
ÜNİVERSİTEMİZİN 
 

İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi 
değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli 
sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel 
standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, 
ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak. 

 
 

Bilim ve teknoloji alanında rekabet gücüne sahip, evrensel 
düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde 
öğrenciler tarafından tercih edilen, özgün araştırmalarıyla tanınan, 
saygın bir üniversite olmak. 

 
 

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu ile stratejik planda belirlenen 
eğitim, araştırma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
ve toplumsal katkı alanlarındaki hedefleri doğrultusunda, 

 

• Kalite Güvence Sistemine paydaşlarımızın etkin katılımını 
sağlayarak katılımcı, paylaşımcı ve dinamik bir yönetim 
anlayışı ile iç ve dış paydaşların tüm süreçlerdeki ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılamak. 

• Öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla, değişen ve gelişen 
ihtiyaçlar doğrultusunda programlarını uluslararası 



standartlara uygun olarak güncelleyip nitelikli bireyler 
yetiştirmek. 

• Ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda 
teknolojik gelişmelerden de yararlanarak hizmet ve 
faaliyetleri sürekli iyileştirmek 

• Üniversitemizi, bilimsel araştırma faaliyetlerinde bölge ve 
ülke önceliklerini dikkate alan önemli bir bilgi üretim merkezi 
haline getirmek. 

• Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı 
ve sesi olan sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek. 

• Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline 
getirmek, girişimcilik ve inovasyonu destekleyerek “Planla - 
Uygula - Kontrol et - Önlem al” yaklaşımını yaygınlaştırmak. 

 
Sağlık Yüksekokulu’nun 

 

 

 
 

Ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, insan ve 
hasta haklarına saygılı, otonomi sahibi, kanıta dayalı bilgiyi 
kullanan, çağdaş, güvenilir, ekip ruhuna sahip, etik ilkelere bağlı, 
özgür ve bilimsel düşünebilen, liderlik, sorumluluk ve katılımcılık 
ilkelerinden taviz vermeden çalışmayı benimseyen,   kendi alanında 
tercih edilen donanımlı meslek üyeleri yetiştirmek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ulusal ve uluslararası  düzeyde araştırma  yapan, bilgi üreten ve 
sürekli gelişen, toplumun sağlıklı gelişimini etkileyebilecek her türlü 
değişime  duyarlı,  bakım gereksinimlerini  saptayabilen  ve mesleki 
standartlar düzeyinde karşılayabilen, hızlı büyüyen ve gelişen sağlık 
sektöründe tercih edilen meslek üyeleri yetiştiren, yetiştirdiği insan 
ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir kurum olmaktır. 
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