
 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ  

ISPARTASAĞLIK HİZMETLERİ 

MYO DANIŞMA KURULU 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 2020/01 

Toplantı Tarihi 14.10.2020 

Toplantı Yeri ONLİNE 

Katılımcı Sayısı 4 

BAŞLIK 

-S.D.Ü Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Danışma  Kurulu 14.10.2020 Saat 

20:00’de Microsoft Teams üzerinden online olarak toplanarak toplantıyı gerçekleştirilmiştir. 
 

GÜNDEM MADDELERİ 

1. Açılış konuşması ve yoklama 

2. SDÜ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun tanıtımı, 

3. Danışma kurulunun amacı, Kurulun faaliyet alanı, Kuruldan beklentiler, Kurulun toplanma 

şekli ve zamanı, Kurulun rapor hazırlama ve iletim esasları 

4. Gündem maddelerinin okunarak ilave edilecek husus varsa gündeme madde olarak alınması, 

5. Komisyon başkanının belirlenmesi, 

6. Komisyon Üyelerinin görev tanımları üzerine görüşme, 

7. Yeni açılabilecek bölüm ve program hakkında bilgi verilmesi ve görüş düşünce paylaşımında 

bulunulması  

8. Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Kurumlar arasındaki işbirliği olanaklarının 

araştırılması için bilgi görüşü alınması, 

9. İşbirliği olanaklarının paylaşımının yapılması 

10. Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi, 

11. Dilek ve temenniler. 

 

KAPSAM 

 

- Kurul üyelerimizden Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Gönül ŞAHİN, Isparta Diş 
Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi R. Naim ŞENYURT, Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü 
Ramazan KORKMAZ ve Röportör: Öğr. Gör. Sevilay KILINÇKAYA TULUM toplantıda bulunmuş olup, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Lütfü BÜYÜKSES ve Özel Isparta 
Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim AKOĞLU toplantıya katılamamıştır. 
 

KARARLAR / ÖNERİLER : 

1- Danışma Kurulu Başkanlığına Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan 

KORKMAZ’ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

2- Yüksekokulumuzda yeni açılan Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünün 

Türkiye’de yeterli mezun sayısının olduğu görüşü dile getirildi. 

3- Okulumuzun bölümlerinde ilk yılın teorik ikinci yılın ise uygulama olarak 

yapılmasının daha uygun olacağına görüşü belirtildi. 
 

4- Danışma Kurulunun 2020 yılı Aralık ayı içerisinde tekrar toplanmasına karar verildi. 



 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ 

ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No  

Toplantı Tarihi 06.08.2020/14:00 

Toplantı Yeri 
Isparta Sağlık 

Hizmetleri Myo 

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISI 

Toplantı başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice YAKUT 

Katılan öğretim elemanı sayısı:9 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1.  Danışma kurullarının oluşturulması, her bölümü temsilen üyelerin belirlenmesi 

2.  Mezun izleme ile ilgili araştırmaların yapılması 

3.  2017 kurum içi raporunun incelenmesi  

4.  MYO ve bölümlerde akreditasyon-ÇEP eğitim programlarının araştırılması 

5.  Toplumsal katkı ile ilgili yapılacak eylemlerin belirlenmesi 

6.  Dış paydaş anketlerinin oluşturulması 

KAPSAM 

 

Belirlenen gündem maddelerini bir sonraki toplantıda konuşmak üzere birim kalite komisyon üyeleri 

arasında konu dağılımları yapıldı. Her bir komisyon üyesinden sonraki toplantıda konu ile ilgili 

bilgilendirme yapmaları istendi. PUKÖ döngüsünün önemi vurgulandı. Bu döngünün birçok alanda 

kapatılmasının gerekliliği vurgulandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ 

ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No  

Toplantı Tarihi 08.09.2020/20:00 

Toplantı Yeri 
MİCROSOFT 

TEAMS 

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISI 

Toplantı başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice YAKUT 

Katılan öğretim elemanı sayısı:9 

GÜNDEM MADDELERİ 

 

1. İç ve dış paydaşlarla iş birliği içerisinde eksikliğin giderilmesi yönünde çalışmaların 

planlanması 

2. Bölüm ve program bazındaki akreditasyon çalışmaları 

3. Eğitici eğitimi ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar 

4. PUKÖ çerçevesinde okulumuzda yapılan ve yapılacak olan uygulamalar 

5. Birim iç değerlendirme raporunda yapılmış olan anketlerin sonuçlarının tartışılması 

6. Dış paydaş anketlerinin oluşturulması 

7. Toplumsal katkı alanlarının belirlenmesi 

8. Danışma kurul üyelerinin belirlenmesi 

KAPSAM 

Gündem maddeleri kalite komisyonu tarafından ayrıntılı konuşularak artı ve eksi yönler 

değerlendirildi. Birim iç değerlendirme raporunda akademik ve idari personel anket 

değerlendirmelerinin PUKÖ çerçevesinde önlem al kısmının ayrıntılı raporlanması gerekliliği 

vurgulandı. Dış paydaş anketlerini her program için oluşturarak PUKÖ döngüsünde planlama kısmına 

ulaşıldığı belirlendi. Şu zamana kadar yapılmış toplumsal katkı faaliyetleri belirlendi. Birim 

akreditasyon çalışmaları için  sağlık hizmetleri MYO çalıştay raporu ayrıntılı incelenerek, önlisans 

programları için ÇEP oluşturmayı planlayan öncü üniversitelerle görüşme sağlandı. Kalite 

Toplantılarının yüz yüze veya uzaktan başka tarihlerde düzenli tekrarlanması gerektiği vurgulandı. 



 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ 

ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No  

Toplantı Tarihi 23.10.2020/20:00 

Toplantı Yeri 
MİCROSOFT 

TEAMS 

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISI 

Toplantı başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice YAKUT 

Katılan öğretim elemanı sayısı:9 

GÜNDEM MADDELERİ 

7.  Ar-Ge ekip komisyonunun oluşturulması 

8.  Benzer ulusal üniversiteler ile karşılıklı  görüşme ve planlamaların yapılması 

9.  Kalite çalışmaları,dış paydaşların katkıları ve her program için anketlerin uygulanması 

gerekliliği  

10.  Mezun danışma kurulunun oluşturulması 

11.  Web aday öğrenci portalının oluşturulması 

12.  Webinar çalışmaları 

KAPSAM 

Ar-Ge ekip komisyonun hem birim hem bölüm bazında kurulması konusu konuşuldu. Web aday 

öğrenci portalının tamamlanması hususunda tamamlamaların yapılması, webinar çalışmalarının 

artırılması gerekliliği konuşuldu. Gerçekleşen danışma kurulu toplantısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

Dış paydaşlara yönelik oluşturulan anket uygulamalarının bölüm ve birim bazında yakın zamanda 

uygulmaya geçirilmesi gerektiği konuşuldu. Danışma ve oryantasyon toplantılarının öğretim 

elemanları tarafından tutanakla kayıt altına alınmasının gerekliliği vurgulandı. Mezun izleme için 

komisyonun çalışmalar yapması gerektiği konuşularak, toplantıların yüz yüze veya uzaktan başka 

tarihlerde düzenli tekrarlanması gerektiği vurgulandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ 

ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No  

Toplantı Tarihi 03.04.2020/16:00 

Toplantı Yeri 
MİCROSOFT 

TEAMS 

UZAKTAN EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI 

Toplantı başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice YAKUT 

Katılan öğretim elemanı sayısı:6 

GÜNDEM MADDELERİ 

1 Uzaktan eğitim derslerinin işleyiş sıkıntıları ve değerlendirmesi 

2 Webinar uygulamalarının önemi ve katılımın gerekliliği konusu. 

3 Uygulama derslerinin işleyişi/sıkıntılar/öneriler 

KAPSAM 

Uzaktan eğitim ders işleyişleri, sistem hakkında sıkıntılar ve öneriler konuşuldu.  

Uygulama derslerinin nasıl işlendiği, karşılaşılan sıkıntılar ve öneriler konuşuldu.  

Webinar çalışmalarının birim/bölüm bazında artırılması  gerekliliği konuşuldu.  

Uzaktan eğitim komisyonu toplantılarının yüz yüze veya uzaktan başka tarihlerde düzenli 

tekrarlanması gerektiği vurgulandı. 

 

 



 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ 

ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No  

Toplantı Tarihi 08.09.2020/20:00 

Toplantı Yeri 
MİCROSOFT 

TEAMS 

UZAKTAN EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI 

Toplantı başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice YAKUT 

Katılan öğretim elemanı sayısı:6 

GÜNDEM MADDELERİ 

1 Uzaktan eğitim teorik/uygulama dersleri işleme önerileri 

2 Uzaktan eğitim uygulama dersleri için tıp fakültesinin hazırladığı  mesleki beceri 

uygulamaları eğitim videolarının kullanılabilirliği 

3 Webinar uygulamalarının önemi ve katılımın gerekliliği konusu. 

4 Ders izlence ve ders bilgi paketlerinin tamamlanması 

KAPSAM 

Uzaktan eğitim ders işleyişleri, sistem hakkında sıkıntılar ve öneriler konuşuldu.  

Uygulama derslerinin nasıl işleneceği, edinilecek mesleki beceri videolarının bölüm/program bazında 

faydaları konuşuldu 

Uygulama derslerinin ertelenmesinin mümkün olabileceği ve olamayacağı programlar belirlendi. 

Webinar çalışmalarının birim/bölüm bazında önemi ve dönem içerisinde artırılması  konuşuldu.  

Uzaktan eğitim komisyonu toplantılarının yüz yüze veya uzaktan başka tarihlerde düzenli 

tekrarlanması gerektiği vurgulandı. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ 

ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No  

Toplantı Tarihi 23.10.2020/20:30 

Toplantı Yeri 
MİCROSOFT 

TEAMS 

UZAKTAN EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI 

Toplantı başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice YAKUT 

Katılan öğretim elemanı sayısı:10 

GÜNDEM MADDELERİ 

1 Yeni dönem değerlendirmesi, sıkıntı ve öneriler 

2 Ders bilgi paketleri ve ders içerikleri 

3 Uygulama dersleri işleyiş ve önerileri 

4 Danışmanlık/oryantasyon toplantısı, toplantı tutanak ve kayıtları gereklilikleri 

5 Webinar uygulamalarının önemi ve katılımın gerekliliği konusu. 

KAPSAM 

Yeni dönem ders işleyişleri,sistem hakkında sıkıntılar ve öneriler konuşuldu.Tıp fakültesinin 

hazırlayıp,sağlamış olduğu mesleki beceri videolarından faydanabilecek bölümler ilgili program 

başkanları ile istişare yapıldı.30 ekime kadar ders bilgi paketlerinin tamamlanması hususunda 

program ve bölüm başkanı hocaların gerekli kontrolleri yapması gerekliliği konuşuldu. Uygulama 

derslerinin nasıl işlendiği, yaşanılan sıkıntı/değerlendirme ve öneriler konuşuldu. webinar 

çalışmalarının artırılması gerekliliği konuşuldu. Danışmanlık/oryantasyon toplantıları ile ilgili 

tutanakların(kaç öğrenci katıldı?, gündem? öneriler ve değerlendirmeler) tutulması gerekliliği 

konuşuldu.  

Uzaktan eğitim komisyonu toplantılarının yüz yüze veya uzaktan başka tarihlerde düzenli 

tekrarlanması gerektiği vurgulandı. 


