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Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı.
Karar No 1- Üniversitemiz 2009-2010 eğitim-öğretim yılı Genel Mezuniyet Töreni’nin
11.06.2010 tarihinde saat 16.00’da yapılmasına,
Karar No 2- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Ameliyathane
Hizmetleri Programının görev tanımı ve içeriğinin değiştirilmesine ilişkin 26.05.2010 gün ve 198
sayılı yazısı incelendi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.03.2002 tarih ve 5882 sayılı yazısı ile açılan ve
öğrenci alınan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı
Ameliyathane Teknikerliği programımız, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.10.2008 tarih ve
28146 sayılı yazıları ile Ameliyathane Hizmetleri programı olarak isim değiştirmiştir.
Ameliyathane Hizmetleri Programının amacı; Mikroorganizmalar ve enfeksiyon hastalıkları
konularında bilgi sahibi olan, hastanelerin ameliyathanelerinin ve kullanılan gereçlerin
sterilizasyonunu sağlayarak, ameliyathaneleri ameliyata hazır duruma getirecek eleman yetiştirmek
olarak daha önceden tanımlanmıştır. Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun
Ameliyathane Hizmetleri Programının görev tanımı ve içeriğinin değiştirilmesi talebi de dikkate
alınarak söz konusu programın önceki tanımlamalarının yürürlükten kaldırılarak yerine aşağıdaki
tanımlamaların geçerliliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına önerilmesine:
Ameliyathane Hizmetleri Programı
Programın Amacı
Ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında
kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat
sırasında asiste sağlayabilecek, bu alanda ihtiyacı duyulan tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli
yetiştirmektir.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Ameliyathane Hizmetleri Programından mezun olanlara “Önlisans Diploması ve Sağlık
Teknikeri” unvanı verilir.
Ameliyathane Teknikeri, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç-gereç ve
ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğin
verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak; ameliyathane sorumlu uzmanı ve uzman bulunmadığı
takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında;
-Ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar,
-Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur,
-Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptan arındırma) yaparak
muhafazasını sağlar,
-Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini
sağlar,
-Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar,
-Kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder.
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Karar No 3- Üniversitemiz Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve
Medya Yapımcılığı Bölümüne bağlı olarak 2000-2001 eğitim-öğretim yılında açılan RadyoTelevizyon Programcılığı’nın 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ÖSYM Kılavuzunda “523 Elektronik ve
Otomasyon” Bölümüne bağlı “Radyo ve Televizyon Teknolojisi” olarak öğrenci alınmış ve daha önce
sözel puanla öğrenci alan Program sayısal puanlı öğrenciler tarafından tercih edilmiştir.
2010-2011 eğitim-öğretim yılı ÖSYM Kılavuzunda Bölüm ve Program adının “212 Görsel, İşitsel
Teknikler ve Medya Yapımcılığı” Bölümü “Radyo- Televizyon Programcılığı” Programı olarak
düzeltilmesi ve sözel puanlı öğrencilerin tercihine sunulabilmesi için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına önerilmesine,
Karar No 4- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın, 04.12.1996
tarih ve 15/3 sayılı Üniversitemiz Senato kararı ile alınan “Yardımcı Doçentler bir yılını doldurmadan
Yüksek Lisans ve Doktora dersine giremezler, Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlığı
yapamazlar” kararına ilişkin olarak; Yardımcı Doçentler’in, 1 (Bir) yılını doldurmadan Yüksek Lisans
ve Doktora dersleri verebilmeleri talebine ilişkin 21.05.2010 tarih ve 557 sayılı yazısı incelendi.
Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerince başka
Üniversitelerdeki uygulamaların incelenerek hazırlanacak bilgi ve değerlendirmeler ışığı altında
konunun bir sonraki Senato toplantısında ele alınmasına,

Oy Birliği ile karar verildi.

