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Genel Sunuş 

İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Haluk Kemal 

NARMANLIOĞLU başkanlığında gerçekleştirilen çalıştay, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 

Tuba ÇAKICI’nın programı sunumunu arz etmesiyle ve çalıştayın ana ve alt başlıkları hakkında 

ön bilgi vermesiyle ile başlamıştır. Sn. ÇAKICI çalıştayın önemi vurgulanmış ve tüm 

katılımcılara katkıları ve gösterdikleri işbirliği için teşekkür etmiştir. Kalifiye ara elemanın 

önemini vurgulayarak konuşmasına devam eden Sn. ÇAKICI, bu ihtiyacın ancak günümüz 

şartlarına uygun bir şekilde verilecek üniversite eğitimi sayesinde gerçekleştirilebileceğini 

vurgulayarak konuşmasına son vermiş ve açılış konuşmasını yapmak üzere çalıştay başkanı Sn. 

NARMANLIOĞLU mikrofonu devralmıştır. Sn. NARMANLIOĞLU açılış konuşmasında, 

ilçelerde konuşlu olan meslek yüksekokullarının bulundukları bölgelerin beklentilerini 

karşılamak için yerel aktörlerle işbirliği içinde çalışmanın önemli olduğunu ayrıca diğer meslek 

yüksekokulları ile koordineli olarak hareket etmenin de bu çalışmaları daha verimli kılacağının 

üzerinde durmuştur. Atatürk Üniversitesi’nin YÖK başkanlığı tarafından araştırma üniversitesi 

olarak seçilmesinin üniversitenin diğer birimleri gibi Meslek Yüksekokullarının da önemli 

sorumluluk yüklendiğine değindikten sonra katılımcılara verecekleri destekten ötürü 

teşekkürlerini sunarak açılış konuşmasını tamamlamıştır. 

Çalıştay programında belirlenen sıra ile katılımcılar çalıştay ana başlığı ve alt başlıkları 

çerçevesinde konuşmalarını ve sunumlarını ile çalıştaya katkıda bulunmuşlardır. 

Çalıştay İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Haluk Kemal 

NARMANLIOĞLU’nun teşekkür konuşması ile sona ermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

*Çalıştay 28 Aralık 2021 tarihinde saat 13:00’da sanal toplantı yoluyla https://zoom.us/j/99288734724 

adresi üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

https://zoom.us/j/99288734724


 

Yerel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Önemi 

İspir Belediyesi Ahmet COŞKUN, bölgesel kalkınmanın olması için Meslek 

Yüksekokulun ve İspir Belediye’sinin koordineli olarak hareket ettiğini ve birbirine ihtiyaç 

duyduğunu ifade ettiği konuşmasında, Meslek Yüksekokulu’nun yerele çok ciddi katkısının 

olduğunu, öğrencilerin barınma, yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında 

birlikte aylardır mesai yaptığını vurguladı. Bölgesel kalkınmada sadece Meslek Yüksekokuluna 

yüklenmenin yanlış olacağını herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. İspir 

özelinde çalışan nüfusun az ve yaşlı olması nedeniyle ekonomik kalkınmada üniversite 

öğrencisine ek olarak İspir’in sahip olduğu eko-turizm fırsatlarının değerlendirilmesinin de ayrı 

bir öneme sahip olduğunu ve bu doğrultuda İspir Belediyesinin öncelikleri arasında eko-turizm 

var olduğunu ifade etti. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI ile 

yaptığı görüşmelerde Sn. ÇOMAKLI’nın da bu minvalde fikirlerinin olduğunu tespit ettiğini 

vurgulayan Sn. COŞKUN, İspir ilçesine bir fakülteden ziyade Meslek Yüksekokulu bünyesinde 

bir Turizm bölümünün açılmasının daha faydalı olacağını ve böylesi bir temennisinin 

bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin hem halkla bütünleşmesini sağlamak hem de uygun bir 

çalışma ortamı oluşturmak amacıyla çalışmalarının olduğunu ve belediyenin sahip olduğu 

tesislerin öğrencilerin hizmetinde kullanımına açmak istediğini söyleyerek sözlerini tamamladı. 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Meslek Yüksekokuldan Beklentileri ve İş Birlikleri 

İspir-Pazaryolu Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği (İS-PA KALDER) Başkanı 

Prof. Dr. Fahri YAVUZ, konuşmasını Mesleki Eğitim, Bölgesel Katkılar ve Meslek 

Yüksekokullarına İlgi 3 ana başlığında yapacağını ifade etti.  

I) Türkiye’nin en büyük sorunun mesleki eğitim olduğunu ve ara eleman yetiştirmenin 

çok önemli olduğunu ve hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuya önem verdiğini 

söyledi. Bu anlamda MYO’larda önemli bir dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, ancak 

MYO’ların sayısının artmasının, gelen öğrencinin kalitesinin de düşmesine neden olduğunu 

ifade etti. Bu durumun sadece MYO’lara has bir durum olmadığını fakültelerin de bu durumdan 

olumsuz etkilendiğini vurgulayan Sn. YAVUZ, MYO ve Fakültelerin sayılarındaki artışın 

önüne geçilmesinin elzem olduğunu söyledi. 

II) Bölgeye gelen öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik katkılarının büyük olduğunu 

ve bölgeye ayrı bir canlılık kattığını ve bölgeye bu yönüyle katkısının olduğunu ifade etti. 

Meslek yüksekokulu bünyesinde yapılan AB projelerinin ve diğer çalıştay ve bilimsel 

araştırmaların yapılmasında Meslek Yüksekokulunun orada olmasının büyük bir avantaj 



 

olduğunu söyledi. Ayrıca İS-PA KALDER olarak 2018 de organize ettikleri sempozyumda 

Meslek Yüksekokulunun katkısının yüksek olduğunu ve hem katılım gösteren hem de 

sempozyumun verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sunan tüm öğretim elemanlarına tekrar 

teşekkür etti.  

Dernek olarak bölgesel kalkınmada eko-turizmin en doğru model olduğunu ve Belediye 

Başkanı Sn. COŞKUN’a katıldığını ifade eden Sn. YAVUZ, turizm ile ilgili bir bölümün 

açılmasının isabetli bir karar olduğunu söyledi.  

III) İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu’nun açıldığı zamanki yapılan planlamada 

1500 öğrencinin olması planlandığını söyleyen Sn. YAVUZ, 2000 yılından günümüze kadar 

ülkemizde çok sayıda MYO’nun açılmasından dolayı şu anda planlanan öğrenci sayısının çok 

altında olduğunu ifade etti.  

Öğrencinin bölgeye gelmesini sağlamak amacıyla İspir’e bir fakültenin açılması yönünde 

çalışmaların yapıldığını ancak YÖK tarafından nüfusun yetersiz olması nedeniyle kabul 

edilmediğini vurgulayan Sn. YAVUZ, realist planlamalar yaparak fakülteden ziyade turizm 

bölümünün açılmasının daha yararlı olabileceğini söyledi. 

Akademik açıdan da değerlendirmede bulunan Sn. YAVUZ, öğrencilerin çok sayıda 

teorik ders aldıklarını, yurtdışında ise öğrencilerin çoğunlukla sahada eğitim gördüğünü sınıfa 

çok nadir girdiğini ifade etti. Bu doğrulta öğrencilerin aldıkları teorik ders sayısının azaltılarak, 

sahaya indirmenin önemli olduğunu ve İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu’nun bu konuda 

öncülük ederek teorik ders sayısını azaltmaya yönelik bir girişimde bulunmasını arzu ettiğini 

söyleyerek konuşmasını tamamladı. 

Prof. Dr. Fahri YAVUZ’un konuşmasının ardından İspir-Pazaryolu Dernekler Birliği 

(İSPADER) Başkanı Ertuğrul ÇETİNKAYA mikrofonu devraldı. 

İSPADER Sn. ÇETİNKAYA, çalıştaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve 

dernek olarak her zaman İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu’nun yanında olduklarını ifade 

etti. İspir ilçesinin sürekli olarak göç verdiğini ve yerel halkın orada tutulabilmesi için neler 

yapılması gerekiyorsa Dernek olarak hazır olduklarını ifade etti. Çalıştayın hazırlanmasında 

emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. 

 

 

 



 

Mesleki Eğitim ve Yerel Kalkınmada Meslek Yüksekokulların Yeri 

OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Turan 

ŞİŞMAN konuşmasını yakın zamanda katılmış olduğu benzer bir çalıştay için hazırlamış 

olduğu “Yerel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Yeri” sunumu ile yapacağını belirtti.  

Ülkemizdeki 207 üniversitenin büyük bölümünde MYOların ilçelerde bulunduğunu ve 

belirli bir öğrenci profiline sahip olduğunu ifade ettikten sonra Mesleki Eğitimde kalitenin 

artırılması, mesleki eğitimde iş yeri eğitimine ağırlık verilmesi, genç istihdamında yüksek 

öğretimin ve sektörlerin ne gibi roller üstlenmesi gerektiğine dair çalışmaların ve buna yönelik 

adımların atılmasının uygun olacağını vurguladı.  

Ailelerin büyük bir çoğunluğunun MYOlardan ziyade çocuklarını fakültelere gönderme 

gibi bir eğilimlerinin olduğunu ifade eden Sn. ŞİŞMAN, bu nokta konunun sosyoloji açısından 

da ele alınması gerektiğinin altını çizdi. 

Temel alanları 

• Mezun profili 

• Beceri, yeterlilik ve kazanım 

• Eğitim paradigmalarındaki değişim 

• Yeni nesil sosyoloji 

• Sektör okumalarının doğru yapılması 

• MYK entegrasyonu 

• Yerel kısıtlamalar 

• Açık öğretim ile mesleki eğitimin yapılması 

• Çevrimiçi ölçme ve değerlendirme sistemleri 

• İstihdam alanlarının sınırlı olması 

• Eğitimin endüstriyel talebe yönelik kurgulanması 

• İşgücü piyasasındaki arz-talep ilişkisinin doğru anlaşılması 

• Mesleki ve teknik ortaöğretim ilişkisinin doğru anlaşılması 

• Uygulama alanları ve nitelikli işletmelerin durumu 

 

Müdürlüğünü yaptığım OSTİM Meslek Yüksekokulu ile derslerde ve ders içeriklerinde 

birtakım radikal değişiklikler yaptığını ifade eden Sn. ŞİŞMAN, yaşanan gelişmelere paralel 

olarak dijital dönüşüm, yeni kuşak sosyoloji ve küreselleşmeyi de içine alabilecek bir 

yaklaşımla hareket ettiklerini belirtti. Uygun öğretim elemanı, uygun müfredat, doğru öğrenci 

seçiminin önemli olduğunu, sektörün de öğrenciye katkısının önemli olduğunu ifade etti. 

Alınacak kararlarda ve yapılacak yönlendirmelerde popülist yaklaşımlardan azami ölçüde 

kaçılması gerektiğini vurgulayan Sn. ŞİŞMAN, yapılacak olası diğer çalışmalarda talep 



 

edilmesi durumunda teknik destek ve katkı sağlayabileceğini söyleyerek konuşmasını 

tamamladı. 

Meslek Yüksekokullarında Değişimin Önemi 

Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mutlu KUNDAKÇİ, 

sözlerine böylesi bir çalıştayın hazırlanmasından dolayı İspir Hamza Polat Meslek 

Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Haluk Kemal NARMANLIOĞLU, müdür yardımcıları 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÇAKICI ve Öğr. Gör. Dr. Emre HARORLI başta olmak üzere tüm 

akademik personele teşekkür ederek sözüne başladı. Atatürk Üniversitesi’nde büyük bir 

değişimin başladığını ve değişimin tam bir devrim olduğunu ifade eden Sn. KUNDAKÇİ, bu 

değişimin bir parçası olarak MYO’ların da önemli bir görev üstlendiğini ve Atatürk 

Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi ligine çıkması nedeniyle üstlenilen görev ve yükün de 

daha arttığını ifade etti. 

Meslek kazanımının ortaöğretim aşamasında başlanması gerektiğini ifade eden Sn. 

KUNDAKÇİ, öğrencinin genç yatan bilgi ve yetenek sahibi olarak ve böylece meslek 

edindirmenin daha doğru olabileceğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı. 

Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü 

Kırşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul 

GÜREŞÇİ sözlerine başlarken önceden görev yapmış olduğu İspir Hamza Polat Meslek 

Yüksekokulu’nun hazırlamış olduğu böylesi bir çalıştaya katılmaktan mutluluk duyduğunu 

ifade etti. 

Bölgede göçün önemli bir sorun olduğunu, göçlerin nerelere mal olduğunun tespit 

edilmesinin ve buna yönelik olarak çalışmaların yapılmasının faydalı olacağını ifade eden Sn. 

GÜREŞÇİ, öğrencinin aile ve sosyal yapısının, meslek yüksekokullarındaki akademik ve idari 

personelin önemli olduğunu belirtti. Bölgenin dokusuna uygun bölümlerin olmasının, bölgeye 

doğrudan katkısının neler olabileceğini tespit edilmesinin önemli olduğunu ve bu doğrultuda 

İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu’nun açıldığında tam olarak da bu bilinçle kurulduğunu 

ifade etti. Arıcılık ve bahçe bitkileri bölümlerinin İspir’deki üretime doğrudan katkısının 

olduğunu, su ürünleri bölümü ile balık çiftliklerinin açılmasına vesile olduğunu belirten Sn. 

GÜREŞÇİ, ilçelerde kurulu MYOların en önemli paydaşlarının yerel yönetimler olduğunu ve 

karşılaşılan sorunları paydaşlarla birlikte paylaşmanın önemli olduğunu ifade ederek 

konuşmasını bitirdi. 

 



 

Üniversite – Sanayi İşbirliği ve AR-GE 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 

Doç. Dr. Önder AYDEMİR, konuşmasını üniversite – sanayi işbirliği ve AR-GE çerçevesinde 

yapacağını belirterek konuşmasına başladı. 

Günümüzde Araştırma ve Geliştirme konusun giderek önem kazandığını ifade eden Sn. 

AYDEMİR, MYO’larda da bir AR-GE kültürünün oluşturulması gerekliliğinin ve meslek 

yüksekokulu öğrencilerinin AR-GE çalışmalarına yönlendirilmesinin önemli olduğunu 

vurguladı. Özellikle akademisyenlerin bu konuda görev üstlenmeleri gerektiğini ve mevcut 

birçok AR-GE destek programlarından nasıl faydalanabileceğini öğrenciye göstermek amacıyla 

proje yazama eğitiminin özenle verilmesi gerektiğini ifade etti.  

Ayrıca dünyadaki gelişmeleri de takip ederek güncel ve trend bölümlerin açılmasının 

önemli olduğunu, özellikle ülkemizdeki sağlık teknolojilerindeki eksikliklerin giderilmesine 

yönelik olarak Biyo-medikal cihaz teknolojileri bölümünün bölgeye ve ülkeye büyük katkı 

sağlayacağı kanaatinde olduğunu ifade ederek konuşmasını tamamladı. 

Meslek Yüksekokullarının Genel Misyonu 

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammed 

YILDIRIM, çalıştaya katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başladı. 

MYO’ların genel misyonunun ara eleman yetiştirmek olduğunu ve sektörlerin ihtiyaçları 

doğrultusunda bölüm ve programların açılmasının büyük katkısının olacağını ifade etti. 

Ancak zaman içerisinde MYOlara yönelik yaklaşımın çok popülist olduğunu ve 

MYOların misyonunun asıl amacından saptırıldığını ifade eden Sn. YILDIRIM, bölgesel ve 

akademik bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini ve adete bir müşteri olarak görülen 

öğrencinin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyonel olarak yetiştirilmesi gerekliğinin 

altını çizdi. MYOların topluma katkısının da çok önemli olduğunu vurgulayan Sn. YILDIRIM, 

İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu’nun bu noktada başarılı olduğunu ve bu başarısını 

devam ettireceğine dair inancının yüksek olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. 

Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle MYO Müdürü Dr. Bora TOPAL, 

konuşmasına herkesi selamlayarak başladı. Meslek Yüksekokulları olarak değişen dünyaya 

ayak uydurabilmek adına yapılması gereken birçok iş var ve Meslek Yüksekokulları da bu 

doğrultuda değişime ayak uydurmasının önemli olduğunu ifade etti. Meslek Yüksekokul 



 

mezunlarına yönelik ara eleman tanımını doğru bulmadığını ifade eden Sn. TOPAL, Meslek 

Yüksekokullarında her alanda günümüz şartlarına uygun becerilere sahip elemanların 

yetiştirildiğini belirtti. Özellikle staj uygulamalarının yapılmasında staj yeri bulmakta zorluklar 

yaşandığını ifade eden Sn. TOPAL, ülkemizdeki 1124 MYO’da 3.000.000’a yakın öğrencinin 

olduğunu ve üniversite öğrencilerinin %40’ına tekabül ettiğini ve bu sayısının ülke ekonomisi 

için yadsınamaz bir sayı olduğunu belirtti. Öğrencinin okuduğu bölgeye demografik, sosyo-

kültürel ve ekonomik alanlarda önemli bir katkısının da olduğunun altını çizdi. 

Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretimin teoriden çok pratiğe yönelik olması 

gerektiğini, dünyadaki örneklerin incelendiğinde teorik ve pratik uygulamaları birlikte 

verebilen örneklerin olduğunu bunu başarabilen ülkelerin başında da Almanya’nın geldiğini 

ifade eden Sn. TOPAL, bunu başarabilmek için müfredatın değiştirilmesi ve iş verenlerin de 

sürece aktif olarak dahil edilmesinin uygun olacağını belirterek konuşmasını tamamladı. 

Sektör Temsilcilerinin Görüşleri 

ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş.’de A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan Gülhan AYDIN, 

sektörel bakış açısıyla ara eleman hakkında görüşlerini paylaşacağını belirterek söze başladı. 

ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak insan kaynağımızın %70’i MYO mezunu öğrencilerden 

karşıladıklarını ve beceri ve bilgi yanında iş güvenliği konusunda bilgi sahibi tecrübeli 

elemanlara da önem verdiklerini söyledi. Özellikle enerji ve yüksek yerlerde çalışan 

elemanların gerekli tedbirleri almadığını gördüklerini söyleyen Sn. AYDIN, iş kazalarının 

önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği konularında öğrencilerin eğitimine önem verilmesi 

gerektiğinin de altını çizerek konuşmasını tamamladı. 

ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Yüksek Elektrik Mühendisi olarak çalışan Dr. Fatih 

KOÇER, çalıştaya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başladı. Eleman 

tercihlerin özellikle bu iş kolunda tecrübe sahibi olmalarının kendileri için önemli olduğunu 

söyleyen Sn. KOÇER, özellikle staj konusunda gereken önemin verilmesini kurum olarak 

geçen seneler COVID-19 pandemisi nedeniyle stajyer kabul edemediklerini ancak bu sene 

uygun şartlar söz konusu olursa stajyer kabul edebileceklerini ifade ederek konuşmasını bitirdi. 

ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Yüksek Elektrik Mühendisi olarak çalışan Muhammet 

Fatih AKKAMIŞ, kendisinin hali hazırda doktora öğrencisi olduğunu hem sektör hem de 

eğitimde ki işleyişi daha yakından takip ettiğini vurguladığı konuşmasında özellikle öğretim 

elemanlarının sektörden haberdar olmalı ve öğrencileri de bu doğrultuda daha bilinçli 

yönlendirmesi kanaatinde olduğunu ifade etti. 



 

Kapanış 

Çalıştay Başkanı ve İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Haluk Kemal 

NARMANLIOĞLU kapanış konuşmasını yapmak üzere mikrofonu devraldı.  

Bu çalıştayda paylaşılan tüm bilgilerin çok değerli ve kıymetli olduğunu ifade eden Sn. 

NARMANLIOĞLU, Atatürk Üniversitesi olarak gerek akademik kadro ve idari kadrolarının 

büyüklüğü ve kalitesi gerekse öğrenci sayısı bakımından çok büyük bir üniversite çok büyük 

bir aile olduğunu ve karşılaşılabilecek her türlü sorunun altından rahatlıkla kalkılabilecek güç 

ve yeteneğin var olduğunu vurguladı ve katkılarından ve katılımlarından dolayı herkese 

teşekkür ederek çalıştayı sonlandırdı.  


