
Üniversitemiz 15/11/2016 tarih ve 2016/20 Sayılı Senato Toplantısında alınan 4 no’lu 

karar ile kabul edilmiştir. 

 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK) YÖNERGESİ  

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1)  Bu yönergenin amacı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesindeki 

Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan Meslek 

Yüksekokulları Koordinatörlüğü”nün (MEYOK) çalışma esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu yönerge Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü”nün organları ve işleyişi 

ile ilgili genel ilkeleri kapsar. 

Yasal Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge 2547 sayılı kanunun 14. maddesine dayalı olarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu yönergede yer alan; 

 

a) Üniversite; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini 

 

b) Senato; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu, 

 

c) Rektör; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü, 

 

ç) MEYOK; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü 

 

d) Koordinatör; MEYOK Koordinatörünü, 

 

e)Meslek Yüksekokulları; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesindeki Meslek 

Yüksekokullarını, 

 

 ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Alanları ve Organlar 

Çalışma Alanları 

MADDE 5 – (1) MEYOK’un çalışma alanları: Meslek Yüksekokullarında eğitimin 

organizasyonu, üretkenliğin artırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve 

uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulan MEYOK, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür; 



 

a) Üniversite içerisinde yeni meslek yüksekokulları ve bunlara bağlı bölüm ve programların 

açılması ile ilgili olarak Senatoya görüş bildirmek, 

b) Meslek yüksekokullarındaki mevcut insan kaynağının daha etkin bir şekilde 

değerlendirilebilmesi noktasında birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

c) Mesleki eğitimi tanıtıcı ve eğitici faaliyetler düzenlemesini, öğrencilerin niteliklerini 

geliştirici çalışmalarda bulunulmasını sağlamak, 

ç) Sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili gereksinimlerini belirleyerek meslek 

yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık 

verilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapmak;  

d) Meslek yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının 

düzenlenmesini desteklemek, 

e) Meslek yüksekokullarında ders ücreti karşılığında üniversite dışından görevlendirilecek 

öğretim elemanlarının genel niteliklerini belirleyici kriterleri tespit ederek Senato’nun onayına 

sunmak, 

 

f) Öğretim programları ve uygulamalarında koordinasyonu sağlamak. 

 

Organlar 
MADDE 6 – (1)  MEYOK’un organları şunlardır: 

a) Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı 

 

b) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, 

 

c) Program Danışma Kurulları, 

 

MADDE 7 – (1) Koordinatör, üniversite öğretim üyeleri arasından, rektör tarafından iki yıl süre 

ile görevlendirilir. Görev süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

Rektör, Koordinatörün önerdiği üniversite öğretim üyeleri arasından birini koordinatör 

yardımcısı olarak görevlendirir. Koordinatör, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı 

vekalet eder. Yardımcının görev süresi Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır.  

 

MADDE 8 – (1) Koordinatörün görevleri şunlardır: 

 

a) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’na ve Program Danışma Kurullarına başkanlık 

etmek, 

 

b) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulunun kararlarını Rektörlüğe iletmek, 

 

c) MEYOK’un faaliyetleri ile ilgili olarak her yarıyıl sonunda Rektöre rapor vermek, 

 

ç) Meslek yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak. 

 

 

 



 

MADDE 9 – (1) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında Meslek 

Yüksekokulları Müdürlerinden oluşur. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, her yarıyılda 

en az bir kere MEYOK Koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Kurul toplantıları, toplam üye 

sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile alınır. 

MADDE 10 – (1) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, bu yönergenin 5. maddesinde 

belirtilen görevleri yerine getirir. 

MADDE 11 – (1) Program Danışma Kurulları Teknik, Sosyal ve Sağlık bilimleri olmak üzere 

üç temel alanda, Koordinatör başkanlığında ilgili programı bulunan meslek yüksekokullarının; 

eğitimden sorumlu müdür yardımcıları, bölüm başkanları ile Müdürler Kurulu tarafından 

önerilen ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri ve meslek yüksekokulu mezunları temsilcisinden 

oluşur.  

 

(2) Program Danışma Kurullarının görevi; meslek yüksekokullarının faaliyet gösterdiği 

alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile Meslek Yüksekokulları 

arasında işbirliğini sağlamak ve endüstriye dayalı öğretimin yaygınlaştırılmasına yardımcı 

olmak, durum analizleri yapmak ve nitelikli işgücü yetiştirebilmek için öneriler geliştirmektir. 

Program Danışma Kurulları, her yarıyılda en az bir kere MEYOK Koordinatörünün daveti 

üzerine toplanır. 

(3) Temsilci Üyelikler için, Müdürler kurulunun önerisi ile ilgili kurum ve kuruluşlara 

görevlendirme ve katılımın sağlanması hususunda, toplantı gündemini içeren bir davet yazısı 

MEYOK tarafından gönderilir. 

Sekretarya - Raportörlük  

MADDE 12- (1) MEYOK Kurulları’nın Sekreterya görevi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülür.  

(2) Müdürler Kurulu toplantı raportörü Öğrenci İşleri Daire Başkanı’dır.  

(3) Program Danışma Kurullarının toplantı raportörü kurul üyeleri arasından gündem oylaması 

sırasında kurul tarafından belirlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gündem ve Rapor 

Gündem  
MADDE 13- (1) Kurulların öngörülen gündemi kurul başkanları tarafından belirlenir ve iki 

toplantı arasındaki gelişmelere ilişkin rapor, toplantıdan önce üyelere ulaşacak şekilde 

gönderilir.  

(2) Gündem’e eklenecek konular toplantı öncesinde kurul tarafından kararlaştırılır. 

 

Rapor  
MADDE 14- (1) Gündem maddelerine göre alınan kararlar ve bu kararların gerekçeleri raportör 

tarafından tutanakla sabit hale getirilir.  

(2) Alınan kararlar toplantı sonrası tüm kurul üyelerine elektronik ortamda iletilir. 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosu’nda kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu yönerge hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


