
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

BOLVADİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE 

ESASLARI 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu  Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun amacı; yüksekokuldeki mezuniyet 

öncesi dönemde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemlerini izlemek, düzenlemek, geçerli 

ve güvenilir ölçme değerlendirme uygulamalarının objektif olarak yürütülmesini 

sağlamaktır. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitim programlarının ölçme ve değerlendirme 

süreçlerine danışmanlık vermek ve uygulamaktır. 

Kapsam 

Madde 2. Bu Usul ve Esaslar; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ’ndaki Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun kuruluş, 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3. Bu Usul ve Esaslar; “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” 

Tanımlar 

Madde 4. Bu 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 ifade eder. 

Öğretim Üyesi/Görevlisi: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  öğretim  üyesini/görevlisi 

Öğrenci Temsilcisi Üye: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  öğrencisini ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 

Komisyonun Oluşturulması ve Çalışma Esasları 



Madde 5.1. Komisyonun oluşturulması ve çalışmalarını yürütmesi için gerekli tüm 

görevlendirmeler Müdür tarafından yapılır. Komisyon Müdür tarafından belirlenen 

Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  öğretim üyeleri/görevlileri doğal üye 

olmak üzere en az beş öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi, Müdür yardımcısı ile bir 

öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyonun oluşturulması ve çalışmalarının yürütülmesi 

için gerekli tüm görevlendirmeler Müdür tarafından yapılır. Komisyon üyeliklerinin 

dağılımında yüksekokul bölümlerinin temsiliyet dengesinin korunmasına dikkat edilir. 

Komisyon Başkanı ve üyelerin atama ve görevlendirmeleri Müdür tarafından yapılır, yeni 

üye ataması, Komisyon Başkanı’nın önereceği üç isim arasından Müdür tarafından yapılır. 

Komisyon, üyeler arasından bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. 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. 

Her öğrenci temsilcisi üye yalnız bir komisyonda görev alabilir. 

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) Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm bölümlerinde objektif 

ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek, ilgili kurullara önermek ve Müdürlüğe 

rapor halinde sunmak, 

b) Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimin ölçme düzey ve kriterlerini 

belirlemek, 

c) Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimin değerlendirme düzey ve kriterlerini 



belirlemek, 

d) Mezuniyet öncesi eğitimin ölçme değerlendirme uygulamalarını yapmak, 

e) Mezuniyet sonrası eğitimin ölçme değerlendirmesine danışmanlık vermek, 

f) Öğretim üyelerine verilecek Eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve eğitici geri 

bildirimlerini almak, değerlendirmek ve sonuçlarını Müdürlüğe iletmek, 

g) Ölçme değerlendirme uygulamalarını izlemek ve ortaya çıkan ihtiyaç ve 

sorunları saptamak, sorunlara yönelik çözüm önerileri oluşturarak Müdürlüğe sunmak, 

ı) Yapılan sınavların, geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek üzere gerekli analizleri 

yapmak, 

j) Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

amacıyla yüksekokul Müdürlüğü ile iş birliği içinde faaliyetler planlayarak, eğitim, 

toplantı vb. düzenlenmesine katkı sağlamak. 

k) Analiz sonuçlarını, programın geliştirilmesinde kullanılmak üzere Müdür’e 

veya Program  Geliştirme Komisyonuna iletmek, 

l) Ölçme değerlendirme ile ilgili araştırmaları yayınlamak, 

m) Her eğitim-öğretim yılı sonunda gelecek eğitim-öğretim yılı için ölçme 

değerlendirme faaliyetleriyle ilgili planları yapmak, 

n) Yapılan tüm çalışmalar ile ilgili Değerlendirme Raporu hazırlamak ve raporu 

yılda iki kez  (Haziran ve Aralık ayı içinde) Müdürlüğe sunmak. 

Komisyonun Çalışma Biçimi 

Madde 7. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu  Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu görevlerini yerine getirebilmek için 

aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır: 

a) Komisyon, bir eğitim-öğretim yılı sürecinde her yarıyılda en az bir kez, komisyon 

başkanının daveti üzerine veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile 

yazılı talep verildiği tarihten itibaren yedi gün içinde toplanarak gündemdeki konuları 

görüşür ve toplantı görüşmelerini tutanakla kayıt altına alır. 

b) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. 

Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilir. 

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

faaliyetlerle ilgili planlarını yapar. Yıllık planlarını ve yıl içindeki faaliyetlerine ilişkin 

raporları yüksekokul Müdürlüğüne iletir. 

f) Komisyon sekreterya hizmetleri, komisyon sekreteri tarafından yerine getirilir. 

Sekreterya, komisyon toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile 

ilgili işleri yapar. 

                                  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: ÖZÜ 

24.05.2021 2021/005 2021/5 Kurul ve Komisyonların 

Kuruluş, Usul ve Esasları 

Yüksekokulumuz Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, Usul ve Esaslarının ekteki şekliyle kabulüne oy 

birliği ile karar verildi. 

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu : 

Başkan    Öğr.Grv. Merve AKPINAR YILMAZ 

Üye         Öğr.Grv. Pınar KAYIKÇI BARDAKÇI 

Üye         Öğr.Grv. Cansu GÜNDOĞAN 

Üye         Öğr.Grv. Mustafa KAZAK 

  Üye          Öğr.Grv. Mustafa İlker ORMAN 


