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MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK) YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki meslek 

yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan Isparta uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün çalışma esaslarını belirlemektir.  

 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün 

nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.  

 

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;  

a) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,  

b) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,  

c) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,  

ç) MEYOK: Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü,  

d) Koordinatör: MEYOK Koordinatörünü,  

e) Meslek Yüksekokulları: Üniversite Bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını,  

f) Müdürler Kurulu: Üniversite Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Müdürler Kurulunu, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görevleri, Organları, Müdürler Kurulu ve Bölüm Koordinatörleri 

Görevleri  

MADDE 5- (1) MEYOK’un görevleri şunlardır:  

a) Gerekli durumlarda, meslek yüksekokullarına Üniversite dışından görevlendirilecek öğretim elemanlarının 

niteliklerini belirleyici kriterleri tespit ederek Senatonun onayına sunmak.  

b) Meslek yüksekokullarındaki mevcut öğretim elemanlarının etkin şekilde değerlendirilebilmesi için birimler 

arasındaki koordinasyonu sağlamak.  

c) Sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili ihtiyaçları doğrultusunda, meslek yüksekokullarının eğitim-

öğretim müfredat/plan taslaklarının hazırlanmasına öncülük etmek.  

ç) Eğitimde, kaynak oluşturma potansiyeli olan ve üretkenliği artırıcı düzenlemeler yapılmasını sağlamak; Öğretim 

elemanı, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını 

yapmak ve desteklemek.  

d) Meslek yüksekokullarının, bulundukları ilçe başta olmak üzere, il genelindeki dış paydaşları ile belirli aralıklarla 

bir araya gelmesini sağlayacak çalışmalar yapmak ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek faaliyetlere öncülük etmek. 

e) Meslek yüksekokulları mezunlarına yönelik tamamlama/yenilenme eğitim programlarının düzenlenmesini 

desteklemek.  

f) Yeni meslek yüksekokullarının açılması veya mevcut meslek yüksekokullarına yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki 

ihtiyaçlara ve yüksekokulun tematik alanlarına uygun olacak şekilde yeni bölüm ve programların açılması ile ilgili çalışmalar 

yapmak ve bu doğrultuda Rektörlüğe görüş bildirmek.  

g) Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin ortak sorunlarına ve ilgili sorunların çözümüne yönelik 

çalışmalar yürütmek.  

 

Organları 

MADDE 6- (1) MEYOK’un organları şunlardır:  

a) Koordinatör.  

b) Müdürler Kurulu. 

c) Bölüm Koordinatörleri. 

MADDE 7- (1) Koordinatör; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. 

Süresi biten Koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.  
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(2) Koordinatör, en az biri meslek yüksekokulu müdürlerinden olmak üzere iki yardımcı görevlendirir. Koordinatör 

olmadığı zamanlarda Koordinatör Yardımcılarından biri vekâleten görevi yürütür. Koordinatör Yardımcılarının görev süresi 

Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır.  

(3) Koordinatörün görevleri şunlardır:  

a) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kuruluna ve Bölüm Koordinatörlerine başkanlık etmek.  

b) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulunun kararlarını Rektörlüğe teklif etmek.  

c) MEYOK’un faaliyetleri ile ilgili olarak her altı ayda bir Rektöre rapor vermek.  

 

Müdürler Kurulu 

MADDE 8- (1) Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokulları Müdürlerinden oluşur.  

(2) Müdürler Kurulu, her yarıyılda en az bir kere MEYOK Koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Kurul 

toplantıları, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.  

(3) Müdürler Kurulu, bu yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmede Koordinatöre yardımcı 

olur.  

 

Bölüm Koordinatörleri 

MADDE 9- (1) Bölüm Koordinatörleri; meslek yüksekokullarının benzer bölüm/ programlarında görev yapan 

öğretim elemanları arasından müdürler kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.  

(2) Bölüm Koordinatörlerinin görevleri şunlardır: Bölüm/ program öğretim elemanları ile işbirliği içerisinde;  

a) Meslek yüksekokullarının benzer bölüm/ programlarındaki ortak eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma 

faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.  

b) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanları ile araç, gereç, her türlü akademik ve fiziksel imkânlarının en etkin 

biçimde değerlendirilebilmesi ve eğitim planlarının hazırlanması konusunda tavsiye kararları almak.  

c) Bölümler/ programlar arasında eşgüdüm sağlamak için gereken tedbirlere ilişkin tavsiye kararları almak.  

ç) Alınan kararları MEYOK aracılığı ile Müdürler Kuruluna sunmak.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 10- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 11- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürürlükten kaldırılan Mevzuat 

MADDE 12– (1) 27/11/2018 tarih, 11/03 sayılı Senato Kararıyla yürürlüğe konulan Meslek Yüksekokulları 

(MEYOK) Koordinatörlüğü Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürütme 

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


