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GÜNDEM MADDELERİ 

1.  Açılış. 

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

hususların görüşülerek gündeme alınması. 

3.  07/06/2022 ve 08/06/2022 tarihlerinde komisyon olarak yapacağımız “Çapraz Akran 

Değerlendirme” iş ve işlemleri ile ilgili planlamaların yapılması ve gerekli kararların 

alınması. 

4.  21/04/2022 tarih ve 3 numaralı toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi ve 

lüzum görülür ise gerekli kararların alınması. 

5.  Kapanış. 

 

KAPSAM 

        Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Kalite Komisyonu toplantısı 01/06/2022 tarihinde, okul 

toplantı salonunda, saat 09:30’da, üyelerin Öğr. Gör. Esra ERTUĞRUL hariç (Doktora 

dersleri sebebiyle katılamamıştır.) tam katılımıyla yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri tek 

tek görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır. 

I- ALINAN KARARLAR 

 

1- Gündemin ikinci maddesi müzakereye 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 müzakereye açılmıştır. Yapılan inceleme ve 

değerlendirme neticesinde; Üniversitemiz Rektörlüğü’nün 26/05/2022 tarih ve 

272801 sayılı yazıları gereğince, 07/06/2022 tarihinde üniversitemiz “Adalet Meslek 

Yüksekokulu’na “Çapraz Akran Değerlendirme” ziyaretine gidileceği ve 08/06/2022 

tarihinde de Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi tarafından okulumuza “Çapraz Akran 

Değerlendirme” ziyareti yapılacağından, ilgili iki çalışma konularının 

komisyonumuzun bütün üyeleri tarafından tek tek çalışılması, ayrıca tamamlanması 

gereken hususlarla ilgili olarak yine komisyonumuzun bütün üyeleri tarafından 

gerekli takibin yapılarak, iş ve işlemlerin herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeden, 

mezkûr ziyaretler öncesinde tamamlanması kararına oy birliği ile varılmıştır.   

3- Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açılmıştır.  Bu bağlamda 21/04/2022 tarih ve 

3 numaralı toplantı kararları tek tek incelenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirme 

neticesinde; mezkûr kararların 1. maddesinde belirtilen kararların yerine getirildiği 

ancak 1. maddesinde belirtilen kararın yerine getirilmediği tespit edilmiştir. Yerine 

getirilmeyen mezkûr karar ile ilgili olarak bu aşamada herhangi bir işlem 

yapılmaması, konunun ileriki tarihlerde tekraren gündeme alınması kararına oy birliği 

ile varılmıştır.  
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