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BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bologna Eşgüdüm 

Komisyonu’nun kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.  

Kapsam 

Madde 2. Bu usul ve esaslar; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ndeki 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri 

kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3. Bu usul ve esaslarda geçen tanımlar;  

AFSÜ: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 

Dekan: Eczacılık Fakültesi Dekanı, 

Komisyon: Eczacılık Fakültesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nu,  

Öğretim Üyesi: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesini 

ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 

Komisyonun Oluşturulması ve Çalışma Esasları 

Madde 4. Komisyon, Dekan tarafından belirlenen biri başkan olmak üzere en az beş (5), öğretim 

üyesinden oluşur. Komisyonun oluşturulması ve çalışmalarını yürütmesi için gerekli tüm 

görevlendirmeler Dekan 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 Dekanın görevlendirmesiyle kurulur. Alt komisyonlar, 

görevlendirildikleri konu üzerindeki çalışmalarını otuz (30) gün içinde tamamlayarak hazırladıkları 

raporları komisyon başkanına sunar.  
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Üyelerin Görev Süresi 

Madde 5. Komisyon üyeleri iki (2) yıl için Dekan 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 Dekanın onayı ile gerekli görülen hallerde 

komisyon üyeliklerinde süresi dolmadan değişiklik yapılabilir. Öğretim üyesinin komisyon 

üyeliğinden çekilme isteği, komisyon başkanının bildirimini takiben Dekan onayı ile yürürlüğe girer. 

Görev ve Sorumluluk 

Madde 6. Komisyonun görev ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Bologna Sistemine güncel verilerin girilmesini sağlamak, AFSÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında tüm eğitim süreçlerini izlemek, denetlemek ve

gerekli değişliklerin yapılmasını sağlamak.

b) Öğrencilerin, eğitim öğretimle ilgili her türlü sorunlarını (müfredat, ders saatleri, alt yapı,

materyal vb.) ve görüşleri idari birimlere ve ilgili komisyona aktarmak.

c) Kurum ve birimlerin akademik kurullarında bologna süreci uygulamalarının yerleşmesi için

gerekli önlemler almak.

d) Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek.

e) Bologna süreciyle ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların etkinliklerini izlemek,

katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

Komisyon Çalışma Biçimi 

Madde 7. Komisyonun çalışma biçimi; 

a) Komisyon, bir eğitim-öğretim yılı sürecinde en az bir kez, komisyon başkanının daveti üzerine

veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile 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.
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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 Eczacılık Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak rapor eder.

Komisyon, tüm bölüm başkanlıkları ve Dekanlık 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 Eczacılık Fakültesi Dekanlığına iletir.

f) Komisyon sekreterya hizmetleri, komisyon başkanı tarafından seçilen 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 Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 9. Bu usul ve esasların hükümlerini Dekan yürütür. 

AFSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR NO TOPLANTI KONUSU 

04.04.2022 2022/09 2022/17 
Komisyonların Kuruluş, Usul ve 

Esasları 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu 

kuruluş, çalışma usul ve esaslarının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. 


