
 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ  

EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ 

MYO 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 2022-03 

Toplantı Tarihi 21.04.2022 

Toplantı Yeri 
Okul Toplantı 

Salonu 

 

BAŞLIK 

Kalite Komisyonu Toplantısı 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1.  Açılış. 

2.  Toplantı başlangıcında üyeler tarafından gündeme alınması teklif edilen hususların 

görüşülerek gündeme alınması. 

3.  01/03/2022 tarih ve 2 numaralı toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi ve 

lüzum görülür ise gerekli kararların alınması. 

4.  Kapanış. 

 

KAPSAM 

        Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Kalite Komisyonu toplantısı 21/04/2022 tarihinde, okul 

toplantı salonunda, saat 13:30’da, üyelerin 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. Söz alan Dr. Öğr. Üyesi Selda 

LİMON’un, kalite çalışmaları açısından büyük ehemmiyeti haiz okul web sayfası 

çalışmalarının aksamadan yürütülebilmesi için, doktora çalışmaları sebebiyle iş yükü 

iyice artan Öğr. Gör. Muhammet BENER’in içerik yönetim sorumluluğu görevinin 

kendisinden alınarak müsait olan bir başka arkadaşa tevdi edilmesini teklif etmesi 

üzerine, bu teklif gereğince hareket edilerek, mezkûr görevin müsait bir öğretim 

elemanına tevdi edilmesi kararına oy birliği ile varılmıştır.   

2- Gündemin üçüncü maddesi gereğince 01/03/2022 tarih ve 2 numaralı toplantı 

kararları tek tek incelendi. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; mezkûr 

kararların 1. maddesi ile 2. maddesinin b ve c fıkralarında belirtilen kararların yerine 

getirildiği ancak 2. maddesinin a fıkrası ile 3. ve 4. maddelerinde belirtilen kararların 

yerine getirilmediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda:  

a) Öğrenci danışmanlığı faaliyet raporlarını geciktiren İlk ve Acil Yardım, Yaşlı 

Bakım, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

programlarının ilgili öğretim elemanlarına ulaşılarak gerekli hatırlatmanın 

yapılmasına ve mezkûr raporlarını en geç 28/04/2022 tarihi mesai bitimine kadar 

okul idaresine teslim etmelerinin sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  

b) Mart ayının ilk 10 günü içerisinde yapılması planlanan ama yapılmayan “İdari ve 

Akademik Personel Memnuniyet Anketi” nin, 22/04/2022 tarihinde okulun bütün 

idari ve akademik personeline uygulanmasına, konu ile ilgili teknik çalışmanın 

öğretim görevlisi Pınar KAYA tarafından yapılmasına oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

c) 4-9 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ama yapılmayan “Öğrenci 

Memnuniyet Anketi” nin, 09-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında okul 

öğrencilerimize yapılmasına, konu ile ilgili teknik çalışmanın öğretim görevlisi 

Abdullah AYDIN tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  
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