
 

 

 

 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU AR-GE 
FAALİYET RAPORU 

 

 YIL: 2021 

GENEL BİLGİLER 

BİRİM ADI Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

BİRİM DEKANI/MÜDÜRÜ Dr. Öğr. Üyesi Selim SÖZER 

BİRİMDE ÇALIŞAN PERSONEL VE 
GÖREVLERİ 

• 6 Dr. Öğretim Üyesi 

• 1 Dr. Öğretim Görevlisi,  

• 14 Öğretim Görevlisi  

• 8 idari personel bulunmaktadır. 

BİRİM HEDEFLERİ 2021 hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

• Ülke, bölge ve üniversite hedefleri ile uyumlu hareket etmek, 

ulusal ve yerel değer yaratacak çalışmalar içerisinde yer 

almak, 

• Akademik üretimi artırmak, 

• Üniversite-kamu/özel sektör işbirliği proje sayısının 

artırılması, 

• Ulusal ve uluslararası proje başvuruları hakkında bilgilendirici 

toplantılar yapılması, sonraki dönemlerde ise proje 

başvurularının sağlanması, 

• MYO bünyesindeki tüm akademisyenlere akademik yazma 

eğitimlerinin verilmesi, 

• Dış kaynaklı projelerden sağlanacak fonlar ile Eğirdir’de 

“Gündüz Bakım Merkezi” kurulması, 

• MYO bünyesindeki sağlık laboratuvarının günümüz 

teknolojilerini yakalamasının sağlanması, 

• Programlar tarafından online ya da yüzyüze çalıştaylar 

düzenlenmesi böylece Eğirdir SHMYO tanınırlığının artması. 

HEDEF GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ 
ESHMYO, sağlık ve insani hizmet sektöründeki kurum/kuruluşlar 

tarafından öncelikli olarak tercih edilen insan kaynağının yetiştirilerek 

sektöre kazandırılması hedefi doğrultusunda hareket etmiştir. Eğitim-

öğretim faaliyetlerini yüz yüze eğitimin başlamasıyla her bölümde 

verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi başarmıştır.  

SSCI, SCI, Tr Dizin gibi alanlardaki çalışmaların sayısının geçen seneye 

oranla düştüğü gözlemlenmektedir. Birimden herhangi bir araştırma 

projesi kabul almamıştır. Birim genel olarak Toplumsal Katkı 

faaliyetleri ile ön plana çıkmakta ve bu alandaki hedeflerini 

gerçekleştirmektedir. 

ESHMYO’nun dezavantajlı (engelli, yaşlı) gruplara yönelik sosyal 



entegrasyon ve kapsayıcılığa yönelik çok sayıda faaliyeti 

bulunmaktadır. Bu konuda oldukça duyarlı olduğu görülmektedir. 

Eğirdir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde 

dezavantajlı gruplara katkı sunmaya devam etmektedir 

 

 
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

BİRİM TARAFINDAN SUNULAN 
HİZMETLER 

ESHMYO, Terapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık, 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Sağlık Bakım Hizmetleri, Çocuk Bakımı ve 

Gençlik Hizmetleri bölümlerinde ön lisans eğitimi vermektedir. 

YIL İÇİNDE ARAŞTIRMA BİRİMLERİ 
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ETKİNLİKLER 

2021 yılı içerisinde birim içindeki Araştırma Komisyonu tarafından 

Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü destek ve hizmetleri, 

başvurulabilecek proje çağrılarının başvuru tarihleri hakkında 

bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.  

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
FAALİYETLER 

2021 yılı ESHMYO’nun akademik faaliyetleri aşağıda 
belirtilmiştir;  

• 4 SCI Makale, 

• 1 Tr Dizin Makale 

• 1 Uluslararası Hakemli Makale 

• 2 Ulusal Hakemli Makale 

• 1 Uluslararası Bildiri 

• 3 Kitap 

• 6 Uluslararası Kitap Bölümü  
• Naz İle Seslere Yolculuk 2021 Avrupa Birliği Sivil Düşün 

Programı Yürütücü 50.000 TL 

BİRİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 
FAALİYETLERİN YEREL – BÖLGESEL VE 
ULUSAL HEDEFLERLE İLİŞKİSİ 

Birimimiz araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetler arasında 

eğitim-öğretim ve topluma hizmet kapsamında belirlenen stratejimiz 

“İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetlerine ilişkin projeler 

üretmek”tir. Buna yönelik olarak her programımızda görevli öğretim 

elemanları kendi uzmanlık alanına yönelik çeşitli 

çalışmalar/araştırmalar yapmaktadır. 

 

BİRİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 
TOPLUMSAL KATKIYA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR 

- 04 Ekim-8 Ekim 2021 Eğirdir Belediyesi, Eğirdir Gİlçe Sağlık 

Müdürlüğü ve Eğirdir SHMYO Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 

tarafından ilçede bulunan yaşlılara yönelik geriatrik 

sendromlar ve Covid-19 aşısının önemi vurgulanmak ve 

uygulanmak üzere Eğirdir Sağlık Çadırı etkinliği yapıldı.  

- 13 Ekim 2021 Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir SHMYO Sağlık Bakım 

Hizmetleri Bölümü iş birliği ile Eğirdir’e gelen tüm 

yükseköğrenim öğrencilerine yönelik “Eğirdir’e Hoş Geldin’ 

konseri ve etkinliği yapıldı.  

- 01 Kasım 2021 Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir SHMYO Sağlık 

Bakım Hizmetleri Bölümü iş birliği ile “İklim Değişikliği Haftası” 



etkinliği Eğirdir göl çevresi temizliği ve farkındalık yürüyüşü 

etkinliği yapıldı.  

- 06 Aralık 2021 tarihinde Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 

tarafından Türkiye Alzheimer Derneği iş birliği ile okulumuz 

konferans salonunda “Unutsalar da Unutulmayacaklar” adlı 

tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.  

- 08 Ocak 2021 Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tarafından 

“Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Formal ve İnformal Alanında “ Yaşlı 

Bakım Teknikerlerinin rolü”” zoom programı üzerinden söyleşi 

“Gerontolog Ercan Tunç”  

- 13 Ocak 2021 Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tarafından 

Kırıklareli Üni. Vize MYO iş birliği ile “Yaşlılık ve Alzheimer” 

konulu instagram canlı yayını Moderatör Öğr.Gör Hacer 

Akülkü”  

- 23 Mart 2021 “Uluslararası Covid 19 sonrası yaşlılık ve 

yaşlanma süreçlerini toplumsal ve bireysel değerlendirmesi 

çalıştayı” bildiri sunumu.  

- 03 Haziran 2022 Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tarafından 

“Salgın ve Dijitalleşme Sürecinde Yaşlılarımız” Mavera Eğitim 

ve Sağlık vakfı Youtube canlı yayın  

- 21 Ekim 2021 konferans salonunda Sağlık Bakım Hizmetleri 

Bölümü tarafından “Geriatrik Uygulamalarda Fizyoterapi 

Yaklaşımları” Fzt. Mustafa Akçınar  

YIL İÇİNDE BİRİM TARAFINDAN 
YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA PROJELERİ 

- Erasmus+ Funded projects ‘Memory Methods - Brightening 
Horizons’Grant Agreement Number 2018-1-UK01-KA201-
048169. 

- Naz İle Seslere Yolculuk 2021 Avrupa Birliği Sivil Düşün 
Programı Yürütücü 50.000 TL 

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

 

ORTAK ARAŞTIRMA YAPILAN BİRİMLER 
 
 

BİRİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 
ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARI 

 Birim tarafından yürütülen uluslararasılaşma çalışmaları 
bulunmamaktadır. 

ÜNİVERSİTE LABORATUVARLARINDA 
AR-GE İNOVASYON VE ÜRÜN 
GELİŞTİRME KAPSAMINDA SUNULAN 
HİZMET SAYISI 

- 

ÜNİVERSİTE LABORATUVARLARINDA 
AR-GE İNOVASYON VE ÜRÜN 
GELİŞTİRME KAPSAMINDA SUNULAN 
HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR 

- 

İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ 
DERGİLERDE YAPILAN YAYIN SAYISI 

4 



WOS’ DA İNDEKSLENEN YAYIN SAYISI 
  

İNDEKSLERDE YER ALAN SÜLEYMAN 
DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ADRESLİ YAYIN 
SAYISI 

4 

ALINAN ÖDÜLLER  



BİRİM TARAFINDAN BAŞVURULAN 
PATENT / FAYDALI MODEL / MARKA 
BAŞVURU SAYISI 

- 

MALİ BİLGİLER 

BİRİMİN YILLIK GELİRİ -  

BİRİMİN YILLIK GİDERİ     3 407. 703 TL 

BÜTÇE GİDERLERİ  

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ • ESHMYO bünyesindeki programların disiplinler arası, topluma 

katkı sağlayan, yenilikçi projelerin üretilmesine elverişli 

olması, 

• Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak 

çalışmaların yapılabilmesi, 

• Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri ile Sağlık Bakım Hizmetleri 

bölümlerinin isteğe bağlı yabancı dil sınıfı açması, 

• Mezun öğrencilerle yeterli düzeyde iletişim sağlanabilmesi, 

• Her bölümde alanında uzman ve yeterli akademik personelin 

olması, 

• Öğrencilerin uygulama yapabilecekleri sağlık ve bilgisayar 

laboratuvarlarının bulunması, 

• Rehabilitasyon uygulamaları için yeterli ekipman ve alanın 

olduğu spor salonu bulunması, 

• Öğrencilerin akademisyen gözetiminde mesleki uygulamalar 

yapabilmesi, 

• Öğrenci temsilcilerinin karar mekanizmalarına dahil edilmesi, 

• Uygulama dersleri için ayrı akademisyenler bulunması, 

• Dinamik yapıda, yerel ve ulusal güncel gelişmeleri takip 

ederek, teknolojiye uygun olacak şekilde yeni gelişmeler 

çerçevesinde öğrencilerin geri kalmaması, değişime ayak 

uydurabilmeleri için ders müfredat değişikliklerinin yapılması 

ZAYIF YÖNLERİMİZ • Uluslararası ve Tr Dizin dergilerde nitelikli yayın sayısının 

yetersiz olması, 

• Dış kaynaklı araştırma proje sayısının yetersiz olması, 

• Bazı programlarda akademik üretim faaliyetlerinin sayıca 

azlığı, akademik çalışmalara isteksizlik 

• Öğrencilerin stajlarını farklı kurumlarda yapamamaları yani 

farklı engel grupları ile tanışıp uygulama deneyimi 

kazanamamaları, 

• Uygulama ve staj konularında kabul sorunlarının yaşanması, 



• Eğirdir SHMYO’nun organize ettiği konferans- çalıştay sayısının 

az olması, 

• Öğretim elemanlarının yabancı dil konusundaki eksiklikleri, 

• İlk ve Acil Yardım programı dışındaki bölümlerdeki öğrencilerin 

yaparak-yaşayarak öğrenecekleri mekanların olmaması, 

eğitsel materyallerin tasarlanacağı, güncel donanımlarla 

pratiğe dönük eğitim faaliyetlerinin gerçekleşeceği bir 

atölye/sınıf/laboratuvarın olmaması 

FIRSATLARIMIZ • Sosyal Hizmetler, Tıbbi Hizmetler, Çocuk Gelişimi, Engelli 

Bakım ve Yaşlı Bakım gibi alanlarda nitelikli eleman/tekniker 

ihtiyacının olması, 

• Covid salgını ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası 

perspektifte çocuk sağlığı ve bakımı, tıbbi hizmetler ve 

teknikler, sosyal hizmetler, engelli ve yaşlı bakıma verilen 

önemin artması, 

• Meslek Yüksekokulu’ndaki her programın farklı disiplinlerle 

ortak çalışma ve araştırma yürütme imkanlarına sahip olması, 

• Dış paydaşlar ve danışma kurulu oluşturulması, böylece 

ilçedeki kamu kurumları ve özel kurumlarla işbirliği 

potansiyelinin bulunması, 

• Ulusal ve uluslararası proje yazma eğitim, proje etkinlik ve 

çalışmalarına katılım konusunda isteklilik,  

• Gerek ulusal gerekse uluslararası proje çağrılarında 

dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmaların öncelikli olması, 

• Öğrencileri ile kurulan sürdürülebilir ilişki. 

 

TEHDİTLERİMİZ • Mezunların iş bulma hususunda yaşadıkları sorunlar, 

dolayısıyla motivasyonun azalması 

• Eğirdir’de yaşam maliyetlerindeki artış sebebiyle öğrenci 

rağbetinin azalma ihtimali, 

• Meslek yüksekokullarının tercih edilirliğinin ve cazibesinin 

azalması. 

• Eğirdir SHMYO’nun, SDÜ merkez kampüsün dışında olması, 

öğrencilerin kampüs yaşantısının sunduğu pek çok 

sosyal/kültürel etkinlikler/etkileşimden uzak kalmaları, 

merkez kampüse ulaşım yönünde araç sıkıntısı yaşaması gibi 

durumlar sonucunda öğrencilerin aidiyet duygusunun 

olumsuz yönde etkilenme ihtimali. 

 



ÖNERİ VE TEDBİRLER • Eğirdir SHMYO ulusal ve uluslararası nitelikli yayın, ulusal ve 

uluslararası proje sayılarının artırılması için AYD’nin 

düzenlediği eğitimlere, bilgilendirme toplantılarına öğretim 

elemanlarının katılım için teşvik edilmesi, 

• Öğrenciler ve öğretim elemanlarının olabildiğince alanları ile 

ilgili kamu kurumları ve özel kurumlar ile sıkı bir işbirliği 

içerisinde olmaları sağlanması, 

• Kurumsal olarak sağlanmış üniversite-kamu/özel kurumlar 

işbirliği ile öğrencilerin derslerinin bir kısmında veya 

derslerinin olmadığı zamanlarda, sektörlerindeki işletmelerde 

çalışma yapmaları sağlanması, 

• Öğrencilerin TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi kamı 

kurumlarından haberdar olmalarının sağlanması, bu 

kurumların destek ve proje çağrılarının öğrencilere 

duyurulması, 

• AYD’nin “Ulusal ve Uluslararası Proje Yazma Eğitimi” gibi 

bilgilendirici eğitimlerin yanında “Akademik Yazma Eğitimi” 

gibi akademik yazıma yönelik eğitimlere de yer vermesi faydalı 

olabilir. 

 

 


