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KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU
1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER
1.1 İletişim Bilgileri
Merkez Müdürü / Başhekim: Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Barış AKGÜL
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi anabilim Dalı Merkez kampüs, 56100, Merkez/
Siirt
Telefon numarası: 0(484) 212 32 52
E-posta: mbakgul@hotmail.com
mbarisakgul@siirt.edu.tr
Ağ: http://siuhaymer.siirt.edu.tr/
1.2 Tarihsel Gelişimi
Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2015 yılında kurulmuş olup, yönetmeliği 11
Ağustos 2015 tarih ve 29442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi
olarak açılışının yapılması ve hasta kabulüne 2017 yılı nisan ayında başlanmıştır. Siirt
Üniversitesi Eski Veteriner Fakültesi giriş katında yer alan merkez toplam 250 m2 kapalı
alana sahiptir. Bu alan içerisinde 1 adet büyük ve küçükbaş hayvan muayene salonu, 2 adet
pet hayvan muayene salonu, 1 adet ameliyathane, 1 adet dölerme ve suni tohumlama
laboratuvarı, 1 adet klinik laboratuvarı, 1 adet danışma/hasta kayıt odası, 1 adet hasta yatış
ünitesi ve bekleme salonlarından oluşmaktadır. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü
öğretim üyeleri tarafından desteklenen HAYMER’de akademik personel olarak görev yapan 2
Profesör, 5 Yardımcı Doçent ve idari personel olarak 1 memur bulunmaktadır.
1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
(http://siuhaymer.siirt.edu.tr/detay/misyon-ve-vizyon/633500575.html)

Misyon
Uzmanlaştığımız tüm veteriner hizmetlerinde, veteriner hekimliğin ulaştığı en üst düzeyde,
güvenilir, hasta sahibi ve hasta odaklı, kaliteli hizmet veren, hayvan haklarına saygılı, çevreye
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duyarlı, nitelikli veteriner hekimler yetiştiren, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü bir
kuruluşuz.
Vizyon
Veteriner Hekimliği alanında bölgemizde sunduğumuz hizmetin bilimselliği ve kalitesi ile
ilklerin içinde yer almayı, uluslararası alanda Veteriner Hekimliğin ulaştığı en üst düzeydeki
uygulamaları takip ederek klinik ve akademik ortamda gelişimine katkıda bulunmayı
hedefleyen bir sağlık kuruluşuyuz.
Değerlerimiz


Tarafsızlık



Eşitlik



Paylaşımcılık



Katılımcılık



Hoşgörülük



Verimlilik



Çevrecilik



Bilimsellik



Etik Değerlere Uyum



Adalet



Evrensellik

Hedefler
Fiziki ve diğer alanlarda eksiklerin ivedi şekilde giderilmesi ve gelecek dört yıl içerisinde
Türkiye’de bulunan büyük Üniversitelerin Hayvan Hastanelerinde verilen klinik hizmetlerinin
verilmeye başlanması hedeflenmektedir.
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1.4. Eğitim-Öğretim Sunan Birimleri
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri tarafından verilen lisans, yüksek
lisans ve doktora derslerinin uygulamalı olan kısımları Merkezimiz bünyesinde bulunan
imkanlar ile gerçekleştirilmektedir.
Mevcut Altyapı

Mevcut klinikler;
Cerrahi kliniği,
İç Hastalıları kliniği,
Dölerme ve Suni Tohumlama kliniği,
Doğum ve jinekoloji kliniği,
Mevcut yardımcı tanı üniteleri;
Röntgen ünitesi,
Klinik laboratuvarı,
Yatılı hasta ünitesi;
25 yatılı hasta kapasitesine sahip hospitalizasyon ünitesi
Mevcut cihazlar;
1-

Kapalı devre anestezi cihazı(SMS 200) ve ekipmanları

2-

Hasta başı monitörü(COMEN c80-V) ve ekipmanları

3-

Koter cihazı( SURGICARE CSV-300)

4-

Cerrahi aspiratör (novella-600)

5-

Taşınabilir röntgen cihazı (HASVET EFX-3200)

6-

Digital röntgen sistemi (FUJİFİLM FCR PRIMAT2) ve 2 adet kaset

7-

Hemogram cihazı (MİNDRAY BC-2800 VET)

8-

Otoanalizatör (FUJİFİLM DRI-CHEM NX500İ)

9-

Santrifüj(HASVET 80-2B)

10-

Faz kontrast mikroskop (leico)

11-

Yavru Kedi-köpek yoğun bakım ünitesi(R COM)

12-

Ameliyathane içerisinde 4 adet kamera sistemi
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13-

Otoklav cihazı

14-

Suni tohumlama tankları

1.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri
Bu kısımda Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyet alanları maddeler
halinde sunulmaktadır.
a)Veteriner sağlık hizmeti almak üzere hastaneye getirilen hayvanlara çağdaş, bilimsel etik
değerlere bağlı ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak,
b) Veteriner Fakültesi öğrencilerine hasta hayvan üzerinde uygulama imkânı sağlamak,
c) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli
yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve
uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak,
ç) Bölgesel ve ulusal alanda hayvan sağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesi için ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek,
d) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam ve hayvan sevgisi bilinci kazanmalarını ve bu
alandaki projelerde etkin görev almalarını sağlamak ve bu alanda çalışmak isteyenleri
desteklemek,
e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini
üstlenmek,
f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Hastanenin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada
bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,
g) Toplumun hayvan sağlığı, hayvan sağlığı ile ilişkili insan sağlığı konusunda
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak,
yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,
ğ) Rektörlüğün ve Merkez organlarının kararlaştıracağı diğer benzeri faaliyetlerde bulunmak.
Yıllara Göre Muayene Edilen Hasta Sayıları
2017

2018

Pet Hayvan

96

609

Çiftlik Hayvanı

71

80

Kanatlı Hayvan

44

77

Toplam

211

766
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1.6 Kurumunun Organizasyonel Şeması

REKTÖR

BAŞHEKİM
ÖĞRETİM
ÜYESİ

BAŞHEKİM
YARDIMCISI

İDARİ
PERSONEL

2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
2.1.Kalite Politikası
HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BİRİM KALİTE KURUL ÜYELERİ
Sıra No
Adı Soyadı
Görevi
Dahili Numarası
e-mail Adresi
1
Mustafa Barış AKGÜL
Kurul Başkanı
3252
mbakgul@hotmail.com
2
Gülşah AKGÜL
Üye
3255
gulsahvet@hotmail.com
3
Seyrani MERSİN
Üye
3240
seyranimersin@siirt.edu.tr

Evrensel değerler ışığında bilgi üreten, özgüven ve sorumluluk duygusunu taşıyan,
araştıran, sorgulayan, yenilikçi, sosyal ve kültürel niteliklere sahip bireyler
yetiştirmeyi,
-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeyi
ve kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmayı,
uygulamayı ve yürütmeyi,
-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üretmeyi, yaygınlaştırmayı ve
toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı,
ra yönelik toplumun refah ve
gelir düzeyini artırıcı araştırma faaliyetlerine önem vermeyi,
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hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
üm süreçlerde şeffaf, hesap verilebilir ve mevzuata uygun bir anlayışı hâkim kılmayı,
taahhüt eder.
2.2. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
Bu merkez aynı zamanda Hayvan Hastanesi Projesi’nin takibi için kurulmuş olup Kalkınma
Bakanlığına sunulan ‘’Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uygulama Alanları Projesi’’
sonucunda tamamlanmış olacak olan Hayvan Hastanesi ile bölgeye en iyi şekilde hizmet
etmesi amaçlanmıştır.
Ameliyathane içerisine 4 adet farklı açıları gösteren kamera sistemi yerleştirilmiş olup;


Yapılan ameliyatları daha sonra derslerde gösterilmek üzere, öğrencinin eğitimine
katkı sağlaması adına kayıt altına alınmasını sağlamak



Ameliyathane ortamına fazla kişinin girmesi engellenerek daha steril şartlarda
ameliyatlar gerçekleştirmek



Ameliyatı izlemek isteyen fazla sayıda öğrencinin ameliyathane dışına yerleştirilen
ekran sayesinde takip etmesine olanak sağlanmıştır.

Hospitalizasyon ünitesinin kapasitesi arttırılmış ve 25 yatan hasta tedavi görecek şekilde
düzenlenmiştir.

Arazi Tahsisi:
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kezer yerleşkesinde 10 dönüm arazi hayvan hastanesi
yapımı için tahsis edilmiştir.

8

Zemin Etüt Çalışmaları:
Projenin zemin etüt çalışmaları Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülmüş ve
hastanenin yapılmasında jeolojik ve jeoteknik araştırmanın sonucuna göre herhangi bir
sakınca görülmemiştir.
Çizim Taslağının Hazırlanması:
Ülkemizde bulunan hayvan hastanelerinin planları incelenip fakültemiz öğretim üyeleri ve
proje ekibi tarafından değerlendirilerek bölgeye hizmet edecek bir hastane çizim taslağı
oluşturulmuştur. Projenin hazırlanmasında özellikle devlet kurumlarının belirlemiş olduğu
hayvan hastanesi yönetmelikleri ve yönergeleri dikkate alınmıştır. Siirt Üniversitesi Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevli mimar eşliğinde öğretim üyeleri tarafından
hazırlanmış olan taslak çizim değerlendirilmiş ve mimari olarak uygun bir forma
dönüştürülmüştür. Bu çizimler esnasında Radyoloji Ünitesi vb. mekanların hazırlanmasında
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Yönetmelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca
hazırlanan proje Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE)’nin kriterleriyle uyum
sergilemektedir.
Mimari Çizimler:
2018 yılı içerisinde Hayvan Hastanesi mimari çizimleri tamamlanmış olup, Siirt Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.
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3. YÖNETİM SİSTEMİ
3.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
Merkez idari olarak yapılandırılmış ve buna göre yönetilmektedir.
Merkez yönetim organları;
a. Müdür / Başhekim (http://siuhaymer.siirt.edu.tr/yonetim/yonetim.html)
Dr. Öğretim Üyesi M. Barış AKGÜL
b. Müdür yardımcıları / Başhekim yardımcıları
Dr. Öğretim Üyesi Gülşah AKGÜL
Dr. Öğretim Üyesi Seyrani MERSİN
c. Yönetim Kurulu (http://siuhaymer.siirt.edu.tr/yonetim/yonetimkurulu-36575.html)
Başkan: Dr. Öğretim Üyesi M. Barış AKGÜL
Üye: Dr. Öğretim Üyesi Zelal KARAKOÇ
Üye: Dr. Öğretim Üyesi Gülşah AKGÜL
Üye: Dr. Öğretim Üyesi Seyrani MERSİN
Üye: Dr. Öğretim Üyesi Özgür Yaşar ÇELİK
d. Danışma Kurulu (http://siuhaymer.siirt.edu.tr/yonetim/danismakurulu-504980.html)
Başkan: Dr. Öğretim Üyesi M. Barış AKGÜL
Üye: Dr. Öğretim Üyesi Gülşah AKGÜL
Üye: Dr. Öğretim Üyesi Ebru BİLEN
Üye: Dr. Öğretim Üyesi Seyrani MERSİN
Üye: Dr. Öğretim Üyesi Zelal KARAKOÇ

3.2. Kamuoyunu Bilgilendirme
Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu merkezimizin kontrolünde olup, web
sayfası işlemleri sadece şifre verilen yetkili personelin sorumluluğunda yürütülmektedir.
Merkezimize ait hizmetler, personele ait bilgiler, fiyat listeleri, organizasyon şeması, birim
kalite sorumluları, Birim İç Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
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3.3. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
Merkezimiz kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin
liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde
tasarlamıştır. Kurum kültürünün oluşmasında, etkili yönetim stratejilerine, hesap verebilirlik,
karara katılımcılık ve şeffaflık ilkelerine dönük çalışmalarımız devam etmektedir.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 28/03/2017 tarihinden itibaren mesai saatleri
içerisinde hasta kabulüne başlamıştır. Merkezin bünyesinde muayene edilen toplam hasta
sayısı 219 (Pet hayvanı %68, Küçükbaş hayvan %16, Büyükbaş hayvan %16) adet olup bir
bu kadar da sahipsiz hayvana müdahale edilmiştir. Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğüne 2017 yılı içerisinde 9.597,00tl katkı sağlanmıştır.
4.1. Üstünlükler
1- Genç ve dinamik bir personel yapısına sahip olması,
2- Genç personellerin yararlanabileceği tecrübeli personellerin varlığı,
3- Bölgenin araştırma, inceleme ve deneyler için doğal laboratuvar görevi görmesi,
4- Bölge halkının geçim kaynağının tarım ve hayvancılığa dayanması,
5- Bölge halkının duyduğu güven, inanç ve ilgisi,
6- Gelişme ve büyüme potansiyeli,
7- Personellerin başarı isteği ve bu yöndeki çabası, çalışması,
8- Bilimsel yöntemlerle ve araştırmalarla halka hizmetin olmaması,
9- Bölge de bulunan en donanımlı hayvan hastanesi olması.
4.2. Zayıflıklar
1- Gerekli alt yapı hizmetlerinin henüz tamamlanmamış olması,
2- Gelişmiş şehirlere uzak olması,
3- Teknolojik alt yapı eksikliği,
4- Piyasan kaliteli, ekonomik ve zamanında mal/hizmet temininin zor olması,
5- Personel yetersizliği.
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4.3. Değerlendirme
Yeni Kalite Güvence Sistemi, uluslararası bilim standartlarında; ulusal, bölgesel ve yerel
kalkınma hedeflerini destekleyecek şekilde merkezin doğru kararlar almasını sağlayacak ve
hedeflerini perçinleyecektir.
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