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  Sayı   :  
  Konu: 

 
Birim kalite komisyonu toplantı raporu 

02/08/2018 

 
  

 
 
 

T.C.  
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ  
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA, 

 
 

 

 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi birim kalite komisyonu 02.08.2018 tarihinde 

toplanmıştır.  

Komisyon toplantı raporu ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

 

 

 

Dr. Öğr. Ü. Yunus Hacımusalar 

    Dekan Yardımcısı 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi birim kalite komisyonu 02.08.2018 tarihinde 

toplanmıştır.  

Alınan kararlar  ve  kararların takibini yapacak komisyon üyesinin listesi ektedir. 

1. Hastanemiz başhekimliğinden akredite olan laboratuvar bilgilerinin ve bu konudaki 

çalışmaların istenmesine; (Talip Alparslan) 

2. Yürürlükte olan ve hazırlanmakta olan stratejik planın kalite birimi klasörüne ve web 

sayfasına yerleştirilmesine; (Talip Alparslan, Yunus Hacımusalar) 

3. Planlama, uygulama, kontrol ve önlem alma döngüsü yönetim sistemi üzerinde 

çalışma yapılmasına; (bütün komisyon üyeleri) 

4. Kalite komisyonunun şimdiye kadar yaptığı çalışmaların gözden geçirilmesine; (bütün 

komisyon üyeleri) 

5. Öğrenci dosyaları ve akademik çalışmaların listesinin kontrol edilemesine; (Tutkun 

Talih, Yunus Hacımusalar) 

6. Uluslararasılaşma stratejisinin tanımlanması konusundaki çalışmaların raporunun 

ERASMUS koordinatörü Doç. Dr. Hasan Ali Bayhan’dan, Bologna süreci ile ilgili 

faaliyetler konsusunda Dr. Öğr. Ü. Seda Sabah Özcan’dan rapor istenmesine; (Talip 

Alparslan,) 

7. Birim kalite komisyonun yetki görev sorumlulukar ve organizasyon yapısının yeniden 

gözden geçirilmesine ve mevcut komisyon üyelerinin listesinin Rektörlüğe 

bildirilmesine; (Talip Alparslan) 

8. Kalite komisyonu tutanaklarının web sitesine yerleştirilmesine; (Talip Alparslan, 

Yunus Hacımusalar) 

9. Kalite komisyonu dosyasına birimimizde faaliyet gösteren komisyonlar ve üye 

listelerinin eklenmesine; 

10. Birimimiz iç ve dış paydaşların listesinin bir örneğinin kalite dosyasına  ve web 

sitesine yerleştirilmesine; (Talip Alparslan, Yunus Hacımusalar) 

11. İç paydaşlar ile yapılandırılmış bir etkileşim konusunda çalışma planı hazırlanmasına; 

(bütün komisyon üyeleri) 

12. Dış paydaşlar ile yapılandırılmış bir etkileşim konusunda çalışma planı 

hazırlanmasına; (bütün komisyon üyeleri) 

13. İç ve dış paydaş görüşlerinin kalite systemin aktarılması  konusunda planlama 

yapılmasına; 
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14. Mezun izleme sistemi ve izleme sonuçlarının eğitim öğretim, araştırma ve yönetimsel 

süreçlere aktarma konusunda çalışma yapılmasına,  (bütün komisyon üyeleri) 

15. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve kurumların katkı süreci konusunda 

yapilabilecek çalışmalar konusunda değerlendirme  yapılmasına; (bütün üyeler) 

16. Kalite komisyonunun çalışmaların dış paydaşların katılım konusunda çalışma 

yapılmasına; (bütün komisyon üyeleri) 

17.  bilgileriniToplantıda komisyon üyeleri tamamının kurum dış değerlendirme ve iç 

değerlendirme  formunu inceleyerek başlıklar halinde yapılacakların listelenmesi; 

18. Web sayfasında kurum bilgilerinin güncellenmesi (Yunus Hacımusalar), 

19. Öğrenci ve akademik, idari personel ile ilgili anket oluşturulmasına; (Yakup Çapraz, 

Mahmud Mustafa Özkut) 

Karar verilmiştir.           

 

Dr. Öğr. Ü. Yunus Hacımusalar (Dekan Yardımcısı- komishyon üyesi)    (imza) 

 

Dr. Öğr. Ü. Züleyha Doğanyiğit (Dekan Yardımcısı)          (imza) 

 

Dr. Öğr. Ü. Tutkun Talih.       (imza) 

 

Dr. Öğr. Ü. Çiğdem Ünal Kantekin      (imza) 

 

Dr. Öğr. Ü. Sevgi Ulusoy Tangül    (imza) 

 

Dr. Öğr. Ü. Mahmud Mustafa Özkut (görevlendirme nedeniyle katılamadı) 

 

Dr. Öğr. Ü. Seda Sabah Özcan (görevlendirme nedeniyle katılamadı) 

 

Talip Arparslan (Fakülte Sekreteri)      (imza) 

 

Yakup Çapraz (Öğrenci temsilcisi) katılamadı 

 

 


