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Ayancık Meslek Yüksekokulu 

 Toplantı Tarihi:  21.03.2019 Saat: 15:00 Toplantı No: 1 

 Toplantı Yeri:  Ayancık MYO  Toplantı Salonu 

 Toplantı Başkanı: Öğr.Gör.Recep AYKAN / Yüksekokul Müdürü  

 Raportör: Umut EKREN / Yüksekokul Sekreteri 

 DIŞ PAYDAŞ TOPLANTI RAPORU MADDELERİ 

1 
Yüksekokulumuzda aktif bölüm/ programlar ile öğrenci alınması planlanan bölüm ve 
programlar hakkında bilgilendirme yapıldı.  

2 
Mevcut programların ve yeni açılacak programların müfredatı hakkında bilgi verildi. 
Öneriler alındı. 

3 

Yüksekokulda yapılan konferanslar, söyleşiler, seminerler, teknik geziler, sosyal 
sorumluluk faaliyetleri, kültürel ve sportif etkinlikler, üniversite-sanayi işbirliğini 
güçlendirmek için yapılan girişimler, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan 
faaliyetler, Yüksekokulun fiziksel şartlarının iyileştirilmesi için yapılan faaliyetler ve 
girişimler, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek için yapılan etkinlikler, Ayancık ve 
Yüksekokulun tanıtımı için yapılan faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.  

4 Yüksekokul öğrencilerinin ilçe ekonomisine katkısı konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı.  

5 
Yüksekokul öğrencilerinin ilçe hakkındaki görüşleri, dış paydaşlardan olan beklenti ve 
talepleri iletilerek, değerlendirme yapıldı.  

6 
İlçede yer alan kurum/kuruluşlar ile daha öncesinde yapılmış “Dış Paydaş Anketi” nin 
sonuçları paylaşılarak, değerlendirilmesi yapıldı.  

7 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksekokul Derneğimize katkı konusunda destek 
olacaklarını belirtti. 

8 
KYK Müdürü İş birliğinin arttırılmasının önemini belirterek özellikle  öğrencilerin yurda 
ulaşım imkanlarının arttırılması konusunda ivedilikle hareket edilmesi gerektiğini 
vurguladı. 

9 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü sportif faaliyetlerde birlikte organizasyonlar yapılabileceğini 
ifade etti. 

10 

Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklarla ilgili yüksekokul 
öğrencilerine konferans, seminer konusunda destek vereceğini belirtti , ayrıca 
öğrencilerimizin herhangi bir sağlık sorununda kurum iletişim kanalarının her daim açık 
olduğunu vurguladı. 

11 

Ayancık Sakatlar Derneği Başkanı Yüksekokul öğrencileri ile birlikte erişilebilirlik yasasının 
hayata geçirilebilmesi ve engelli vatandaşlara yönelik projelerde müşterek hareket 
edilmesinin önemini belirtti, ayrıca ilçedeki kurum tesisinin her daim öğrencilerin vaktini 
geçirebilmek için açık olduğunu ifade etti. 


