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BAŞLIK 

Kalite Komisyonu Toplantısı 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1.  Açılış. 

2.  Toplantı başlangıcında üyeler tarafından gündeme alınması teklif edilen diğer hususların 

görüşülerek gündeme alınması. 

3.  Üniversitemiz bünyesinde devam etmekte olan YÖKAK çalışmaları kapsamında, 

Aralık ayında okulumuza yapılması muhtemel ziyaretler ile ilgili iş ve işlemler ile 

gerekli planlamaların yapılması ve gerekli kararların alınması. 

4.  03/10/2021 tarihli Birim Danışma Kurulu toplantısı kararlarının gözden geçirilerek 

gerekli kararların alınması. 

5.  Kapanış. 

 

KAPSAM 

        Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Kalite Komisyonu toplantısı 10/10/2022 tarihinde, saat 

11.00’de, okul toplantı salonunda, üyelerin tam katılımıyla yapıldı. Toplantıda gündem 

maddeleri tek tek görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

I- ALINAN KARARLAR 

 

1- Gündemin ikinci maddesi müzâkereye açıldı. Üyelerden herhangi birinin gündem 

maddelerinden hariç farklı bir konunun gündeme alınması teklifi olmadığı için bu 

madde ile ilgili olarak herhangi bir karar alınmasına yer olmadığı kararına oy birliği 

ile varılmıştır. 

2- Gündemin üçüncü maddesi müzâkereye açılmıştır. Yapılan müzâkere neticesinde; 

Üniversitemiz bünyesinde devam etmekte olan YÖKAK çalışmaları kapsamında, 

Aralık ayında okulumuza yapılması muhtemel ziyaretler ile ilgili iş ve işlemlerin 

yapıldığı, eksiklerin giderildiği, bazı çok ufak eksiklerin bulunduğu tespit edildi. Bu 

sebeple mezkûr tarihe kadar çalışmalara aynı şekilde devam edilmesine,  geriye kalan 

bazı ufak eksiklerin tamamlanması ile ilgili olarak yine komisyonumuzun bütün 

üyeleri tarafından gerekli takibin yapılarak, iş ve işlemlerin herhangi bir aksamaya 

sebebiyet vermeden tamamlanması kararına oy birliği ile varılmıştır. 

3- Gündemin üçüncü maddesi müzâkereye açılmıştır. Bu bağlamda 03/10/2021 tarihli 

Birim Danışma Kurulu toplantısı kararları tek tek incelenmiştir. Yapılan incelemede 

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

 

İlgi: a) 05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu 

        b) 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası   

            Kanunu 

        c) 17/06/2021 tarih ve 31514 sayılı Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler  

            Çerçeve Yönetmeliği 

 

a. Mezkûr kararların 2.maddesi ile ilgili olarak; İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata 

geçildiği, gerekli istişârenin yapıldığı, ancak ilgi (c) yönetmeliğin uygulamalı 
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dersler tanımı ile ilgi (a) ve (b) kanunların sigortalılık ve ücret düzenlemeleri 

arasında bir boşluk bulunması ve bu boşluğu ne okul idâremizin ne de ilgili 

hastane idâresinin gidermesinin mümkün olmaması hasebiyle planlanan 

çalışmanın gerçekleştirilemediği, 

b. Mezkûr kararların 3.maddesi ile ilgili olarak; mezkûr kurulun bu hususta bilgi 

hatası olduğu, mezkûr bölümde “sosyal Hizmet İlke ve Uygulamaları” adı ile bir 

uygulama dersi bulunması hasebiyle herhangi bir işlem tesisine yer olmadığı, 

lâkin mezkûr kurulca kastedilen okul dışındaki kurumlarda uygulama eğitimi 

yaptırılması ise bu durumda da bu karaların 3.maddesi a fıkrasında bahsedilen 

müşkilin aynıyla geçerli olduğu, 

c. Mezkûr kararların 4.maddesi ile ilgili olarak; ilgili bölüm kurulunun konuyu 

görüştüğü, ancak mezkûr bölümün hedeflenen kazanımları ve ders içerikleri 

gereğince, mezkûr kurul tarafından teklif edilen dersin müfredata konulmasının 

mümkün olmadığı,  

d. Mezkûr kararların 5.maddesi ile ilgili olarak; bahsi geçen toplantının 

tertiplenmesi için bahsi geçen kişi ile irtibata geçildiği ama hâlâ planlanan 

seminerin yapılamadığı, 

e. Mezkûr kararların 6.maddesi ile ilgili olarak; ilgili bölümün Eğirdir belediyesi ve 

Eğirdir Kaymakamlığı ile iş birliği yaparak, “EVDEN BİRİ” isimli toplumsal 

katkı projesini yaptığı ve hâlen devam ettirdiği, 

f. Mezkûr kararların 7.maddesi ile ilgili olarak; okulumuzdaki hiçbir bölümün şu 

ana kadar söz konusu alanda herhangi bir çalışma başlatmadığı, 

g. Mezkûr kararların 8.maddesi ile ilgili olarak; ilgili bölümün bahsedilen konuda 

bir çalışma başlattığı ancak hâlen hazırlık çalışmalarının sürdüğü ve 

tamamlanmadığı, 

h. Mezkûr kararların 9.maddesi ile ilgili olarak; okulumuzda 3+1 öğretim modeline 

geçiş ile ilgili çalışma yürütüldüğü, ancak öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun 

kamu kurumlarında staj yapma zarureti olduğundan ve ilgi (a) ve (b) kanunlar 

gereğince ödenmesi gereken ücret meselesi, ilgili kamu kurumları nezdinde hâlen 

çözülemediğinden, öğrencilerimizin ilgili kamu kurumlarına kabullerinde 

sorunlar yaşanacağı hususu gözetilerek söz konusu uygulamaya arzu edilmesine 

rağmen geçilemediği, 

i. Mezkûr kararların 10.maddesi ile ilgili olarak; mezkûr kurulun bu teklifi bölüm 

başkanlarımız tarafından değerlendirilmiş ancak mezkûr kurulun böylesi bir 

entelektüel yaklaşımına karşın öğrenci kitlemizin bu tür entelektüel meraklarının 

yeterli olmaması ve ortak seçmeli ders seçimlerinde daha faydacı (pragmatik) 

davranmaları hususu gözetilerek, bahsi geçen derslerin ortak ders havuzuna 

eklenmediği, 

j. Mezkûr kararların 11.maddesi ile ilgili olarak; mezkûr kurulun bu teklifi ile ilgili 

olarak okulumuz tarafından herhangi bir işlem yapılmamasına rağmen YÖK 

tarafından 2022 kontenjanları belirlenirken okulumuzun öğrenci kontenjanının 

azaltıldığı, böylelikle mezkûr kurulun teklifinin kendiliğinden yerine geldiği, bu 

sebeple herhangi bir işlem tesisine yer olmadığı, 
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k. Mezkûr kararların 12.maddesi ile ilgili olarak; mezkûr kurulun bu teklifi ile ilgili 

olarak bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı, 

l. Mezkûr kararların 13.maddesi ile ilgili olarak; mezkûr kurulun bu teklifi ile ilgili 

olarak bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı. 

      Bu madde kapsamında yukarıda yapılan 12 adet tespitten hareketle; EKİM-

2022’de yapılması planlanan okulumuz Birim Danışma Kurulu toplantısında 

katılımcıların müzâkereler aşamasında olabildiğince geniş davranması, 

okulumuzdaki öğretim ile ilgili olarak her hususu müzâkere etmeleri ama karar 

aşamasında yasal mevzuatla uyumlu, maddî gerçekliğe karşılık gelen, uygulanması 

kâbil hususları karar altına almalarının mezkûr kurula tavsiye olarak sunulması 

kararına oy birliği ile varılmıştır.    

 

                                                              

          Öğr.Gör.Demir Dinipak                                                 Dr.Öğr.Üyesi Selda Limon 

             Komisyon Başkanı                                                                         Üye                 

 

 

             Öğr.Gör.Pınar Kaya                                                        Öğr.Gör.Esra Ertuğrul 

                        Üye                                                                                     Üye 

 

 

          Öğr.Gör.Abdullah Aydın                                                  Öğr.Gör.F.Yaşar Gürdal   

                        Üye                                                                                     Üye 

 

                   Buket GÖK 

            Öğrenci Temsilcisi      

 



 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ  

EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ 

MYO 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 2022-06 

Toplantı Tarihi 10/10/2022 

Toplantı Yeri 
Okul Toplantı 

Salonu 

 

 



 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ  

EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ 

MYO 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 2022-06 

Toplantı Tarihi 10/10/2022 

Toplantı Yeri 
Okul Toplantı 

Salonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


