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Meslek Yüksekokulu Müdür V. Öğr.Gör. Volkan ÇAVUŞ açılış konuşmasında Yüksekokulumuz ve 
açılması planlanan program hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur. Paydaş görüşlerinin önemini 
vurgulayarak, katılımcıların görüşleri doğrultusunda planlamaların yapılacağını belirterek gündemi 
paydaş görüşlerine açmıştır.  
 
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Sayın Dr.Öğr.Üyesi Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN; açılması planlanan 
bu bölüm için bütün paydaşlarımızın desteği ile herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, 
öğrencilerimizin staj konusunda desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
 
Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Sayın Doç.Dr. Rıza BAYRAK; değişime ayak uydurulmasının 
öneminden ve üniversitelerin bu değişime yön verici kurumlar olduğunu belirterek açılması planlanan 
bölümün uygunluğunu dile getirmiştir. 
 
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Doç.Dr. Murat SARIKAYA;  Elektrikli ve Hibritli araç 
sayılarında her geçen gün artış olduğunu ve bu bağlamda öğrencilerin açılması planlanan bölüme 
ilgi gösterebileceğini, bölümün Sinop’a ve ülkemize faydalı olacağını ifade etmiştir.  
 
Uzmaneller Otomotiv sahibi Sayın Mahmut BİLGİÇ; devletin bu alandaki yatırımlara teşvik 
imkânlarını artırdığında sektörün hızlı ilerleyebileceğini, sektörün parça imalatından, araç satışına 
kadar nitelikli ara eleman ihtiyacı yaşayacağını ve bu doğrultuda istihdamda alan mezunu 
öğrencilere ihtiyaç duyulacağını vurgulamıştır.  
 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Feridun DELEN; bu alandaki değişimin 10 yıl içerisinde 
Ülkemizde de yaygın bir şekilde etkisini göstereceğini belirterek, açılacak bölümü desteklediklerini 
belirtmiştir. 
 
Viento Yat sahibi Sayın Burak TAHMAZ; Avrupa’da dizel araçların büyük şehirlere girmesinin yasak 
olduğunu, gelecekte çok hızlı bir dönüşüm olacağını, bu sebeple bu bölümün açılmasını 
desteklediğini ifade etmiştir. Bölümden mezun olacak öğrencilerin sadece itiş sistemi değil aracın 
tamamı üzerinde etkili bilgi sahibi olmaları gerektiğini de belirtmiştir. 
 
Murat Oto Elektrik sahibi Sayın Murat FIRTINA; araçların bakımı için yazılım programlayıp 
çalıştırılacak personele ihtiyaç olabileceğini ifade etmiştir. Öğrencilerin hem teknik hem de yazılım 
alanında yetiştirilmesinin önemini dile getirmiştir. 

                                                        MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Toplantı Tarihi:  08.10.2021 Saat:   15:00 Toplantı No:   1 

 Toplantı Yeri:   Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli 

 Toplantı Başkanı:  Öğr.Gör.Volkan ÇAVUŞ- Meslek Yüksekokul Müdür V. 

 Raportör:  Bayram DEMİREL – Yüksekokul Sekreteri 

DIŞ PAYDAŞ TOPLANTI MADDELERİ 

1 Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi verilmesi. 

2 Açılması planlanan Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Programı hakkında bilgi verilmesi. 

3 Dış paydaş görüş ve önerilerinin alınması. 
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Makine ve Mühendisler Odası Sinop İl Temsilcisi Sayın Cemalettin KAYA; teknolojik gelişimin 
giderek farklılaşması sebebiyle açılması planlanan bölümün sektöre ara eleman yetiştirmesi 
yönünde olumlu katkısı olacağı görüşünü ifade etmiştir. 
 
Kardeşler Otomotiv sahibi Sayın Tanju ÖZDEMİR; açılması planlanan programın desteklediğini ve 
yakın dönemde yeni teknoloji bilgisine sahip ara elemanlara duyulan ihtiyacın artacağını belirterek, 
her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. 
 
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı  Sayın Öğr.Gör. Dilara BAŞÇIL ÖNLER ve Elektrik ve 
Enerji Bölüm Başkanı Sayın Öğr Gör.Dr. Hasan DİRİK açılması planlanan bölümle ilgili desteklerini 
belirterek olumlu görüşlerini bildirmişlerdir. 
 
Toplantı sonunda dış paydaşlarımız, bölümün açılmasını hem Sinop için hem de Ülkemiz açısından 
iyi olacağını ifade ederek destek vereceklerini belirtmişlerdir. Yüksekokul Müdürümüz dış 
paydaşlarımıza katılımları ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak toplantıyı bitirmiştir. 


