
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 
FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

KALİTE KOMİSYONU 
TOPLANTI KARARLARI 

 

MSKÜ – FSBF   Kalite Toplantıları Tutanak Formu - 2020/10 

 

 

Toplantı Tarihi-

Saati 

21/09/2022-14:30 

Toplantı Yeri Derslik 3 

Toplantı Sayısı 2022/5 

Gündem 

 

 

1) Üniversitemiz Kalite Güvence Faaliyetleri hakkında fakülte çalışanlarının 

bilgilendirilmesi 

2) Hemşirelik Bölümü Kalite Güvence Faaliyetleri hakkında fakülte çalışanlarının 

bilgilendirilmesi 

3) Fakülte Kalite Güvence Faaliyetleri hakkında fakülte çalışanlarının bilgilendirilmesi 

 

 

Alınan Kararlar, İstişare Edilen Konular 

1-Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından 2022 Yılı Kurumsal İzleme 

Programına Üniversitemizin dahil edildiği, 13/09/2022 tarihinde Kalite Güvence 

Faaliyetleri Kapsamında Rektörlük tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiği, 

saha ziyareti öncesi programın detayları, Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından 

atılan adımlar ve birimlerden yapılması beklenen görevler, Dekan Yardımcısı 

Dr.Öğr.Üyesi Derya ALKAN tarafından sunum eşliğinde katılımcılara anlatıldı. 

 

 

2-Fakültemiz Hemşirelik Bölümünün, lisans eğitim programı öz değerlendirme raporu 

akran değerlendirmesine göre, sürekli iyileştirme kapsamında kurulan komisyonlar ve 

çalışma prensipleri ile Üniversitenin ve Fakültenin öz görevine uygun olarak 

güncellenmesi önerilen vizyon, misyon, eğitim amaçları ile memnuniyet 

değerlendirmeleri için,  iç/ dış paydaşlara uygulanmak üzere hazırlanan anketlerin ana 

temayla içeriğinin, “Nasıl bir hemşire ile çalışmak istersiniz?, Nasıl bir hemşireden 

bakım almak istersiniz?” sorularına cevap arandığı  ve geri bildiriminin önemi,  gelen 

görüş ve önerilere göre değişiklik yapılıp Üniversite Yönetim Kuruluna sunulacağı, bu 

kalite çalışmaları neticesinde akredite olunabileceği ve destek gerektiği Bölüm Başkanı 

Doç.Dr.Gonca KARAYAĞIZ MUSLU tarafından, katılımcılara anlatıldı.  

 

3-  Dekan Prof.Dr. Fatmagül YUR tarafından, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim 

Kalite Kurulunun ilgili Yönetmelikleri uyarınca, Fakültemizin paydaşları ile ilişkilerinin 

geliştirilebilmesi, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerinin etkin bir 

şekilde yürütülebilmesi ve bu yönde daha bütüncül değerlendirmelerin yapılabilmesi 

için, Fakülte Kalite Komisyonu tarafından, Fakülte Danışma Kurulu ve Dış Paydaş 

kurum ve kuruluş yöneticilerinin/temsilcilerinin katılımıyla 15 Eylül 2022 tarihinde, 

Fakülte ve bağlı bölümlerinin Vizyon/Misyonu, Bölümlerin program çıktıları, Fakülte 

eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin anketler ve uygulama alanlarının görüşüldüğü 

çevirimiçi toplantı düzenlendiği, toplantının verimli geçtiği aktarıldı. Ayrıca;                                                    
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• Fakülte Kalite Güvence çalışmaları kapsamında Akademik/İdari Personel, Dış 

Paydaş, Öğrenci/Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Anketlerinin hazırlandığı, 

çalışanların anketleri objektif değerlendirmelerini, 

• Kalite toplantılarında öğrencilerimizi de aramızda görebilmek için, Öğrenci 

Temsilcisi seçimine aday olmalarının öneminin, iç paydaş olarak görüşlerinin 

değerli olduğunun yeterli bilgi ve duyuru ile öğrencilere iletilmesi gerektiğini, 

• Öğrencilerin sportif faaliyetlere/Fakülte takımlarına katılmalarının 

desteklenmesini, 

• Sürekli iyileştirme çalışmalarında yol haritası oluşturabilmek için her bir işin 

kanıta dayandırılmasını, PUKO döngüsünün işletilmesini,  

• Kalite çalışmaları ile Fakültemizin güçlü ve zayıf yönlerini keşfederek, zayıf 

yönlerini (fiziki imkansızlıklar, uygulama  yerleri, akademik personel 

yetersizliği, ölçme değerlendirme merkezinin olmaması, eğitimcinin 

eğitiminde klasik kalması, hobi derslerinin az olması, müfredatların güncel 

olmaması..gibi)  sürekli iyileştirme çabası içerisinde olunması gerektiği ve bu 

sürece tüm personelin dahil olacağını, ekip ruhuyla çalışarak Fakültemizin 

daha iyi yerlere gelebileceğini  belirtildi. 

Toplantıya Katılanlar 

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Personeli  

 


