faaliyetler: Öğrenci işleri, yazı isleri, tahakkuk ve ayniyat için ayrı bürolar temin 
etmek. 
      Stratejik Hedef 2: İdari personelin gelişimine yönelik olarak hizmet içi eğitimlerin 
verilmesi ve bunların düzenli hale getirilmesi. 
      Faaliyetler: Hizmet içi eğitim için üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliğine geçmek 
ve personel katılımını sağlamak. 
       Stratejik Hedef 3: Performansın arttırılmasına yönelik olarak uygun personel alımının 
sağlanması. 
       Faaliyetler: Konu ile ilgili olarak üniversitenin ilgili birimleri ile ortak çalışmalar 
yürütmek. 
 
         B. İLETİŞİM 
        Nerede Olmak İstiyoruz?  
        -Öğretim elemanı-öğrenci arasındaki işbirliğini daha fazla artırmak istiyoruz. -Çevre, 
hastane ve okul işbirliği artırmak istiyoruz. -Öğretim elemanı-idareci arasındaki işbirliğini 
daha iyi dereceye geliştirmek istiyoruz. -Öğretim elemanı ve öğrenciler uyulması gereken 
kurallar hakkında bilinçlendirmek istiyoruz.
 
        Stratejik Amaç: Öğretim elemanı–Öğrenci–İdare arasındaki işbirliği arttırmak 
        Stratejik Hedef 1:  Öğretim elemanı ve öğrenciler arasındaki işbirliğinin 
arttırılmasıyla eğitimin kalitesini yükseltmek.  
        Faaliyetler: -Okulun açıldığı ilk günlerde Yüksekokul Yönetimi ve Danışmanların 
katıldığı ve Öğretim elemanlarınızda bulunduğu ve öğrencilerin de katılacağı bir sohbet 
çayı tertip edilmesi, -Öğrencinin uyması gereken kaideler özelikle disiplin yönetmeliği 
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hakkında sempozyum /panel düzenlemek.  -Sosyal etkinlik çalışmalarında Öğretim 
elemanı-öğrenci işbirliğini arttırıcı faaliyetlere yer verilmesi, etkinlik çalışmalarında 
öğrencileri ön plana çıkararak aktivitelerinin izlenmesi. -Okul ile ilgili alınan kararlarda 
öğrenci temsilcisinin de görüşlerinin alınması. -Öğretim elemanı ve idarenin, öğrencinin 
okulla ilgili problemleriyle ilgilenmesi ve çözüme kavuşturması. -Kişisel, ailevi vb. 
problemlerle karşılaşıldığında özellikle ilgilenilmesi. -Ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yapıcı 
bir yaklaşım izlenmesi. -Yıl sonlarında mezuniyet törenleri veya yıl sonu etkinlikleri 
düzenlemek.  
       Stratejik Hedef  2: Öğrencilerin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırılması. 
       Faaliyetler: -İnternet aracılığıyla kütüphane kaynaklarına erişimin geliştirilmesini 
sağlamak. -Bilgisayar olanaklarının her öğrenciye bir bilgisayar olacak şekilde 
geliştirilmesini sağlamak. -Web sitemizin eğitim ile ilgili içeriğini geliştirmek. -Eğitim 
programını internet ortamına koymak. -Ders notlarını internet ortamına koymak. -
Seminerleri ve diğer çalışmaları internet ortamına koymak. 
 
         C.  SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER  
        -Öğrencilerin sportif faaliyetlerde katılmalarını ve iyi duruma gelmelerini istiyoruz. -
Kültürel faaliyetlerde iyi dereceler elde etmiş bir Yüksekokul olmak istiyoruz. 
        Nerede Olmak İstiyoruz? 
        Stratejik Amaç: Öğrencilerin kültürel ve sportif faaliyetlerini geliştirmek. 
        Stratejik Hedef 1:  Öğrencilerin kültürel faaliyetlerin önemini anlatmak ve boş 
zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmelerini sağlamak. 
        Faaliyetler: -Her öğrencinin sosyal aktivitelere katılımı açısından bir spor dalı ile 
uğraşmasını sağlamak. -Öğrencilerin ayda en az 1 kitap okunmasını sağlamak. Bunun için 
(Edebiyat ve Dil ve Anlatım gibi) sözel derslerin etkisini açıklamak. -Sportif faaliyetler ile 
ilgili kulüp çalışmalarını başlatmak, Bu yönde faaliyet gösteren öğrencileri her yönden 
desteklemek. -Her yıl sportif ve sosyal etkinlikler alanlarından turnuvalar, yarışmalar 
düzenlemek. -Rektörlük Mediko-Sosyal Daire Başkanlığı ile önemli gün ve haftalar, 
öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik koordineli bilgilendirici seminerler düzenlemek. -
Ders dışı etkinliklere, daha etkili ve geniş katılımın sağlanmak.   Türkiye ve il genelinde 
düzenlenecek olan her türlü yarışma ve sportif faaliyetlere öğrencilerimizin aktif olarak 
katılımını sağlamak. 
          Stratejik Hedef 2: Sosyal ve sportif faaliyetlerin yürütülmesi. 
          Faaliyetler: Sosyal faaliyetleri yürütebilecek teknik alt yapıya sahip yeni bir binaya 
taşınmak. -Öğrencilerimizin üniversitenin mevcut olanaklarından yararlandırılmasını 
teşvik etmek. -Öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlerdeki etkinliklere teşvik etmek. 
 
           D. ÇEVRE VE DONANIM 
          -Atölye ve Laboratuar donanımları AB standartlarına göre yetersiz. 
           Nerede Olmak İstiyoruz? 
          -Okul içi ve okul dışı mekânları, daha düzenli hale getirmek istiyoruz.-Laboratuar, 
Atölye ve sınıfları donanımlarını yeni teknolojik alet ve makineler ile donatmak istiyoruz.

           Stratejik Amaç 1: Okul içi ve Okul dışı mekânların düzenlenmesi ile ilgili 
faaliyetler.  
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           Stratejik Hedef: Okulun mekân olarak en iyi Yüksekokul olmasını sağlamak. 
           Faaliyetler: -Sınıf, laboratuar, çevre, bahçe ve diğer alanların bakım ve temizliğinin 
paylaşımıyla daha güzel bir çevre anlayışını benimsetmek.  -Öğretmen ve öğrencilerin, 
ihtiyaç duydukları ders araç gereçleri ve deney malzemelerini artırmak. 
          Stratejik Amaç 2: Laboratuar çalışmalarını daha verimli hale getirmek için 
yeni teknoloji alet ve makineleri laboratuara kazandırmak. 
         Stratejik Hedef: Eğitimi çağın gerektirdiği teknoloji ve bilgi seviyesine ulaştırmak. 
         Faaliyetler: -Araç-Gereç, makine ve teçhizat alımlarında Rektörlük ile işbirliği 
yapmak. -Her bölüm ve programdaki teknolojik gelişmeleri Yüksekokula kazandırmak iç 
çevre ile işbirliği içinde bulunmak. 
         Stratejik Hedef 2: Dershanelerin ve uygulama alanlarının sayısının arttırılması 
         Faaliyetler: Programların sahip oldukları fiziksel alt yapı ile ilgili teknik olanakların 
incelenmesi. - Fiziki alt yapının ve teknolojik olanakların iyileştirilmesi. -Programların 
teknik ve alt yapı olanaklarının arttırılması. 
         Stratejik Hedef 3: Bilgisayar sayısının öğrenci başına bir bilgisayar olacak şekilde 
iyileştirilmesi. 
         Faaliyetler: 2012 yılı sonu itibariyle 20 adet bilgisayar temin etmek, -Bilgisayar 
laboratuarını iyileştirmek veya yeni bir laboratuar yapılmasını sağlamak. 
 
         Stratejik Hedef 4: Yeni uygulama alanlarının temini ve eksiklerinin tamamlanması 
         Faaliyetler: Bütçeden yeterli kaynak ayrılmasını sağlamak. -Uygulama için gerekli 
araç-gereç ve materyallerin temin edilmesini sağlamak. 
 
 
         E. TANITIM 
         Nerede Olmak İstiyoruz: Yeni ÖSS sisteminde öncelikli tercih edilen okullar 
arasında olmasını istiyoruz. Öğrencilerin mezun olduktan sonra kendilerini bekleyen 
fırsatları bilmelerini ve bir an önce tercihleri doğrultusunda görev almalarını istiyoruz.

       Stratejik Amaç 1: Okulun Tanıtılmasını Sağlamaktır. 
       Stratejik Hedef: Okulumuzun  tercih edilebilir okul olmasını sağlamak. 
       Faaliyetler: -Kaynak ve içerik yönünden zengin kapsamlı bir web sitesi hazırlamak.-
Halkın ve lise öğrencilerinin eğitim ve sosyal beklentilerine yönelik bir tanıtım CD’si 
hazırlamak. -Iğdır’daki lise, özellikle Sağlık Meslek Lisesi ile Kız Meslek Lisesi 
öğrencilerine CD ile okulun tanıtımını yapmak; okulu ziyarete gelen öğrencilere rehberlik 
etmek. Yerel gazete ve televizyonlarla işbirliği yaparak, okulun tanıtılmasını sağlamak. 
Öğrencilerin gelecekle ilgili hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olmak. -Okul 
mezunlarımızın davet edilerek öğrencilerimiz ile sohbet ortamını sağlamak. -Okul 
mezunlarımız ile ilgili onur köşesi hazırlamak.   
          Stratejik Amaç 2 : Mezun öğrencilerin iş imkanlarının araştırılması. 
          Faaliyetler: -Mezun öğrencilerle ilgili dokümanları tutmak, iş bulmaları konusunda 
yardımcı olmak, KPSS sınavı hakkında bilgi vermek ve bu sınava hazırlanmalarını 
sağlamak. -Hedef işveren kitleye yüksekokulumuzu ve verilen eğitimi tanıtmak. -
Yüksekokulumuzda düzenlenecek seminer ve panellere sektör temsilcilerinin katılımını 
sağlamak. - Kariyer günleri düzenlemek. -Staj olanaklarını arttırmak.- İnternet sayfamızda 
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mezunlar alanı oluşturmak. -Hedef kitleye yönelik anket çalışmaları yapmak. -Tanıtıcı el 
broşürü hazırlamak ve hedef kitleye göndermek. 
           Stratejik Amaç 5: Mezunların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak 
           Faaliyetler: Mezunlara yönelik hizmet içi eğitim kurslarının planlanması ve düzenli 
hale getirilmesi. -Mezunlara özel hizmet içi eğitim kursları düzenlemek. 
 
          F. REHBERLİK 
          Nerede Olmak İstiyoruz? 
         -Bölüm veya Programlarda rehberlik çalışmaları yeni kurulmuş bir Üniversite ve yeni 
açılmış bir Yüksekokul olmamız nedeniyle yeterince yerine getirilememektedir. -Bölüm 
veya programlarda rehberlik çalışmalarının daha verimli bir hale getirmek, hatta Bireysel 
Rehberlik hizmetleri de vermek istiyoruz. Bu amaçla, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve 
Danışmanlık Bölümü mezunu bir öğretim elemanı alınmış ve öğrencilere rehberlik 
hizmetleri verilmeye başlanmıştır.   

         Stratejik Amaç: Rehberlik Çalışmalarının Daha Etkin Hale Getirilmesi 
         Stratejik Hedef 1: Sınıf rehberlik çalışmalarının daha verimli olmasını sağlamak. 
         Faaliyetler: Bölüm Başkanı veya Programlar da Danışmanlar öğrencilere rehberlik 
yapacaklar. -Rehberlik hizmetleri veren öğretim elemanı öğrencileri laboratuar ortamında 
görmesi ve orada öğrenci ile iletişim kurması sağlanacak. -Çeşitli konularda uzmanlarının 
okula davet edilerek bazı konularda öğrencilerimize seminer vermesi sağlanacak. -Bireysel 
Rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlanacak. 
         Stratejik Hedef 2: Öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamak 
        Faaliyetler: Öğrencilerimizin Üniversitemizin “Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin” 
çalışmalarından yararlandırılmasını sağlamak. -Üniversite Öğrenci Toplulukları’nın 
desteğini alarak okulumuzda sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve geziler düzenlemek. 
Öğrencilerimizin sivil toplum örgütü çalışmalarına katılımlarını teşvik etmek. -Danışman 
öğretim elemanı sisteminin daha etkin çalışmasını sağlanmak. -Başarılı öğrencilerin 
ödüllendirilmesi ve tanıtılması sisteminin oluşturulmasını sağlamak. 
 
          Stratejik Hedef  3: Eğitimde akreditasyonun sağlanması. 
          Faaliyetler: Akreditasyon kurulunun oluşturulması, -Yönetim Kurulu Kararı. -
Akreditasyon kurulu çalışmalarını planlamak ve yürütmek. 
 

G. SAĞLIK  
          Nerede Olmak İstiyoruz? 
         -Iğdır İlinin sularının çok kireçli olması nedeniyle, Yüksekokul içinde, içme suları 
arıtma cihazları ile arıtılarak öğrenci hizmetine sunmaktadır. -Öğrencilerin gençlik 
döneminde olmasından dolayı zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını, bu alışkanlıklara 
özenti içine girmemelerinin sağlamasını. -Öğrencilere sağlık konusunda olumlu davranış 
kazandırmak istiyoruz. -Zararlı alışkanlıkların önlenmesi için gerekli faaliyetlerde 
bulunmak istiyoruz. 
 
          Stratejik Amaç:  Okul Sağlığı Hizmetlerini Geliştirmek. 
          Stratejik Hedef: Yüksekokul sağlığı hizmetleri, okulun çevresi dâhil, sağlığı 
olumsuz olarak etkileyen her türlü etmenin denetimi ile öğrencilerin ve okul 
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personellerinin sağlığının değerlendirilesi, geliştirilmesi, sağlıklı Yüksekokul yaşamının 
sağlanması, sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısı ile topluma sağlık eğitiminin verilmesinin 
sağlanması. 
        Faaliyetler: -Öğrencilerin Sağlık bilgisi öğrenmeleri nedeniyle, doğru sağlık 
bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu davranışların kazandırılması için kısa, 
orta ve uzun vadeli eğitim programlarının planlanması ve bu programların Yüksekokul 
yönetimi ile işbirliği içerisinde uygulanması. -Yüksekokulda özellikle yeni başlayan 
öğrencileri de uyararak sağlıklı yaşam için gereken yaptırılmalıdır. Gerekirse ilgili 
birimlerle iş birliği yaparak genel sağlık taramasının yapılmasının sağlanması. -
Okulumuzda dersliklerin, tuvaletlerin, bahçenin, kantinin denetimlerle hijyen hale 
getirilmesinin sağlanması.-Zararlı alışkanlıklar ve sağlıkla ilgili öğrencilerimize, İlgili 
kurumların katkıları ile seminer verilmesi sağlanmalıdır. 
    
     HAZIRLANACAK PROJELER 

1- Yıl Sonu Etkinlikleri                                      (Yıl Sonu Etk.Haz.Gelş.veUyg. Ekibi) 
2- Kültürel Faaliyetlerle ilgili Bilgilendirme      (Sosyal Faaliyetleri Geliştirme Ekibi) 
3- Tanıtım CD’si Hazırlama ve Liselere Okullarına Tanıtımı  (Okul Tanıtım Ekibi) 
4-  Mezunlar Onur Köşesi                                   (Mez.Onur Köşesi Haz.ve Günc.Ekibi)    

 
     VERİLECEK SEMİNERLER 
      1-   Verimli Ders Çalışma Yöntemleri  (öğrencilere) 
      2-   Verimli Ders İşleme Yöntemleri    ( öğretim elemanlarına ) 
      3-    Ders Çalışma Metotları 
      5-    KPYS Bilgilendirme Seminerleri   ( öğrencilerine ) 
      6-    Yönetmelikler ve Yönergeler Bilgilendirme Seminerleri 
      8-    Kişisel Gelişim Uzmanlarının Bilgilendirme Seminerleri.     

 

 


