
 

T.C. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

BİRİM KALİTE POLİTİKASI 

Sağlık Bilimleri Fakültesi; 

• Öğrenme ve araştırma odaklı, çok yönlü, teknolojik, yenilikçi, dinamik ve çağdaş bir 

eğitim sistemi sunarak, eğitimde öğrenci ve akademisyenlerin hayat boyu ve yeni tip 

öğrenmesini desteklemeyi 

• Bölgesel, yerel, ulusal ve küresel anlamda insan ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi 

• Araştırma-geliştirme altyapısı ile bilime katkı sağlayacak teknolojik yatırımları 

gerçekleştirmeyi, 

• Ulusal ve uluslararası projelerin niteliğini ve niceliğini artırmayı 

• Toplumun sağlık, spor, sosyal, kültürel, eğitim ve çevre alanında gelişimine katkı 

sağlamayı 

• Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet ile toplumsal eşitliği gözetmeyi 

• Başta yerel ve bölgesel sonra ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara yönelik, özellikle ilaç, 

sağlık, iyi yaşam, doğal ürün ve kozmetik sektöründe nitelikli çalışmalara öncülük 

etmeyi 

• Öğrenci ve akademisyenlerin kaliteli eğitim ve araştırmanın yanında sosyal, kültürel, 

sportif faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya özen göstermeyi 

• Tüm paydaşlarını süreçlerine dâhil ederek, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, 

toplumsal katkı ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi 

• Öğrencilere mezun olduktan sonra da danışmanlık yapmayı ve söz hakkı vermeyi 

• Kurumsal performansı gözeterek kurumun tüm birimlerinde kurumsal kalite kültürünü 

yerleştirmeyi 

• Toplumla paylaşmayı esas alarak yerel kültürel miras ve bölgesel hafızayı kayıt altına 

almayı 

• Bölgesinin ve kendinin tanınırlığını ulusal ve küresel anlamda kaliteli eğitim ve 

araştırma altyapısı ile artırmayı Kalite Politikası olarak benimsemiştir. 



 

T.C. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

BİRİM MİSYON VE VİZYONU 

Misyon 

Çağdaş ve bilimsel gelişmelere dayalı olarak birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerine 

yanıt verecek, etik değerlere, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, 

insan haklarına saygılı, otonomi sahibi, lider vasıflarına sahip, sağlık profesyonelleri 

yetiştirmektir. 

Vizyon 

Elinde bulundurduğu kaynakları ve imkânları en üst düzeyde kullanarak sağlık bilimleri 

alanında bilgi üreten, yayan, uygulayan, yetiştirdiği üstün nitelikli bireylerle ve bilime yaptığı 

katkılarla ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar 

oluşturulmasında danışılan örnek bir eğitim kurumu olmaktır. 

Değerler 

• Evrensel düşünce ve değerlere sahip olmak 

• Eğitim ve öğretim programlarını hem nitelik hem de niceliksel açıdan daha ileriye 

götürecek yeni hedeflere, stratejilere ve eylem planlarına açık olmak. 

• Bilimsel çalışmaları daha ileriye taşımak 

• Evrensel bilgiyi üretmeyi ve paylaşmayı sürdürmek  

• Temel bilimler, klinik bilimler, mesleki dersler, araştırma yöntemleri, seminerler ve 

klinik çalışmayı kapsayan eğitim programları ile lisans ve lisansüstü eğitimi 

sürdürmek ve geliştirmek 

• Sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek 

mezunlar yetiştirmek 

• Ülke yararına sağlık politikalarına katkıda bulunmak ve geliştirmek 



Hedefler 

• Eğitim ve öğretim kalitesini artırmak 

• Fiziksel koşulları iyileştirmek 

• Bölümlere yeni alınacak öğrenci sayısını azaltmak 

• Klinik/Saha Uygulaması ve Staj koşullarını iyileştirmek 

• Fakülte bölümleri arasında multidisipliner bakış açısını geliştirmek 

• Sağlık Bilimleri Fakültelerinin yapılandırmasına yönelik standartlar belirlemek 

• Bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğini artırmak 

• Akademik çalışmaları destekleyici ekipmanları arttırmak 

• Bilimsel araştırmaların sonuçlarını yayına dönüştürmek 

• Akademik yazımı kolaylaştıracak eğitimleri arttırmak 

• Ortak bilimsel araştırma projesi/yayını üretilmesi ve yürütülmesine yönelik 

koordinasyon ve iş birliği sağlamak 

• Fakülte bölümlerinin diğer bölüm veya üniversitelerle olan iş birliği ve araştırmalarını 

arttırmak 

• Kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle olan iş birliği ve araştırma olanakları 

ve ortak proje sayısını arttırmak 

• İdari personelin niteliksel ve niceliksel yönden gelişimini sağlamak, iş verimini 

arttırmak ve devamlılığını sağlamak. 
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