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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak hedefimiz, nitelikli akademik kadromuz, güçlü alt
yapımız ve standartlar ile uyumlu laboratuvarlarımızla geleceğimizin teminatı olan gençleri en üst
nitelik düzeyde yetiştirmektir.
Öğrencilerimizi, hayatında yaratıcı düşünce gücüne sahip, insani değerlere önem veren, topluma
karşı sorumluluk bilinci taşıyan, duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı, üretken, yeniliklere açık,
rekabetçi, bilim ve meslek insanları olarak topluma kazandırmayı hedefliyoruz.
Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirmeye çalıştığımız
hedeflere ulaşabilmek için eğitimde kalitenin arttırılması esastır. Bu amaçla gerçekleştirmeye
çalıştığımız yeniden yapılanma sürecinde, geçmiş kazanımlarımızdan ödün vermeden bu yolda
emin adımlarla ilerleyebilmek ve mezunlarımızın bu rekabet ortamında hak ettikleri yeri almalarını
sağlamak amacıyla en yeni ve gelişmiş bilgilerle donatılarak gönderilmesi için çaba sarf ediyoruz.
1994 yılından bu yana yükseköğretimin içerisinde bulunan ve günden güne gelişen SHMYO; eski
olmanın verdiği tecrübe ve genç olmanın sağladığı büyük enerji ve heyecan ile hareket etmektedir.
SHMYO sağlık eğitiminin her alanında marka ve ülkemizin önde gelen yüksekokul olma hedefiyle
kısa süre içerisinde nitelik ve nicelik olarak gelişerek büyük mesafeler kat etmiştir.
Temel misyonu başta bulunduğu bölge, sonrasında ülkemiz ve nihayetinde tüm insanlığa katkı
sağlayacak bir yükseköğretim kurumu olan SHMYO; büyük hedefler doğrultusunda gösterdiği çaba
ve gayretlerin sonuçlarını hızlı bir şekilde almış olup, bugün gelinen noktada; 21 program ile
bünyesinde 1918 öğrenciyi barındırarak eğitim-öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde
sürdürmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KOYUNCU
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
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Program Sayısının Yıllara Göre Değişimi
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1994 yılında açılan okulumuzun 2015‘e kadar olan 21 yıllık eğitimöğretim sürecinde öğrenci alan program sayısı 10 iken, üç yıllık
kısa süreçte (2015-2018) bu sayı %110 oranında artış göstererek
21’e ulaşmıştır. Bu programlar ile okulumuz, Türkiye'de bulunan
sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları ve üniversitemizde
bulunan meslek yüksekokulları içerisinde en yüksek program
sayısına sahip olan okullardan biri olmuştur.
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Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi
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2015-2016 eğitim öğretim yılında okulumuzdaki toplam öğrenci
sayısı 368 iken yeni açılan programlar ile birlikte 2018-2019
öğretim yılındaki öğrenci sayımız 1918’e ulaşmıştır.
Yeni
programlarımız ile bölgemiz öğrencilerinin başka illerde gitmek
zorunda kalmadan tercih edilme oranı yüksek olan bölümlerde
öğrenim görebilmesini sağlayarak bölgemiz ve şehrimiz insanına
en önemli yatırımlardan birini yapmış bulunmaktayız.
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Laboratuvar Sayısının Yıllara Göre
Değişimi
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Artan öğrenci sayımızla beraber uygulamalı derslerin daha kaliteli
bir şekilde sürdürülmesi için 2015 yılına kadar 4 olan laboratuvar
sayısı 2018 yılında 10 olmuştur.
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Derslik Sayısının Yıllara Göre Değişimi
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2015 yılında 8 olan derslik sayımızı 2018 yılında 3.2 katı bir
kapasite arttırımı ve ileri teknolojik, fiziki donanımı ile birlikte
öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim alabilmesini sağlamış
bulunmaktayız
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Öğretim Elemanı Sayısının Yıllara Göre
Değişimi
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Artan program sayısı ile birlikte öğretim elemanı sayımız 2018 yılı
itibari ile 4 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Doçent, 27 öğretim görevlisi olmak
üzere toplam 33’e ulaşmıştır. Meslek yüksekokulumuzda görev yapan
öğretim elemanlarımıza bilimsel araştırma ve lisansüstü eğitim
konusunda gereken imkanları sağlayarak, teşvik ederek kalitemizi her
geçen gün arttırmaktayız. Bu bağlamda okulumuz 2016 ve 2017
yıllarında üniversitemiz Türkiye’deki tüm meslek yüksekokulları
arasında akademik teşvik puan sıralamasında ilk sıralarda yer almıştır.
2018 yılı sonunda da aynı başarıyı beklemekteyiz.
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SHMYO 2018 ÖSYS Puanları
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Meslek
Yüksekokulumuz
2018
ÖSYS
verilerine
göre
üniversitemizde en çok tercih edilen ilk beş bölüm içerisinde yer
alan üç bölümü ile Tıp ve Diş hekimliği fakültelerinden sonra en
yüksek tercih edilme profiline sahiptir.
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Bölüm Bazında Öğrenci Sayısı
PROGRAM

ÖĞRENCİ SAYISI

PROGRAM

ÖĞRENCİ
SAYISI

Ağız ve Diş Sağlığı

42

Optisyenlik

111

Ameliyathane
Hizmetleri

124

Optisyenlik 2. Öğretim

25

Anestezi

160

Ortopedik Protez Ortez

29

Biyomedikal Cihaz
Teknolojisi

30

Perfüzyon Teknikleri

135

Diş Protez Teknolojisi

34

Podoloji

108

Diyaliz

32

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

76

Eczane Hizmetleri

83

Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik

137

Fizyoterapi

123

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

134

İlk ve Acil Yardım

140

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

187

İlk ve Acil Yardım 2.
Öğretim

37

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

63

Odyometri

29

Mevcut 21 programımızın tamamına yakınında 2018 ÖSYS
verilerine göre doluluk oranımız %100 dür. Yeni açılan
programlarımıza alınmaya devam edilecek öğrenciler ile 2019 yılı
öğrenci sayısı beklentimiz 2300 civarındadır.
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BİLGİSAYAR LABORATUVARIMIZ
YENİLENDİ

Ocak 2017’de
Rektörlüğümüz, İdari
ve Mali İşler Daire
Başkanlığı ile Bilgi
İşlem Daire
Başkanlığının
katkılarıyla alınan 25
adet yeni bilgisayarla
laboratuvarımız
yeniden dizayn
edilerek
öğrencilerimizin
yeterli uygulama
yapabilmesine olanak
sağlandı.

DERSLİKLERE BÜYÜK EKRAN TV ALINDI

Yüksekokulumuzda özellikle videolu ders anlatım gereken programlarda dersin öğrenciler
tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak için birinci katta bulunan 6 dersliğe büyük ekran TV
alındı. Yapılan bu uygulama sayesinde aynı zamanda projeksiyon cihaz problemi ortadan kalkmış
oldu.

9

YÜKSEKOKULUMUZ GİRİŞ KAPISINA VE
HER KATA FOTOSELLİ KAPI

Yüksekokulumuza Eski
Tıp Fakültesi
hastanesinden 5 adet
fotoselli kapı düşük bir
maliyet ile getirilerek
bu kapılar eskimiş
olan kat kapıları ve dış
kapının yerine takıldı.
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KONFERANS SALONU YENİLENDİ

Meslek yüksekokulumuzda konferans, seminer
panel gibi bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği
konferans salonumuz ışıklandırma çalışması ve
değişen koltuklarıyla kapasitesi arttırılarak
tamamen yenilenmiştir.
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CAFEMİZ YENİDEN DİZAYN EDİLDİ

Yüksekokulumuz cafesi
yeniden dizayn edilerek
öğrencilerimizin daha
güzel bir ortamda
dinlenmelerine olanak
sağlandı.
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YÜKSEKOKULUMUZUN BAHÇESİ
TÜMÜYLE YENİLENDİ

Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında çimlendirme, parke taşı, peyzaj ve
kaldırım düzenleme çalışmaları yapılarak öğrencilerin sosyal yaşam alanları
düzenlendi.
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KISA VADELİ VİZYONUMUZ

Bina dış görüntüsünün
yenilenmesi, öğrenci spor
etkinlikleri için spor aletleri
yerleştirilmesi, futbol sahasının
düzenlenerek öğrencilerimizin
hizmetine sunulması
planlanmaktadır.
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ORTA VADELİ VİZYONUMUZ

Orta vadede Fitoterapi araştırma
laboratuvarı, Biyosensör ve
biyomedikal araştırma
laboratuvarı, yeni öğretim
elemanlarının alınmasıyla eğitim
kalitesinin arttırılması
planlanmaktadır.

Ayrıca doluluk oranları yüksek
olan örgün programların ikinci
öğretimlerinin de açılmasıyla
mevcut program sayısının 30 a
yükseltilmesi hedeflenmektedir.
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UZUN VADELİ VİZYONUMUZ

Öğrencilerimize iş imkanı
oluşturabilmek ve okulumuza
döner sermaye sağlayabilmek
amacıyla Sağlıklı yaşam merkezi
(Ayak Bakım Merkezi, Fizyoterapi
Merkezi, Fitoterapi Merkezi)
açılması planlanmaktadır.
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