
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  

ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

KOMİSYONLARI 

Komisyon 

Adı 

Komisyon  

Başkanı 

Komisyon 

Üyeleri 
Komisyon Görev Tanımı 

Eğitim ve 

Öğretim 

Komisyonu 

Öğr. Gör. 
Özgür KURU 

Dr. Öğr. 
Üyesi Aşkın 

TEKİN 

 
Öğr. Gör. 

Alper 

AKGÜN 
 

Öğr. Gör. 

Esra ÖZBEK 

MERCAN 

Eğitim-öğretimi ilgilendiren yönetmelik ve iç 

yönetmeliklerin uygulama süreçlerini takip etmek,  

müfredat ve ders tanımı değişikliklerini değerlendirmek, 
Bölüm/Program bazında ders müfredat ve içeriklerinin 

hazırlanma süreçlerinin koordinasyonu ve takibini 

gerçekleştirmek, 
Ders içeriklerindeki eksiklikleri, tekrarları izlemek ve 

azaltılmaları konusunda önerilerde bulunmak, 

Güncel ders bilgi kataloglarının hazırlanması ve 

öğrenciye duyurulmasını sağlamak. 
Bölüm/program hedef ve çıktılarının gerçekleştirilmesi 

ve en iyi düzeye çıkarılması konusunda faaliyette 

bulunmak, 
Bölüm/program bazında ölçme ve değerlendirme 

sisteminin belirlenen standartlar çerçevesinde 

uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması 
konusunda çalışmalar yapmak, 

Kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya 

daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim 

kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra 
eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin 

sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenlemek,  

Bölüm/Program Kurullarının gündemindeki ilgili 
konuları, müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve 

görüş bildirmek. 

Komisyon toplantılarına ilişkin raporları birim yönetim 

kuruluna sunmak, 
Birim yönetim kurulu tarafından tebliğ edilen diğer 

sorumlulukları gerçekleştirmek. 

Form Bilgisi: ŞSBMYO   

Staj 

Komisyonu 

Öğr. Gör. 

Güngör 

BARUTÇUO

ĞLU 

Öğr. Gör. 

Selda 
PALABIYIK 

 

Öğr. Gör. 
Hakan 

ÖZDABAK 

 

Öğr. Gör. Esra 
ÖZBEK 

MERCAN 

İlgili bölüm başkanlığı tarafından bildirilen Öğrencilerin 

staj yapacakları resmi ya da özel kuruluşları 

değerlendirmek ve bu kurum kuruluşlarla işbirliği 

anlaşmaları yapmak.   

Bölüm Staj Komisyonlarında alınan kararların birim 

bazında duyurulmasını sağlamak.  

Bölüm bazlı staj uygulama süreçleri hakkında mevcut 

sorunların çözülmesini sağlamak, 

Staj süreçlerinin etkin ve verimliliğine yönelik görüş ve 

öneriler sunmak, 

Birim yönetim kurulu tarafından tebliğ edilen diğer 

sorumlulukları gerçekleştirmek. 

Form Bilgisi: ÖİDB   

Akademik 

Değerlendirm

e ve Kalite 

Komisyonu 

Öğr.Gör. 
Dilek 

TOPCU 

MUMLU 

Öğr. Gör. 

Necati 

ALTEMUR 
 

 

Öğr.Gör. 
Özgür KURU 

 

Öğr. Gör. 

Tayfun 
AYGÜN 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul 

ve esaslar,  Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri ve 
Birim vizyon ve misyonu doğrultusunda, akademik ve 

idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin 

geliştirilmesi ve kalite düzeyinin belirlenip onaylanması 

için yapılacak tüm çalışmaları yürütmek, 

İç ve dış değerlendirme raporlarını birim yönetim kurulu 

tarafından belirlenen performans kriterleri doğrultusunda 

değerlendirmek, 

Birim hizmet standartları tablosunda belirtilen çerçevede 
uygulama süreçlerinin takibini gerçekleştirmek, 



 

Öğr. Gör. 
İsmail Gencer 

ŞENTÜRK 

 

 
Öğr. Gör. 

Kadriye 

ONBAŞ 
 

Öğrenci Üye 

Lale 
KARACA 

Akademik performans Ölçme ve değerlendirme 

faaliyetlerinin gerçekleştirilme süreçlerini takip etmek 

Akademik personel gelişim programlarına yönelik 

çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak 

Birim kapsamında hazırlanan rapor, plan, program vb. 

hakkında görüş ve öneri sunmak 

Birim yönetim kurulu tarafından tebliğ edilen diğer 

sorumlulukları gerçekleştirmek.  

Akademik 

Planlama 

Komisyonu 

Öğr. Gör. 

Necati 
ALTEMUR 

 

Öğr. Gör. 

İsmail Gencer 
ŞENTÜRK 

 

Öğr. Gör. 
Dilek TOPCU 

MUMLU 

 

Öğr. Gör. 
Tayfun 

AYGÜN 

 
Öğr. Gör. 

Kadriye 

ONBAŞ 

Dönem ders programlarının planlamak ve ilan etmek,  

Birim bazında gerçekleştirilen sınavların (vize-final-

bütünleme-tek ders gibi) sınav programlarını planlamak 
ve ilan etmek,  

Birim genel ağ sayfasını ve bu sayfada yer alan bilgilerin 

yönetim ve planlama sorumluluğunu gerçekleştirmek,  

Birim planlama faaliyetleri konusunda koordinasyon 
sağlamak  

Birim yönetim kurulu tarafından tebliğ edilen diğer 

sorumlulukları gerçekleştirmek. 

Form Bilgisi: ŞSBMYO  

Bilimsel 

Araştırma ve 

Proje 

Komisyonu 

 

Dr. Öğr. 

Üyesi  Aşkın 
TEKİN 

 

Öğr. Gör. 
Selda 

PALABIYIK 

 
Öğr. Gör. 

Ayşad Gonca 

GÜNER 
 

Üniversite personeli ve öğrencileri tarafından yapılan her 

türlü yayında, her türlü bilimsel etkinliklerde, araştırma-

geliştirme projelerinde uyulması gereken etik kurallar ile 
ilgili başvuruları incelemek, 

Önerilen ve yönetilen Bilimsel Araştırma projelerini 

değerlendirmek, kabul etmek ve desteklemek, bunlara 

ilişkin hizmetleri yürütmek, bu projeleri izlemek, 
sonuçlarını değerlendirmek ve duyurmak. 

Birim yönetim kurulu tarafından tebliğ edilen diğer 

sorumlulukları gerçekleştirmek.  

Form Bilgisi: BAPKO  

Kültürel 

Çalışmalar ve 

Sosyal 

Etkinlik 

Komisyonu 

Öğr. Gör. 
Alper 

AKGÜN 

Öğr. Gör. 

Olcay 

KARAOĞLU 
 

Öğr. Gör. 

Ayşad Gonca 
GÜNER 

 

Öğr. Gör. 

Barış BÖLÜK 

Öğrenci kulüplerinin kuruluşu, faaliyetleri, ve denetimi 

ile ilgili genel kuralları belirlemek, 

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin birim sorumluluğunda 

planlanması konusunda görüş bildirmek,  

Sosyal etkinlik planlama ve uygulama süreçlerinin 

koordinasyonunu sağlamak.  

Her türlü kültür, sanat ve bilimsel  etkinliklere tavsiye 

niteliğinde görüş oluşturmak, 

Eğitim Öğretim dönemi içerisinde bölüm tarafından 
organize edilecek bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, 

Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlar 

düzenlenmek ve koordinasyonu görevinin yapılması için 
gerekli çalışmaları yapmak, 



Birim yönetim kurulu tarafından tebliğ edilen diğer 

sorumlulukları gerçekleştirmek.  

Uzaktan 

Eğitim 

Komisyonu 

Öğr. Gör. 

Tayfun 

AYGÜN 
 

 

Öğr. Gör. 

İlker 
AVCIOĞLU 

 

Öğr.Gör. 
Yılmaz ADA 

Uzaktan eğitim süreçlerin Üniversite kalite politikasına 

uygun olarak devam ettirilmesini sağlamak, 

Birim bazlı öğretim elemanı ve öğrenci taleplerinin kısa 

sürede karşılanması için etkili iletişim süreçlerini 
işletmek, 

Belirli aralıklarla toplanarak uzaktan eğitim 

faaliyetlerinin uygulama süreçleri hakkında durum tespiti 

raporu hazırlamak    

  

Uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin gerekli alt yapının 
birim bazında hazırlanmasını sağlamak, 

Mevcut uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin geri 

bildirimlerin alınıp bu geri bildirimler üzerinden 

iyileştirmeler yapmak, 

Birim uzaktan eğitim süreçlerini izlemek, 

Uzaktan eğitim uygulamalarına  ilişkin temel çerçeveyi 

birim sorumluluğunda belirlemek, 

Form Bilgisi: ŞSBMYO  

Altyapı ve 

Düzenleme 

Komisyonu 

Öğr. Gör. 

Barış 
BÖLÜK 

Öğr. Gör. 
Olcay 

KARAOĞLU 

 
Öğr. Gör. 

Yılmaz ADA 

 
Öğr. Gör. 

Alper 

AKGÜN 

Bölümlerden gelen alt yapı veya gereksinimine yönelik 
talepler değerlendirmek,  

Birim Laboratuvarlarının güncel teknoloji ile uyumlu ve 

rasyonel kullanımını sağlamak,   

Laboratuvarların her kademedeki eğitim-öğretim 
çalışmalarında kullanılmasın sağlamak,  

Bölüm laboratuvarlarında mevcut alet donanım ve 

yazılımların envanterini çıkartmak.  

Laboratuvarların gelişme planlamalarını yaparak, fiziksel 

altyapı ve donanım için finansman gereksinimini 
koordinasyon sağlamak, 

Laboratuvarların akreditasyon süreçlerini araştırmak, bu  

konuda önerileri hazırlamak ve kurula sunmak, 

Birim bazında diğer altyapı taleplerinin karşılanmasına 
yönelik süreçleri takip etmek,  

Birim yönetim kurulu tarafından tebliğ edilen diğer  

sorumlulukları gerçekleştirmek 

Form Bilgisi: İMİDB  

Burs 

Komisyonu 

Öğr. Gör. 

Doğal ÜNAL 

Öğr. Gör. 
Fatih 

ARSLAN 

 

Öğr. Gör. 
Güngör 

BARUTÇUO

ĞLU 
 

Burs alma kriterlerini belirlemek, 

Burs sistemi ve politikası üzerine öneriler geliştirmek ve 

bunları Birim Yönetim Kurulu’na sunmak,  

Akademik yarıyıl başında burs başvurularını 

değerlendirmek ve bütçe olanaklarını göz önünde tutarak 
sonuçlandırmak,  

Her öğretim yılı sonunda burs almakta olan öğrencilerin 

durumlarını değerlendirmek sonuçlarını rapor halinde 
birim yönetim kuruluna sunmak 

Gerekli durumlarda öğrencilere tahsis edilen bursların 

devamına/kesilmesine karar vermek. 

Birim yönetim kurulu tarafından tebliğ edilen diğer 
sorumlulukları gerçekleştirmek.  Form Bilgisi: ÖİDB Form 

Kütüphane 

Komisyonu 

Öğr. Gör. 

İlker 

AVCIOĞLU 

Öğr. Gör. 

Dilek TOPCU 

MUMLU 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile ilgili 

temel politikalara uygun olarak birim kütüphanesinin 

geliştirilmesini sağlamak.  



  

 

Öğr. Gör. 
İsmail Gencer 

ŞENTÜRK 

Birim bünyesinde bulunan bilimsel kaynaklarla ilgili 

arşivin iyileştirilmesini sağlamak. 

Birim yönetim kurulu tarafından tebliğ edilen diğer 

sorumlulukları gerçekleştirmek. 

Disiplin 

Soruşturması 

Komisyonu  

Öğr. Gör. 

Özgür KURU 

Öğr. Gör. 

Fatih 

ARSLAN 

 
Öğr. Gör. 

Kadriye 

ONBAŞ 

Birim kapsamında gerçekleştirilecek disiplin 
soruşturmasına ilişkin iş ve işlemlerin ilgili mevzuat 

doğrultusunda  gerçekleştirilmesini sağlamak, 

Disiplin soruşturması, soruşturma sürecine yönelik usul 
ve esasların uygulamaya geçirilmesini sağlamak, 

Soruşturma süreçlerinin sonuçlarına yönelik rapor 

hazırlayarak Yüksekokul Müdürlüğü’ne sunmak, 

Birim yönetim kurulu tarafından tebliğ edilen diğer 

Sorumlulukları gerçekleştirmek 

Form Bilgisi:  ŞSBMYO 

  


