
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN SAĞLIK 

HİZMETLERİ MESLEKYÜKSEKOKULU EĞİTİM KOMİSYONU KURULUŞ, 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve 

Tanımlar 

Amaç 

Madde 1. Eğitim Komisyonunun kuruluş amacı, AFSÜ Bolvadin Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması, 

değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

Madde 2. Bu Usul ve Esaslar; AFSÜ Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuludaki 

Eğitim Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar Madde 3. 

AFSÜ: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

AFSÜ BSHMYO: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Müdür: AFSÜ BSHMYO Müdürü’nü 

Müdür Yardımcısı: BSHMYO Müdür Yardımcısı'nı 

Komisyon: Eğitim Komisyonu’nu 

Başkan: Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim Komisyonu Başkanını 

ifade eder. 

 

İKİNCİ KISIM 

Komisyonun Oluşturulması ve Çalışma Esasları  

Madde 4. 

Komisyonun oluşturulması ve çalışmalarını yürütmesi için gerekli tüm görevlendirmeler 

Müdür tarafından yapılır. Eğitim Komisyonu Müdür, Müdür yardımcısı, başkan ve her 

bölümden en az bir öğretim üyesi/görevlisinden ve bir öğrenci temsilcisinden oluşur. 

Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere 

davet edebilir. Komisyon gerektiğinde alt komisyonlar oluşturabilir. Bu alt komisyonlar, 

komisyonun önerisi ve Müdür’ün görevlendirmesiyle kurulur. Alt komisyonlar, 



görevlendirildikleri konu üzerindeki çalışmalarını otuz (30) gün içinde tamamlayarak 

hazırladıkları raporları komisyon başkanına sunar.  

Üyelerin Görev Süresi 

Madde 5.  Komisyon üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır.  Görev süresi biten bir üye 
yeniden 

görevlendirilebilir. Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üç toplantıya 

katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine aynı yöntemle yeni bir üye 

görevlendirilebilir. Komisyon başkanının önerisi ve Müdür’ün onayı ile gerekli görülen 

hallerde komisyon üyeliklerinde süresi dolmadan değişiklik yapılabilir. . Öğretim 

üyesinin komisyon üyeliğinden çekilme isteği, komisyon başkanının bildirimini takiben 

Müdür onayı ile yürürlüğe girer. 

Görev ve 

Sorumluluk 

Madde 6. 

a) Eğitim programının oluşturulması ve düzenlemesini yapmak, 

b) Eğitimin programa uygun yürütülmesini denetlemek, 

c) Eğitimin yürürlükte olan yasal mevzuata uygun olmasını sağlamak, 

d) Eğitimin aksayan yönlerini belirlemek ve bunun giderilmesine yönelik planlar 

önermek, 

e) Öğretim programlarında; açılması önerilen yeni derslere, mevcut bir dersin 

kapatılmasına, var olan derslerde yapılacak değişikliklere (ad, kod, içerik, kredi 

vb.) ya da derslerin statüsünün (zorunlu/seçmeli vb.) yapılandırılmasına ilişkin 

raporu Müdürlüğe sunmak, 

f) Yeni eğitim programlarının (yandal, çift anadal, açılması) önerisini 

inceleyerek Müdürlüğe rapor halinde sunmak, 

g) Yüksekokulun eğitim ve öğretim ile ilgili yasal düzenlemeleri (yönetmelik, 

yönerge, esas ve ilkeler vb.) 

Müdürlüğe rapor halinde sunmak 

h) Her bölüm için uygulama dersi standartların oluşturulmasını sağlamak, 

i) Dersane, eğitim birimlerinin koşullarının, eğitim programına uygunluğunu 

izlemek, aksaklıkları belirlemek ve çözüm önerilerini Müdürlüğe iletmek, 

j) Eğitim ile ilgili araştırma yapmak, yayınlamak ve raporlamak 

k) Öğrenci ve eğitici geri bildirimlerini toplamak, 

l) Öğrenci ve eğitim programı ile ilgili yaşanan sıkıntıları (sınav, ders programı, 



vb.) değerlendirmek, çözüm önerileri üreterek ilgili komisyonlara sunmak, 

m) Akademik birimlerden gelen veya Müdür’ün havale ettiği konuları; ilgili 

mevzuata göre incelemek, değerlendirmek ve alınan kararları rapor halinde 

sunmak 

n) Sınavların yönetmelik kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, bunun 

için sınav salonlarının hazırlanmasını, salon başkanları ve gözetmenlerinin 

görevlendirilmesini, cevap formlarının hazırlanmasını sağlamak, sınavların 

disiplin içinde ve kurallara uygun yapılmasını denetlemek, sınav süresince ortaya 

çıkacak problemlere çözüm getirmek, 

o) Sınav formları ve kayıtlarının Öğrenci İşleri Birimi aracılığıyla sınav 

tarihinden başlayarak en az beş yıl süreyle güvenli biçimde saklanmasını 

sağlamak, 

p) Öğrencilerin sınav sonuçlarına itirazlarına ilişkin gerekli duyuruların 

yapılması, beş iş günü içinde incelemelerin yapılmasını, sonuçlandırılmasını ve 

öğrenciye bildirilmesini sağlamak. Gerekli görüldüğü durumlarda itirazları ve 

sonuçlarını Yüksekokul Yönetim Komisyonu'na sevk etmek, 

r) Yapılan sınavların, geçerlik güvenirliğini değerlendirmek üzere gerekli 

analizlerin  apılması için Ölçme Değerlendirme Komisyonuna yönlendirmek, 

s) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile 

birlikte, eğitimin başarısını değerlendirmek üzere çalışmalar yaparak, Müdürlüğe 

bildirmek 

Komisyonun Çalışma Biçimi  

Madde 7. 

a) Eğitim Komisyonu eğitim-öğretim yılı süresince her yarıyılda en az bir kez 

başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve toplantı 

görüşmeleri tutanakla kayıt altına alınır. 

b) Komisyonun toplanabilmesi için komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu 

gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır. 

c) Komisyon başkanı gerekli gördüğünde diğer komisyon üyelerini toplantıya 

davet edebilir. Davet edilen kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar. 

d) Ders ve programlara ilişkin öneriler dönemlik olarak hazırlanır ve bir sonraki 

akademik yılda geçerli olacak şekilde güz yarıyılına ilişkin öneriler en geç Mayıs 

ayı, bahar yarıyılına ilişkin öneriler ise en geç Kasım ayı sonuna kadar sunulur. 



Zamanında yapılmayan öneriler değerlendirmeye alınmaz. 

e) Komisyon, her eğitim-öğretim yılı sonunda gelecek eğitim-öğretim yılında 

yapacağı faaliyetler ile ilgili planlarını yapar. Yıllık planlarını ve eğitim-öğretim 

yılı ortasında ve sonunda hazırladıkları yıl içindeki faaliyetlerine ilişkin çalışma 

raporlarını AFSÜ BSHMYO Müdürlüğü’ne iletir. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yürürlük ve Yürütme  Yürürlük 

Madde 8. Bu usul ve esaslar Yüksekokul Kurulu’nda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

  Yürütme 

   Madde 9. Bu usul ve esasların hükümlerini Müdür yürütür 

 

 

 

Eğitim Komisyonu : 

Başkan  Dr.Öğr.Üyesi Emre ATAY 

Üye    Öğr.Grv. Mustafa KAZAK 

Üye    Öğr.Grv. Pınar KAYIKÇI BARDAKÇI      

Üye    Öğr.Grv. Mustafa İlker ORMAN 

Üye    Öğrenci Esma Nur GÜNDÜZ 

AFSÜ BOLVADİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUL 

KARARI 

TOPLANTI 

TARİHİ 

TOPLANTI 

SAYISI 

Karar 

No: 

ÖZÜ 

24.05.2021 2021/002 2021/2 Kurul ve Komisyonların 

Kuruluş, Usul ve 

Esasları 

Yüksekokulumuz  Eğitim Komisyonunun , Usul ve Esaslarının ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile 

karar verildi. 


