
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN SAĞLIK 

HİZMETLERİ MESLEKYÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM VE SEÇMELİ DERS 

KOMİSYONU   KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

 

  BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1. Uzaktan Eğitim ve Seçmeli Ders komisyonu kuruluş amacı, Bolvadin Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda                                            eğitimin daha etkin uygulanabilmesi için gerekli dijital 

teknoloji uygulamaları, kullanımı ve  geliştirilmesi ile ilgili olarak AFSÜ BSHMYO’da 

uzaktan eğitim ve Seçmeli Ders eğitimiyle ilgilenen komisyonun oluşturulmasında ve 

çalışmalarında gerekli olan standartların belirlenmesidir  

Kapsam 

Madde 2. Bu usul ve esaslar; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda                                                   kurulan Uzaktan Eğitim ve Seçmeli Ders 

eğitimi ile ilgili komisyonun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri 

kapsar. 

Tanımlar  

Madde3. 

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. 

Başkan: Uzaktan Eğitim ve Seçmeli Ders Komisyonu Başkanı’nı ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 

Komisyonun Oluşturulması ve Çalışma Esasları 

 

Madde 4. Komisyon Müdür tarafından belirlenen biri başkan olmak üzere en az her 

bölümden bir öğretim üyesi/ görevlilerinden ve oy hakkı olmaksızın en az bir öğrenci 

temsilcisinden oluşur. Komisyonun oluşturulması ve çalışmalarını yürütmesi için gerekli 

tüm görevlendirmeler Müdür tarafından yapılır. Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka 



uzmanları da çalışmalara katılmak üzere davet edebilir. 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 otuz (30) gün içinde 

tamamlayarak hazırladıkları raporları komisyon başkanına sunar. 

Üyelerin Görev Süresi 

Madde 5. Komisyon üyeleri iki (2) yıl için Müdür tarafından görevlendirilir. 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 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. Uzaktan Eğitim ve Seçmeli Ders Komisyonun görev ve sorumlulukları şunlardır; 

a) AFSÜBSHMYO lisans program müfredatlarında yer alan seçmeli derslerin içeriğinin 

program amaç ve hedeflere uygunluğunu inceler, eğitim-öğretim ile ilgili iyileştirici 

önerileri, Müdürlüğe rapor halinde sunmak 

b) Öğrenciler için seçmeli derslerin uygunluğunu değerlendirmek ve öğrencilere eğitim 

dönemi için belirlenmiş seçmeli dersler arasından seçim yapmaları için önerilerde 

bulunmak, 

c) Seçmeli dersleri verecek bölümlerin koordinasyonunu sağlamak, 

d) Seçmeli ders sınavlarının açılmasını takip etmek, sınavların uygun koşullarda 

yapılmasını sağlamak ve denetlemek, 

e) Uygulanan eğitim programlarının etkinliği için ölçme ve değerlendirme yöntemlerini 

ilgili komisyonlarla birlikte belirlemek ve uygulamak, 

f) Öğrencilerin seçmeli ders başarılarını değerlendirmek, seçmeli dersler konusundaki 

sorunları belirlemek, bunları çözmeye çalışmak, çözemediklerini ve önerilerini Eğitim 

Komisyonuna iletmek Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilen 

eğitim programlarına yönelik öğrenci ve eğitici geri bildirim sonuçlarına göre 

programları düzenlemek, 

g) Seçmeli Dersin yaygınlaştırılması konusunda ulusal ve uluslararası alanda 

gerçekleştirilecek olan projelere katkıda bulunmak, 

h) Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı bölümlerdeki eğitimler için 



uygulanabilir teknolojileri araştırmak ve takip etmek, 

i) Eğitim programının uygulanmasında kullanılacak uzaktan eğitim stratejilerini 

geliştirmek, araştırmalar yapmak ve yayımlamak, 

j) Uzaktan eğitim yöntemleri hakkında eğitim programı düzenlemek, 

k) Mevcut uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin geri bildirimlerin alınıp bu geri 

bildirimler  üzerinden iyileştirmelerin sağlanması ile ilgili çalışmalar yürütmek, 

l) Uzaktan eğitimle ilgili paydaşların (öğrenci, öğretim elemanı) önerileri ile taleplerini 

değerlendirmek ve bu doğrultuda yapılan düzenlemelerin sonuçlarını değerlendirmek, 

m) Eğitim programının uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülmesine yönelik ihtiyaçları 

belirleyip 

        uygun çözüm önerilerini geliştirmek, 

o) Eğitim programındaki değişiklik, düzenleme ve organizasyonların yürütülmesinde 

ilgili komisyonlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmak, 

p) Çevrim içi yapılan sınavların geçerliliği, güvenilirliği ve veri güvenliğini iyileştirmek 

için Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu ile birlikte çalışmak, 

q) Yüksekokula kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlilik süreçlerini 

izlemek, 

r) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi zorunlu ortak derslerin 

ders sınavlarının açılmasını takip etmek, sınavların uygun koşullarda yapılmasını 

sağlamak ve denetlemek, 

s) Eğitim yılı sonunda kendi görev alanına giren derslerin eğitim başarısını 

değerlendirmek. 

Komisyonun Çalışma Biçimi 

Madde 7. 

a) Komisyon, bir 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 çoğunluğu oyu ile alınır. 

c) Komisyon başkanı gerekli gördüğünde diğer komisyon üyelerini ve/veya dönem 

koordinatörlerini toplantıya davet edebilir. Davet edilen kişiler görüşlerini sunar ancak 

oylamaya katılamazlar. 

d) 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 

AFSÜBSHMYO Müdürlüğüne iletir. 

e) Komisyonun sekretarya hizmetleri, komisyonlar sekretaryası tarafından yerine 

getirilir. Sekretarya, komisyon toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve 

arşivlenmesi ile ilgili işleri yapar. 

                                           ÜÇÜNCÜ KISIM 

                                              Yürürlük ve 

Yürütme 

Yürürlük 

Madde 8. Bu usul ve esaslar Fakülte Kurulunda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 9. Bu usul ve esasların hükümlerini Müdür yürütür. 

AFSÜ BOLVADİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUL 
KARARI 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI Karar No: ÖZÜ 

24.05.2021 2021/006 2021/6 Kurul ve Komisyonların 

Kuruluş, Usul ve Esasları 

Yüksekokulumuz Uzaktan Eğitim ve Seçmeli Ders komisyonu, Usul ve Esaslarının ekteki şekliyle kabulüne 

oy birliği ile karar verildi. 
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