
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY- DİKEY GEÇİŞ 

VE BURS KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1. Yatay-Dikey Geçiş ve Burs Komisyonu’nun amacı; Yatay-Dikey geçiş ile gelen 

öğrencilerin transkriptlerini ilgili mevzuata göre inceleyerek intibaklarını yapmak ile 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve burs verecek kurumlarla birlikte eşgüdümlü 

çalışmak, alınan kararların işleme konulmasını sağlayarak, öğrencilerin burs başvurularını 

değerlendirmek, burs kriterlerini göz önünde tutarak başvurularını sonuçlandırmaktır. 

 

Kapsam 

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

Yatay-Dikey Geçiş ve Burs Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile 

çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3. Bu Çalışma Usul ve Esasları; 

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (e) bendine ve 24 Nisan 2010 

tarihli 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili maddelerine ve 

“Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesine” 

* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 

7’inci maddesi ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4. Bu çalışma usul ve esaslar’ da geçen tanımlar; 

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: Yatay-Dikey Geçiş ve Burs Komisyonu’nu ifade eder. 



Başkan: BSHMYO Yatay-Dikey Geçiş ve Burs Komisyonu Başkanı’nı ifade eder. 

Paydaş: Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna geçiş yapmış ve burs 

almış öğrencileri ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 

 

Komisyonun Oluşturulması ve Çalışma Esasları 

 

Madde 5.1. Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yatay-Dikey Geçiş ve Burs 

Komisyonu Müdür önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. Eğitim 

Komisyonu Müdür, Müdür yardımcısı, başkan, her bölümden en az bir öğretim üyesi/ 

görevlisinden ve bir öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyon üyeliklerinin dağılımında 

Yüksekokul bölümlerinin temsiliyet dengesinin korunmasına dikkat edilir. Komisyon 

gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da toplantılara çağırabilir, alt komisyonlar 

oluşturabilir. Çağrılan uzmanlar görüşlerini sunabilir, ancak oylamaya katılamazlar. Alt 

komisyonların oluşturulması 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. 2. Komisyon üyeleri (öğrenci temsilcisi üyeler hariç) Müdür tarafından 

belirlenerek iki (2) yıl süre ile görevlendirilir. Gerektiği durumlarda üyelerin görev süresi 

uzatılabilir. Öğrenci temsilcisi üye, her yıl yeniden seçilir. Görev süresi biten üye yeniden 

atanabilir. Bir takvim yılı içerisinde, 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) “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi”ni dikkate alarak 

yatay geçiş, dikey geçiş gibi yerleştirme programları ile gelen öğrencilerin intibaklarının 

yapılması ve muafiyet planlarının çıkarılmasını sağlamak. (Yüksekokulmuza yatay geçiş 

(YG) başvurusu yapan öğrencilerin uygunluğu, ders muafiyetlerini ve kaçıncı sınıftan 

başlayacaklarını belirlemek, öğrencilerin ders muafiyetlerini ve kaçıncı sınıftan 

başlayacaklarını belirlemek, Diğer yükseköğretim kurumundaki eşdeğer derslerin 

bölümümüzdeki karşılıklarını belirlemek ve intibakları uygun görülenlerin not 



dönüşümlerini yapmak) 

b) Yatay geçiş başvurularını değerlendirmek. 

c) İntibak ve muafiyet işlemleri için gerekli ana esasları her sene başında gözden 

geçirerek bölüm kuruluna önerilerde bulunmak. 

d) İntibak ve muafiyet işlerinin komisyona geldiği andan itibaren en kısa zamanda 

bitirilmesi için iş planı hazırlamak ve uygulamak. 

e) Ders planlarında yapılan değişikliklerin, eğitim komisyonu ile birlikte işbirliği 

yaparak yeni ders planlarına intibakını sağlamak. 

f) Çeşitli kurum kuruluş ve vakıflar tarafından verilen bölüm öğrencilerimizin 

yararlanabileceği burslar hakkında öğrencileri bilgilendirmek, bu konuda öğrencilere 

rehberlik etmek. 

g) Öğrencilere sağlanan burs kontenjanları ve kısmi zamanlı çalışacak öğrenci 

kontenjanları ile başvuru değerlendirme sonuçlarının Yüksekokulmuzun web sayfasında 

yayımlanmasını sağlamak. 

h) Burs başvurularını değerlendirmek, burs kriterlerini göz önünde tutarak

 başvuruları sonuçlandırmak. 

   ı) Burs komisyonuna gelen dilekçeleri karara bağlamak. 

j)         Öğrenciler için burs araştırması yapmak. 

l) Yüksekokul içindeki diğer Bölümlerin ilgili komisyonlarla koordinasyonu ve işbirliğini 

gerçekleştirmek. 

m) Yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları Müdürlüğe rapor halinde sunmak 

n) Her dönem sonunda komisyon çalışmalarına ait faaliyet sunumu hazırlar ve Müdürlüğe 

rapor halinde  sunar. 

 

Komisyonun Çalışma Biçimi  

    Madde 7. 

a) Yatay-Dikey Geçiş ve Burs 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) Komisyon başkanı, alınan kararları müdürlüğe yazılı olarak rapor eder. Komisyon, 

tüm bölüm başkanlıkları ve müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren diğer kurul ve 

komisyonlarla işbirliği içinde çalışır. 



e) Komisyona verilen yatay-dikey geçiş ile burs başvuru inceleme ve değerlendirme 

görevleri üyeler arasında iş bölümü yapılarak incelenir. Değerlendirmeler, ilgili 

yönetmelikte yapılan değişiklikleri gözeterek güncel yönetmelikler çerçevesinde yapılır. 

Gerekçeli raporlar karara bağlanmak üzere Yüksekokul Yönetim Kurulu’na hazırlanarak, 

Yüksekokul müdürlüğüne iletilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 

Madde 8. Bu Usul ve Esaslar, Yüksekokul 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: ÖZ

Ü 

24.05.2021 2021/007 2021/7 Kurul ve 

Komisyonların Kuruluş, 

Usul ve Esasları 

Yüksekokulumuz Yatay Geçiş ve Burs Komisyonu, Usul ve Esaslarının ekteki şekliyle kabulüne oy 

birliği ile karar verildi. 

 

Yatay- Dikey Geçiş ve Burs Komisyonu 

Başkan    Dr. Öğr. Üyesi Emre ATAY 

Üye         Öğr.Grv. Merve AKPINAR YILMAZ 

Üye         Öğr.Grv. Mustafa İlker ORMAN 

Üye         Öğr.Grv. Cansu GÜNDOĞAN 

  

 

 

 


