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İYİLEŞTİRME 

TARİHİ 

1 
Birim Danışma 

Kurulu 
03.11.2021 

Yaşlı Bakımı Programı  

öğrencilerinin yaşlı bireyler ile 

bir araya gelerek mesleki 

gelişimlerine katkı sunacak olan 

projelerin planlanması 

 

Yaşlı Bakım Programı öğrencileri 

“Yaşlanma ve yaşlılığın farkındalığını 

pekiştirmek amaçlı belirli gün ve haftalarda 

(18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası, 21 

Eylül Dünya Alzheimer Günü gibi 

dönemlerde Eğirdir’deki yaşlılar ile bir 

araya gelmiş ve programlar düzenlenmiştir. 

Ayrıca Yaşlı Bakım Meslek Uygulamaları 

dersinde teorik olarak öğrenmiş oldukları 

bilgileri öğretim elemanlarının gözetiminde 

doğrudan yaşlılar ile pekiştirmeye 

başlamışlardır. 

12.09.2022 

2 
Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 
16.02.2022 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından dezavantajlı engelli 

öğrenci birim temsilcilerinin 

belirlenmesi 

Akademik danışman ve engelli öğrenci 

birim temsilcisi belirlendi. 
18.02.2022 

3 

Toplumsal Katkı ve 

Paydaşlar 

Koordinatörlüğü 

22.03.2022 

Öğrenci, akademik personel ve 

idari personel memnuniyet 

anketleri 

Koordinatörlüğün belirttiği üzere öğrenci, 

akademik ve idari personel memnuniyet 

anketleri yapılıp sonuçları ESHMYO web 

sayfasında yayınlanmıştır 

21.04.2022 

4 Mimarlık Fakültesi 08.06.2022 

Çapraz Akran Değerlendirme 

Komisyonu tarafından 

ESHMYO web sayfasının 

güncellenme önerisi 

Web sitesi ile ilgili öneriler doğrultusunda 

güncellenmiştir 
10.06.2022 

5 Mimarlık Fakültesi 08.06.2022 

Başta dezavantajlı gruplara 

yönelik yapılan faaliyetler olmak 

üzere, gerçekleştirilen etkinlik 

ve faaliyetlerin kanıtlanması, 

görünürlüğünün sağlanması , 

fiziksel iyileştirme ve eğitim-

öğretim faaliyetlerinin 

iyileştirme kanıtlarının 

sunulması 

 

Öneri doğrultusunda yapılan iyileştirme ve 

faaliyetlerin kanıtları web sayfamızda 

duyurulmuştur 

10.06.2022 



 

6 

İç Paydaş 

(Öğrenci- Nafiz 

KARA) 

01.08.2022 

Meslek Yüksekokulumuzun 

sağlık alanına hizmet eden 

personel yetiştirmesinden dolayı 

bazı derslerin uygulamaları 

sağlık laboratuvarında 

yapılmaktadır. Öğrenci sayısının 

artması ile birlikte mevcut 

laboratuvar yetersiz gelmektedir. 

İkinci sağlık laboratuvarı 

oluşturulması öğrenci Nafiz 

KARA tarafından talep 

edilmiştir. 

Öğrencini isteği Bölüm Başkanlığı-Program 

Başkanlığınca değerlendirilmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda Yapı 

İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığı ile gerekli 

yazışmalar yapılmıştır.  Gerekli olan 

malzemeler temin edilmiştir. 

Sağlık Laboratuvarı-2 2022-2023 Eğitim 

Öğretim yılı güz yarıyılında öğrencilerimize 

hizmet vermeye başlamıştır. 

17.10.2022 

7 
Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 
13.09.2022 

Ders paketlerindeki eksikliklerin 

ve uyumsuzlukların giderilmesi 

Ders paketlerimizdeki eksiklikler ve 

uyumsuzluklar giderilmesi ile ilgili 

çalışmalar yapılmıştır. 

23.09.2022 

8 

İç Paydaş 

(Yüksekokul 

Sekreteri Ayşe 

GÜNEY) 

13.10.2022 

Meslek Yüksekokulumuz 

öğrencilerine hizmet veren 

Kantin bina içerisinde 

bulunmaktadır. Binanın Fiziki 

yapısı gereği pişirilen ürünlerin 

kokusu sınıflara ve ofislere aşırı 

derecede gelmektedir. Kantinin 

okul binası dışına yapılacak ek 

binaya taşınması daha uygun 

olacaktır. 

Öneri Yüksekokul Müdürlüğünce 

Değerlendirilmiştir. Bina dışına kantin 

binası yapacak hayırsever Süleyman 

BÜLBÜL ile iletişime geçilmiştir. Kantin 

yapımı için gerekli mimari ve proje 

düzenlemelerinin yapılması için Yapı İşleri 

Teknik Daire Başkanlığı ile yazışmalar 

devam etmektedir. 

İyileştirme 

Çalışmaları Devam 

Etmektedir. 

9 
İç Paydaş 

(Sosyal Hizmetler 

Programı Öğrencileri) 

13/10/2022 

Isparta Merkez Gülcihan kız 

KYK yurdunda kalan kız 

öğrencilerimizin okula geliş ve 

dönüşlerinin çok meşakkatli 

olması,  çok zaman alması ve 

aşırı mâliyetli olması sebebiyle 

mezkûr yurt ile okulumuz 

arasına doğrudan otobüs 

seferleri konulması talebi. 

Öğrencilerin talebine uygun bir şekilde 

Isparta merkez Gülcihan KYK kız yurdu ile 

okulumuz arasında doğrudan otobüs 

seferleri başlamıştır. Mezkûr hizmetten 48 

öğrencimiz istifade etmektedir. Şu an için 

herhangi bir aksaklık söz konusu değildir. 

Grup temsilcisi öğrenciler ve Eğirdir 

Belediyesi yetkilileri ile sürekli irtibat 

hâlinde olunup, herhangi bir aksaklık 

durumunda müdâhale edilecektir. 

24/10/2022 


