AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
BOLVADİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
MEZUNİYET KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1. Bu Yönerge’nin amacı, Mezuniyet Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve
sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemektir. Mezuniyet komisyonunun kuruluş
amacı mezun durumunda olan öğrencilerle Yüksekokul arasındaki iletişimi sağlamak,
mezuniyet programını hazırlamak ve yürütmektir.
Kapsam
Madde 2. Bu usül ve esaslar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı mezuniyet komisyonun kuruluş, görev, yetki ve
çalışma esaslarına ilişkin hükümlerikapsar.
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: Uzaktan Eğitim ve Seçmeli Ders Komisyonu’nu ifade eder.
İKİNCİ
KISIM
Komisyonun Oluşturulması ve Çalışma Esasları
Madde 4. Komisyon, Müdür tarafından Yüksekokul öğretim elemanları arasından
görevlendirilen bir başkan, her bölümden en az bir üye olmak üzere asgari dört (4) üye ve
oy hakkı olmaksızın en az bir öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyon gerektiğinde alt
komisyonlar oluşturabilir. Alt Komisyon oluşturmak ve çalışmaları için tüm
görevlendirmeler Komisyon Başkanının önerisiyle Müdür tarafından yapılır. Alt
komisyonlar, görevlendirildikleri konu üzerindeki çalışmalarını komisyonun belirlediği
süre içinde tamamlayarak, hazırladıkları raporları komisyona sunar.
Üyelerin Görev Süresi

Madde 5. Komisyon üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır. Görevlendirme Müdür
tarafından yapılır. Süre bitiminde 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. Üç defa mazeretsiz olarak
olarak toplantılara katılmayan üyelerin komisyon üyelikleri kendiliğinden sonra erer. Altı
aydan fazla il dışı veya yurt dışı görev alan üyelerin komisyon üyelikleri düşer. Komisyon
başkanının önerisi ve Müdürün 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. Mezuniyet Komisyonu
Mezuniyet Komisyonu, oluşma amaçları ile ilgili çalışmalardan sorumludur. Komisyon
başkanı vetüm komisyon üyeleri çalışmalarında Müdür’e karşı sorumludur.
Komisyonun tüm çalışmalarında Öğrenci İşleri Birimi yardımcı olur.
Komisyonun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a)

Eğitim öğretim son döneminde öğrencilerin mezuniyet şartlarını sağlaması

konusunda gerekliinceleme ve denetlemeleri yapmak
b)

Mezun durumundaki öğrencilerin durumlarını görüşmek ve değerlendirmek

c)

Eğitim-öğretim planına göre tüm yarıyıllardaki zorunlu ve seçmeli

dersleri eksiksiz alanöğrencilerin mezun edilmesiyle ilgili karar almak
d)

Değişim programlarında olan öğrencilerin (Erasmus, Farabi ve Mevlana)

mezuniyetlerinin belirlenmesinin, ilgili üniversitelerden not gelmesi durumunda
yapılacak olması nedeniyle, gerektiğinde bu durumda olan öğrenciler için farklı
zamanlarda toplantı yapmak ve kararlaralmak.
e) İlişik kesme işlemleri için gerekli formları toplanmamak ve öğrenci işlerine
iletilmek
f) Mezun durumundaki öğrencilerin mezuniyet etkinlikleri ile görüşlerini
değerlendirmek
g) Mezuniyet törenleri için gerekeli hazırlık ve planlama yapmak
h) Mezunları izlenmek ve iletişim sağlanmak
Komisyonun Çalışma Biçimi
Madde 7.

a)

Komisyon, bir eğitim-öğretim yılı süresince her yarıyılda en az bir kez, başkanın

daveti üzerinetoplanarak gündemdeki konuları görüşür ve toplantı görüşmeleri
tutanakla kayıt altına alınır.
b)

Komisyonun toplanabilmesi için üyelerin salt çoğunluğu gerekir. Kararlar

üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
c)
Kurulda çekimser oy kullanılmaz, eşitlik durumunda komisyon başkanının oyu
iki oy sayılır.
d)
Komisyonun raportörlüğü ve sekretaryasını komisyon başkanı tarafından seçilen
bir üye yapar.
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.
AFSÜ BOLVADİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUL
KARARI
TOPLANTITARİHİ
TOPLANTI SAYISI
Karar No:
ÖZÜ
Kurul ve Komisyonların
Kuruluş, Usul ve
Esasları
Yüksekokulmuz Mezuniyet Komisyonu, Usul ve Esaslarının ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile
karar verildi.
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Mezuniyet Komisyonu :
Başkan Öğr.Grv. Merve AKPINAR YILMAZ
Üye

Öğr.Grv. Emre SEMİZ

Üye

Öğr.Grv. Pınar KAYIKÇI BARDAKÇI

Üye

Öğr.Grv. Mustafa İlker ORMAN

Üye

Öğrenci Esma Nur GÜNDÜZ
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