
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

BOLVADİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖĞRENCİ AKADEMİK VE SOSYAL DANIŞMA KOMİSYONU 

KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve 

Tanımlar 

Amaç 

Madde 1. Öğrenci Akademik ve Sosyal Danışma Komisyonunun amacı, Bolvadin Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerini kişisel, sosyal ya da akademik alanlarda 

desteklemek, öğrencilerin psikolojik sağlığını korumak, iyileştirmek ve psiko-sosyal ve 

akademik gelişimlerini desteklemektir. Bu amaçla öğrencilere ve öğretim üye/görevlilerine 

psikolojik sağlığı, sık görülen psikolojik hastalıklar, korunma ve tedavi yolları ile ilgili 

eğitimler düzenler. İhtiyaç halinde; psikolojik danışmanlık, öğrencilerin kendini tanıması, 

farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, yeni kararlar 

alması, sağlıklı kişilerarası ilişkiler kurması ve kendini geliştirmesi için ilgili kurumlarla 

işbirliği yaparak gereken hizmetleri koordine eder. Önlisans eğitimi boyunca öğrencilerin 

birer sağlık personeli kimliğini kazanmalarına katkı sağlayacak şekilde psiko-sosyal 

gelişimlerine destek olacak program ve projeleri, öğrencileri ve öğretim üyeleriyle bütünleşik 

ve etkileşim içinde uygulamayı amaçlar. 

Kapsam 

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

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Öğrenci Akademik ve Sosyal Dayanışma 

Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma 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: Öğrenci Akademik ve Sosyal Danışma Komisyonu’nu ifade eder. 



  İKİNCİ KISIM 

Komisyonun Oluşturulması ve Çalışma Esasları 

Madde 4.  

Komisyon, Müdür tarafından belirlenen biri başkan olmak üzere en az dört (4), öğretim üyesi 

/ görevlisinden oluşur. Komisyon toplantılarına Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerini temsilen en az bir öğrenci temsilcisi katılır. 

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. 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 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 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. Komisyonun görev ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Öğrencilerin psikolojik sağlığına yönelik tarama ve anket çalışmaları yapmak, 

b) Öğrencilerin psikolojik sağlıklarının korunmasına yönelik eğitimler düzenlemek, 

c) Eğitimlerin etkinliği ve geçerliliği ile ilgili ölçme ve değerlendirme ve eğitim 

komisyonu işbirliği yapılarak, öğrenci ve eğitici geri bildirimlerini almak ve değerlendirmek, 

d) Yüksekokulda öğrenci- öğretim üyesi ilişkisini sağlayacak danışmanlık sistemini uygulamak 
ve denetlemek, 

e) Gerekli durumlarda öğrencilerin psikolojik danışmanlık ve sağlığı ile ilgili tedavi 

hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak. 

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. 

c) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu oyu ile alınır. 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. 

e) Yıllık planlarını ve eğitim-öğretim yılı ortasında ve sonunda hazırladıkları yıl içindeki 

faaliyetlerine ilişkin çalışma raporlarını AFSÜSBF Müdürlüğü’ne iletir. 

f) Komisyonun sekreterya hizmetleri, komisyon tarafından seçilen komisyon sekreteryası 

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 2021/004 2021/4 Kurul ve Komisyonların 

Kuruluş, Usul ve Esasları 

Yüksekokul Öğrenci Akademik ve Sosyal Danışma Komisyonu, Usul ve Esaslarının ekteki şekliyle kabulüne 

oy birliği ile karar verildi. 
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