
ATATÜRK SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

KALĠTE KOMĠSYONU KARARLARI 

 

1. Covid-l9 Küresel Salgını nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulunun kararı gereğince 

Üniversitelerde2019-2020Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılında eğitim-öğretime ara 

verilmiş ve akabinde bahar dönemiyle sınırlı olmak üzere 30 Mart 2020 tarihi itibariyle tüm 

programlarımızda uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim-öğretim verilmiştir.  

 

2. Tüm programlarımızın Arasınav ve Yılsonu Sınavları Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 

11.05.2020 tarihli kararı ile Rektörlük Öğrenci Ġşleri Daire Başkanlığının 01.06.2020 tarih ve 

14622 sayılı yazısı doğrultusunda ödevlendirme şeklinde online (KAUZEM üzerinden) 

gerçekleştirilmiştir.  

 

3. Meslek Yüksekokulumuzun kadrolu öğretim üyeleri/görevlileri lisansüstü eğitim durumları 

aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, eğitim-öğretimin kalitesini arttırmaya yönelik olarak 

yapılacak çalışmalar dâhilinde geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. 

 

DOKTORA YUKSEKLĠSANS TOPLAM 

6 MEZUN 

6 DEVAM EDĠYOR 

8 MEZUN 6 ÖĞRETĠM ÜYESĠ 

14 ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ 

 

4. Yüksekokulumuzda görev yapan idari kadronun son derece yetersiz olduğunun, iş veriminin 

artması için tahakkuk ve öğrenci işlerini yürütecek personel talebinde bulunulması gerektiği 

sonucuna varılmıştır.  

 

5. Yüksekokul kurul ve komisyonlarında görevli öğretim elemanlarının eğitim öğretim yılının 

başarılı bir şekilde devam ettirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdükleri görülmüştür. 

 

 

6. Üniversitemiz Senatosunun 11.09.2020 tarih ve l2/13 sayılı kararı ile Covid-l9 salgını 

nedeniyle 2020-2021akademik Yılı Güz Yarıyılında Eğitim-Öğretimin online olarak yapılması 

kararı alınmıştır. 

 

 

 

 

                                   Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı belgesorgu.kafkas.edu.tr linkinden 07895D75X5 kodu ile dogrulayabilirsiniz.



 

 

7. Akademik takvim dahilinde30.10.2020 tarihinden itibaren 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 

Güz dönemi derslerine uzaktan eğitim şeklinde başlanmış ve arasınav, final, bütünleme, 

mazeret ve tek ders sınavları uzaktan yapılmıştır, ancak Anestezi, Ġlk ve Acil Yardım, Tıbbi 

görüntüleme, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Evde Hasta Bakımı ve Yaşlı bakımı 

Programlarındaki uygulamalı derslerin uzaktan eğitim şeklinde verilmesinin dersleri veren 

öğretim elemanları ile görüşülmesi sonucu verimli olmadığı, hedeflenen becerilerin 

öğrencilere kazandırmada sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiştir. 

 

8. Yüksekokulumuzda görev yapan akademik kadronun yetersiz olması, Anestezi programında 

hiç öğretim elemanı bulunmaması, Anatomi dersleri ve meslek alanında uygulamalı dersler 

için sürekli Tıp ve Veteriner Fakültelerinden öğretim elemanı talep edilmesi nedeniyle, iş 

veriminin artması için 2020 içinde norm kadro dahilinde öğretim elemanı talebinde 

bulunulmuş ancak bu taleplerin karşılanamaması nedeniyle Rektörlüğümüz tarafından 

yürütülen 202l norm kadro dahilindeki çalışmalara yönelik öğretim elemanı talebi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

9. Eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirmekte olduğumuz binada sınıf olarak kullanılan 

alanların sayı olarak yetersiz olduğu, uygulama sınıfının çok küçük olduğu kapasitelerinin 

sınıf mevcutlarından küçük olduğu lavabolara uzak ve dar karanlık yollardan geçilmesi 

sonucunda ulaşıldığı görülmektedir, yüz yüze eğitime geçildiğinde bu durumun büyük 

problem oluşturacağı tespit edilmiştir. 

                                   Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı belgesorgu.kafkas.edu.tr linkinden 07895D75X5 kodu ile dogrulayabilirsiniz.


