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GÜNDEM : 

 

Gündem 5: Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan sağlık programlarının Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu altına alınması konusunun görüşülmesi. 

 

KARARLAR : 

Karar 5: Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan sağlık programlarının Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu altına açılması konusu görüşüldü. 

Yapılan görüşümede;  

 

Bireyleri ve bütün olarak toplumları hastalıklardan korumak, hastaları tedavi etmek ve tam olarak 

iyileşmeyip sakat kalanları rehabilite etmek için yapılan bütün hizmetler sağlık hizmetleri 

kapsamında ele alınmaktadır. Yapılan bu hizmetlerdeki temel amaç, toplumun bütünü açısından 

olumsuzluk gösteren hastalık durumunu önlemek ve daha sağlıklı, etkin ve verimli çalışan bir toplum 

ortaya çıkarmaktır.  

Sağlık sektöründe büyüklük, klinik çokluğu, teknolojik yeniliklerin üretim süreçlerine dahil 

edilmesi, lojistik açıdan ulaşılabilirlik, kalite yönetim sistemleri ve inovasyon gibi birçok rekabet 

gücü aracı söz konusu olmaktadır. Ancak sektörde rekabet edebilirliği ve dolayısıyla etkin ve verimli 

hizmet sunarak sürdürülebilir şekilde sağlıklı toplum oluşturabilmeyi sağlayacak temel faktör kalifiye 

sağlık personellerinin varlığıdır.  

Türkiye’de sağlık sektörü hızlı ve sürekli bir şekilde değişim ve gelişim göstermektedir. 

Bireyler; gelir seviyesinin yükselmesi, teknolojinin ilerlemesi, yeniliklerin süreklilik arz etmesi, 

ihtiyaçların artması, bilinç düzeyinin yükselmesi ve birçok sosyal ve kültürel faktöre bağlı olarak 

yapmış oldukları sağlık harcamalarını artırmaktadır. Bunun karşılığında gerek kamu idareleri gerekse 

de özel sektör girişimcileri sağlık sektörüne yönelik yeni girişimlerde bulunarak sektörün gelişmesini 

sağlamaktadır. Görüldüğü gibi sağlık sektörü hem arz hem de talep eksenli bir değişimin ve gelişimin 

içerisinde yer almaktadır.  

Gerek Dünya Sağlık Sektöründeki gelişmeler gerekse de Türkiye Sağlık Sektöründeki 

gelişmeler, Üniversitemiz tarafından yakından takip edilmekte ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Sağlık 

Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ile sağlık ön lisans ve lisans eğitimlerini en son 

teknolojik imkanlarla uygulamalı bir şekilde sürdürmektedir. Bu çerçevede temel bilimler 

laboratuvarları, klinik laboratuvarlar, özellikli sağlık laboratuvarları ve tamamlayıcı alanlar tüm 

ekipman ve sarf malzemeler ile gruplar halinde uygulamalı eğitimler için kullanılmaktadır.  

Diğer taraftan Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu programları kuruluş 

süreçlerinde özel ve kamu sağlık kuruluşları ile iş birlikleri yapılmış ve Üniversite Hastanesi olmak 

üzere tüm n lisans ve lisans öğrencileri gerek stajlarını gerekse de iş başında mesleki uygulamalarını 

bu fiziki alanlarda etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmektedir.  

Sağlık sektörü büyük ve kapsamlı bir değişim yaşarken sektörün en önemli sorununun 

personel temini olduğu belirtilmektedir. Sektörde kuruluş sayısı, yatak sayısı, harcama ve hekime 

başvuru sayısı yüksek oranlarda artış gösterirken eğitim ve buna paralel mezun sayısının bu 

seviyelerde artış göstermemesi daha etkin ve verimli bir hizmetin sunulması adına büyük bir açıklık 

oluşturmaktadır.  

Üniversitemizde uygulamalı eğitim paradigmasının profesyonel şekilde gerçekleştirildiği 

alanlardan biri de sağlıktır. Bu doğrultuda üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde alanına 
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uygun temel ve profesyonel donanımlı laboratuvarlar, uzman hekim kadrosu ve sağlık kuruluşu 

uygulamaları ile çok sayıda sağlık programında önlisans eğitimi verilmektedir. 

Yukarıda yer alan gerekçeler ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi açılmasına bağlı olarak oluşturulmak 

istenen sağlık ekosistemi bağlamında daha etkin ve verimli eğitim verebilmek ve böylelikle sağlık 

sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip insan kaynağı yetiştirilmesi adına Nişantaşı Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Biyomedikal Cihaz 

Teknolojisi, Çocuk Gelişimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Diyaliz, İş Sağlığı ve Güvenliği, 

Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım, Diş Protez Teknolojisi, Eczane hizmetleri, 

Fizyoterapi, Odyometri, Optisyenlik, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Ortopedik Protez ve 

Ortez, Perfüzyon Teknikleri, Radyoterapi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik programlarının Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun altına alınması 

talebimizin değerlendirilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının arzına oybirliği ile karar 

verilmiştir. 
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