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                                      MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI 

 Toplantı Tarihi:       02.01.2023 Saat:     12:00 Toplantı No:   1 

 Toplantı Yeri:   Toplantı Salonu 

 Toplantı Başkanı:  Volkan ÇAVUŞ 

 Raportör:   Bayram DEMİREL 

 Kurul:  Komisyon:  İç Paydaş:  Dış Paydaş:  Diğer : 

TOPLANTI GÜNDEMİ  

1 
Meslek Yüksekokulu programlarında okutulan müfredatın değerlendirilmesi ve görüşlerin 
alınması. 

2 Üniversite – Sanayi işbirliğinin değerlendirilmesi. 

3 Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin staj ve iş imkanlarının değerlendirilmesi. 

4 Dış paydaşlarımızın görüş ve önerilerinin alınması. 

TOPLANTI KARARLARI  

1 

       
        Meslek Yüksekokulumuz program derslerinin ve içeriklerinin, endüstrideki teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi konusu gündeme gelmiştir. 
        Muhasebe programında okutulan Paket Programlar 1 ve 2 dersi ile Ticari Belgeler 
dersinde, LUCA muhasebe yazılımı ile birlikte Mikro muhasebe yazılımının da ders 
müfredatına alınabileceği ifade edilmiştir. 
       Elektrik programı müfredatına, öğrencilerin saha çalışmalarında daha güvende olmaları 
için İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlkyardım dersinin eklenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.            
       Elektrik programı mezunlarının tesisat-kablo işleri ile priz-buat bağlama konularında zayıf 
olduklarına ilişkin sektörden gelen taleplere istinaden, tesisat derslerinin daha çok 
uygulamaya dönük işlenmesi gerekliliği ifade edilmiştir. Ölçüm yapılan sistemlerde kullanılan 
akım-gerilim ölçü trafoları konusunun da uygulamalı biçimde öğretilmesinin gerekliliği 
vurgulanmıştır. 
      Elektrik sektörünün yapısı, işleyişi ve elektrik enerjisi ticareti konularında öğrencilerin 
bilgilendirilmesi ve mümkünse Elektrik Ekonomisi benzeri derslerin müfredata konulmasının 
faydalı olabileceği ifade edilmiştir. 
      Elektrik teknikerlerinin iş/görev tanımının iyi anlaşılması gerektiği ve diğer çalışanlar 
(teknisyen-işçi-mühendis) arasındaki koordinasyonu sağlayıp işin sevk ve idaresini yapmakla 
yükümlü olması gerekliliği ifade edilmiştir. 
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    Katılımcılar Üniversite –Sanayi işbirliğinin gelişmesi hususunda, gerekli olan desteğin 
verileceği hususunda ortak görüş belirtmişlerdir. Sanayide nitelikli personel sayısının giderek 
azaldığı, öğrencilerin sanayi stajlarına ilgi göstermediği ve sektörün stajını sahada yapan 
öğrencilere işe alımlarda öncelik vereceği ifade edilmiştir.  
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             Katılımcılar, öğrencilerin zorunlu stajına destek vereceklerini belirtmişlerdir.Yazılım 
firmaları, Muhasebe öğrencilerinin sertifika programlarında başarılı olmak kaydı ile kendilerine 
staj ve iş imkanı sağlayacaklarını belirtmişlerdir. Firmalar yazılım programlarını 
Yüksekokulumuza ücretsiz kurarak, eğitim desteği sunabileceklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca 
teknik gezilerin öğrencilere iş hayatını tanımak adına önemli olduğunu belirterek buna önem 
verilmesini vurgulamışlardır. 
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           Toplantı sonunda katılımcılara görüş ve öneriler sorulup, katılımları ve desteklerinden 
dolayı teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır 
 


