KOMİSYON: Eğitim, Bologna ve Dış İlişkiler Komisyonu
Komisyon Sorumlularımız
Öğr. Gör. Merve DURAK (Komisyon Başkanı)
Öğr. Gör. Semih BAKLAN (Komisyon Başkan Yard.)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZBAY (Üye)
Öğr. Gör. İsmail GÜL (Üye)
Öğr. Gör. Adem OKUMUŞ (Üye)

Öğr. Gör. Reyhan SÖNMEZ (Üye)
Öğr. Gör. Tuba PALA (Üye)
Memur Ekrem ORAK (Üye)
Öğrenci Halil İbrahim KAYA (Üye)
Öğrenci Kübra ATSIZ (Üye)

GÖREVLERİ
1. Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Müdürün danışma kurulu olarak görev yapar. Bölümlerden gelen
veya Müdürün havale ettiği konulara ilişkin önerileri, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler
ve değerlendirir. Alınan kararları öneri olarak Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunar.
2. Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, Müdürü ve ilgili personelin görüş
ve önerilerini dinlemek üzere komisyon toplantısına davet edebilir.
3. Eğitim ve öğretimin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik toplantıların düzenlenmesine destek sağlar.
Komisyona yapılan başvurularda önerilerde bulunur.
4. Mevzuat ve işleyişe uygun bulunmayan önerileri, gerekli görmesi halinde ilgili Bölüme tekrar
değerlendirilmek ve düzenlenmek üzere gerekçeli olarak gönderir. Yenilenen önerileri tekrar
gündemine alarak inceler.
5. Yüksekokula Yatay Geçiş için başvuran öğrencilerin müracaatları, kayıtları ve ders intibaklarına
ilişkin Bölüm Başkanlıklarından gelen görüş taleplerine dair " D.Ü. Kurum İçi ve Kurumlar Arası
Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” ve “D.Ü. Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama
Esasları” kapsamında görüş belirtir.
6. Farabi, Mevlana ve Erasmus kapsamında öğrenci haraketliliğini takip ederek, öğrencilere gerekli
bilgileri aktarıp, Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile birlikte ilgili çalışmaları yürütür.
7. Programlara ait müfredatların Avrupa Yükseköğretim Alanı açısından uyumunu inceleyerek,
Bologna Sistemine güncel verilerin girilmesini sağlar. “D.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği” kapsamında tüm eğitim süreçlerini izleyerek değerlendirir, gerekli değişliklerin
yapılmasını bildirir.
8. Öğrenci anketlerinin yapmasına, sonuçlarının yorumlanmasına destek sağlar ve iyileştirme
önerilerinde bulunur.
9. Üniversitemizin diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışır ve eğitim - öğretim süreçlerini geliştirmeye
yönelik çalışmaları yürütür.
10. Öğrencilerin ilgili komisyonu ilgilendiren konular hakkındaki şikâyetlerini alır ve değerlendirir.
YETKİLERİ
1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Yüksekokulun Bölüm-Program veri giriş faaliyetlerini düzenlemek.
SORUMLULUKLAR
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken,
Müdür’e, Müdür Yardımcısına ve Bölüm Başkanına karşı sorumludur.
Cem ARSLAN
Yüksekokul Sekreteri

Dr. Öğretim Üyesi Nejla ÖZMEN
MÜDÜR

: İletişim, Tanıtım ve Mezuniyet Komisyonu
KOMİSYON
Komisyon Sorumlularımız
Öğr. Gör. Sevinç UZ (Komisyon Başkanı)
Öğr. Gör. Enis HİÇYILMAZ (Komisyon Başkanı Yrd.)
Öğr. Gör. Sevgi BAYRAM KORKUT (Üye)
Öğr. Gör. Tuba PALA (Üye)
Doç. Dr. Fatih ÖZÇELİK (Üye)

Muhammet OMPUT(Üye)
Furkan YEŞİLBAYRAKTAR(Üye)
Batuhan USTA (Üye)

GÖREVLERİ

1. Gölyaka Meslek Yüksekokulumuzun bölümleri ve üniversitemizin diğer birimleri arasındaki etkinlik bilgi akışını sağlar.
2. Yüksekokulumuz misyon ve vizyonu ile temel değerlerine uygun; reklam, tanıtım, medya takibi, organizasyon ve
sosyal sorumluluk gibi ana iş alanlarında faaliyet gösterir.

3. Öğrencilere, bulundukları bölümü ve mesleği tanıtan, kişisel farkındalıklarını artıran, birbirleri ile ve Gölyaka
Meslek Yüksekokulu ile bağlarını güçlendirecek etkinlikler düzenler.

4. Alanına giren etkinliklerin kamuoyuna duyurulması için okul internet sayfası üzerinden paylaşılmasını sağlar.
5. Meslek Yüksekokulumuzun düzenleyeceği tüm etkinliklerde ihtiyaç duyulan; salon, kamera, fotoğraf çekimi, haber
metni, davetiye, afiş ve etkinlik talep formlarının hazırlanması aşamalarında görev yapar.

6. Meslek ile ilgili kuruluşlar ve işverenler ile sürekli iletişim halinde bulunarak mezunlara ulaşabilmek için gerekli posta
adresi, e-posta adresi ve telefon numarası, faks numarası gibi verileri toplar ve bir bilgi bankasına kaydeder.

7. Rektörlük Makamına bağlı İletişim Tanıtım Koordinatörlüğü ile etkinliklere yönelik gerekli çalışmaları yürütür.
8. Meslek Yüksekokulumuzun tercih edilebilirliğini artırmak için bölgemizde bulunan liselere, birim içinde ya da birim
dışında tanıtım çalışmaları (eğitim, stand, afiş çalışması, sunum hazırlama vb.) yürütür.

9. Mezun durumundaki öğrencilerin mezuniyet töreni organizasyonunu ile ilgilenir.
10. Rektörlük makamına bağlı İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile işbirliği
içinde tören duyurularını yapar.

11. Mezuniyet törenlerine katılacak öğrencilere gerekli duyuruların yapılmasını sağlar, öğrencilere cüppe dağıtım işini
organize eder.
12. Mezunlar ile öğretim üyelerini bir araya getirecek forum ya da toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek karşılıklı fikir
alışverişi için ortam sağlar, mezun öğrencilerimizin Meslek Yüksekokulumuz ile bağlarını sürdürecek çalışmalar
yürütür.

1.

YETKİLERİ
Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

SORUMLULUKLARI
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Müdüre karşı sorumludur.

Cem ARSLAN
Yüksekokul Sekreteri

Dr. Öğretim Üyesi Nejla ÖZMEN
MÜDÜR

Komisyon: Kalite ve Stratejik Plan Hazırlama Süreçleri Komisyonu
Dr.Öğr.Üyesi Nejla ÖZMEN (Komisyon Başkanı)
Öğr. Gör. Enis HİÇYILMAZ (Komisyon Başkanı Yrd.)
Öğr. Gör. İsmail GÜL (Üye)
Öğr. Gör. Oğuzhan KORKUT (Üye)
Yük.Sek. Cem ARSLAN (Üye)
Memur Muzaffer KARDUZ (Üye)
Öğrenci Emrullah KARA (Üye)

GÖREVLERİ
1. Kalite politikasının/ Stratejik Planlama çalışanlara duyurulmasını ve çalışanların kalite bilincinin
geliştirilmesini sağlamak,
2. Kalite Yönetim Sistemi/ Stratejik Planlama dokümanlarının dağıtımını ve güncellenmesini takip
etmek,
3. Kalite çalışmaları kapsamında, Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü ile ilgili birimler arasındaki
iletişimi sağlamak
4. Birim ve ünitelerden gelen yenileme talep formlarını değerlendirmek / gelişmeleri izleyerek gerekli
düzenlemelerini ve dağıtımlarını yapmak,
5. Dış kaynaklı dokümanların takibini ve muhafazasını yapmak,
6. Kalite dokümanlarını hazırlayarak müdürün onayına sunmak,
7. Yüksekokulun Kalite / Stratejik planlarını hazırlamak,
8. Kalite/ Stratejik plan hazırlanmasında, üniversitenin diğer birimleri, kamu, özel ve tüzel
kuruluşlarla işbirliği yapmak,
9. Eğitim programlarını geliştirmek için hedefler, faaliyetler ve performans göstergelerini belirlemek,
10. Araştırma altyapısını geliştirmek için hedefler, faaliyetler ve performans göstergeleri belirlemek,
11. Paydaşlar ile etkin iletişim ve işbirliği altyapısı kurmak için hedefleri ve faaliyetleri belirlemek.

YETKİLERİ
Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
SORUMLULUKLARI
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken,
Müdür’e karşı sorumludur.

Cem ARSLAN

Dr. Öğretim Üyesi Nejla ÖZMEN

Yüksekokul Sekreteri

MÜDÜR

Komisyon: Rehberlik, Sağlık, Kültür ve Spor Komisyonu
Öğr. Gör. Enis HİÇYILMAZ (Komisyon Başkanı)
Öğr. Gör. Sevinç UZ (Komisyon Başkanı Yrd.)
Dr.Öğr. Üyesi Fatih ÖZÇELİK
Öğr. Gör. Mehmet Ali BAYHAN (Üye)
Öğr. Gör. Tuba PALA (Üye)
Yüksekokul Sekreteri Cem ARSLAN (Üye)
Öğrenci İrfan ERTAN (Üye)
Öğrenci Umut Anıl GÖK (Üye)
Öğrenci Fatmanur DAĞ (Üye)
Öğrenci Bedirhan BEDİR (Üye)
GÖREVLERİ
1. Öğrencilere eğitim ve öğretimde yaşadıkları sorunlarda rehberlik yapmak,
2. Öğrencilerin sorunlarının çözülmesi aşamasında destek olmak,
3. Öğrencileri Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ile koordineli çalışarak gerekli
gördüğü hallerde öğrenciyi ilgili birimlere yönlendirmek,
4. “Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları” kapsamında
yükseköğretim kurumlarında çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrencilerin başvurularını değerlendirerek
sonuçları Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Daire Başkanlığı’na bildirmek,
5. Üniversite içi spor müsabakalarında birimi temsil edecek takımların oluşmasına öncülük etmek,
6. Birim içi ve birim dışı tüm sportif faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve spor
müsabakaları düzenlemek,
7. Kişiler arası ilişkilerin daha da güçlenebilmesi için etkinlikler düzenlemek,
8. Psiko-sosyal gereksinimi olan öğrencileri desteklemek,
9. Yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon süreçlerini tamamlamak.
10. Her eğitim-öğretim yılı başında Yemek bursu/diğer burs verilecek öğrencileri belirlemek,
11. Öğrencilerin ilgili komisyon konusundaki şikâyetlerini almak ve değerlendirmek.

YETKİLERİ
Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
SORUMLULUKLARI
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken,
Müdür’e karşı sorumludur.

Cem ARSLAN

Dr. Öğretim Üyesi Nejla ÖZMEN

Yüksekokul Sekreteri

MÜDÜR

KOMİSYON : Staj, Sanayii ve Kariyer Komisyonu
Doğal Üyeler : Okul Sanayi Koordinatörü (Müd. Yrd.), Program Yardımcı Üyeler : Öğretim Elemanları, İdari Personel ve
Staj Koordinatörleri
Öğrenciler
Öğr. Gör. Enis HİÇYILMAZ (Komisyon Başkanı)
Öğr. Gör. İsmail GÜL (Komisyon Başkanı Yrd.)
Öğr. Gör. Sevda MERT (Alternatif Enerji Kay. Tek. Staj Koord.) Öğr. Gör. Mehmet Ali BAYHAN (Üye)
İdari Üye; Cem ARSLAN. (Üye)
Öğr. Gör. Reyhan SÖNMEZ (Turizm Prog. Staj Koord.)
Öğrenci Ebubekir PEHLİVAN (Üye)
Öğr. Gör. Semih BAKLAN (Halkla İliş. Prog. Staj Koord.)
Öğrenci Nilay KAHVECİ grafik bölümünden bir öğrenci (Üye)
Öğr. Gör. Adem OKUMUŞ (Bilgisayar Prog. Staj Koord.)
Öğr. Gör. Oğuzhan KORKUT (Grafik Prog. Staj Koord.)

GÖREVLERİ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Yüksekokulun staj eğitim uygulamalarını planlamak ve uygulamak,
Öğrencileri staj konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek,
Öğrencilerin staj yapacakları iş yerlerinin uygunluğu bölüm öğretim elemanları ve bölüm staj koordinatörü tarafıdan
belirlenir, gerektiğinde komisyondan görüş alınır.
Staj başlama ve bitiş tarihlerini düzenlemek,
Meslek ile ilgili kuruluşlar ve işverenler ile sürekli iletişim halinde bulunarak mezunlara ulaşabilmek için gerekli
posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası, faks numarası gibi bilgilerini toplamak ve bir bilgi bankasına
kaydetmek, bu kapsamda google forms altyapısını kullanarak sürekliliği etkin kılmak.
Öğrenciler ile özel sektör kuruluşlarını bir araya getirecek forum, toplantı, söyleşi gibi etkinlikler
düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişi ortamını sağlamak,
Öğrencilerin ilgili komisyon konusundaki şikâyetlerini almak ve değerlendirirmek.
İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü ile koordineli çalışmak.
Meslek Yüksekokulumuzu mezun olacak öğrencilerimizin iş bulma olanakları ve lisans, lisansüstü kariyerlerini
planlamaları konusunda ihtiyaç duydukları bilgileri aktarmak.

10. Öğrencilerin kişisel farkındalığını artırıucı faliyetler yapmak. ve kariyer planmasını özgeçmiş hazırlamalarında yardımcı
olmak,
11. Öğrencilerin kariyer planlamasına katkı sağlamak.

YETKİLERİ
1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
SORUMLULUKLARI
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Müdür’e karşı sorumludur.

Cem ARSLAN
Yüksekokul Sekreteri

Dr. Öğretim Üyesi Nejla ÖZMEN
MÜDÜR

