Komisyon Adı ve Görevi

Orman Mühendisliği
Staj Komisyonu:
- Her öğrencinin Staj Başvuru Formu ve Staj Raporunu inceleyerek stajın
kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek,
- Kamu ve özel sektörden gelen staj yerlerini öğrencilere duyurmak,
- Staj yerlerine öğrencilere dağıtmak,
- Gerektiğinde staja hazırlık eğitimleri düzenlemek.

Orman Endüstri
Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

İntibak Komisyonu:
- Daha önce başka bir üniversitede öğrenim görmüş ve/veya yatay geçiş
yapan öğrencilerin başarılı oldukları derslerden muaf olmalarına ilişkin
esasları belirleyen yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak,
- Ders Planlarında yapılan değişikliklerin, yeni ders planlarına intibakını
sağlamak,
- Öğrenci Yatay ve dikey geçişlerini incelemek.

Komisyon Üyeleri

Birimi

Orman Endüstri
Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Dr. Öğr. Üyesi
Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Doç.Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.

Bilal ÇETİN
Hayati ZENGİN
Beşir YÜKSEL
Turgay BİRTÜRK
Mehmet ÖZCAN
Cihat TAŞÇIOĞLU
Cengiz GÜLER

Doç.Dr.
Prof. Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi

Nevzat ÇAKICIER
Zeki DEMİR
Özgür YERLİ
Elif KARAÇOR
M. Kıvanç AK
Engin EROĞLU
Serir UZUN

Doç.. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Öğr.Gör.
Doç. Dr.

Ayhan TOZLUOĞLU
Tarık GEDİK
Mesut YALÇIN
Şemsettin KULAÇ
Yılmaz TÜRK
Neval GÜNEŞ ÖZKAN
Ali Kemal ÖZBAYRAM
Tarkan URAL
M. Kıvanç AK

Dr. Öğr. Üyesi

Serir UZUN

Doç.Dr.

Özgür YERLİ

Orman Mühendisliği
Uluslararası İlişkiler Komisyonu:
- Komisyon üyeleri, kendi bölümleri ile ilgili ikili anlaşmaları yaparak
Orman Endüstri
Erasmus programı başvuru sürecinde yurt dışına gidecek ve yurt dışından
Mühendisliği
gelecek öğrencilere destek sağlarlar,
- Yurt dışına
gidecek öğrenci seçimi gerçekleştikten sonra karşı kuruma öğrenci ile ilgili
bilgileri karşı kuruma iletir ve öğrenci gitmeden önce öğrenim anlaşması ve
tanınma belgelerini hazırlar, - Öğrenci program sonunda Türkiye’ye
döndükten sonra öğrenciden gerekli belgeleri alır ve denklik belgelerini
hazırlayıp öğrenci işlerine ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderirler.
Peyzaj Mimarlığı

Stratejik Plan Komisyonu:
- Dekanlığa Stratejik Plan çalışmaları hakkında bilgi vermek,
-Stratejik Plan çalışmaları kapsamında, sürekli iyileştirme koordinatörlüğü
ile ilgili birim yönetimi arasında iletişimi sağlamak,
Orman Fakültesi
- Stratejik Plan için birimlerinde yapılacak toplantı tarihlerini ve gündemini
hizmetleri aksatmayacak şekilde üst yönetim ile belirlemek,
- Kendi birimlerindeki Stratejik Plan çalışmalarını ilgili birim yöneticileri ile
birlikte değerlendirmek, raporlaştırmak.
Orman Endüstri
Mühendisliği
Burs Değerlendirme Komisyonu:
- Burs sistemi ve politikası üzerine öneriler geliştirmek ve bunları
Dekanlık Yönetim Kurulu’na sunmak,

Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Arş. Gör.Dr.
Prof. Dr.

Murat SARGINCI
İsmail BAYSAL
Yaşar Selman GÜLTEKİN
A. Salih DEĞERMENCİ
Ümit BÜYÜKSARI

Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi

Ayhan TOZLUOĞLU
Halil İbrahim ŞAHİN
Erasmus Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi
Pınar KÖYLÜ
Prof. Dr.
Zeki DEMİR
Doç. Dr.
A. Ayfer KARADAĞ
Farabi Komisyonu
Doç. Dr.
A. Ayfer KARADAĞ
Doç. Dr.
Engin EROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi
Serir UZUN
Doç.Dr.

Derya SEVİM KORKUT (OEM)

Doç.Dr.

Engin EROĞLU (PM)

Dr. Öğr. Üyesi

İdris DURUSOY(OM)

Dr. Öğr. Üyesi

Leyla ÖZKAN (YAHEY)

Prof. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi

Cengiz GÜLER
Hasan ÖZDEMİR

Orman Endüstri
Mühendisliği
Burs Değerlendirme Komisyonu:
- Burs sistemi ve politikası üzerine öneriler geliştirmek ve bunları
Dekanlık Yönetim Kurulu’na sunmak,
- Akademik yarıyıl başında burs başvurularını değerlendirmek,
- Burs Ofisi’ne gelen dilekçeleri karara bağlamak.

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı
Orman Endüstri
Mühendisliği

Çift Anadal ve Yandal Komisyonu:
- Üniversite bünyesinde yer alan diploma programları arasındaki
Çift Anadal ve Yandalprogramlarının uygulanmasında uyulması gereken
Orman Mühendisliği
usul ve esasları düzenler, uygular ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirir,
- Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun
bir rapor formatında Dekanlığa sunar.
- Bu
komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları
Peyzaj Mimarlığı
arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

Orman Endüstri
Mühendisliği
Bologna Komisyonu:
- Bologna Süreci çalışmalarına kurumsal kimlik kazandırmak,
-Kurumun Bologna Süreci stratejisini belirlemek,
- Bologna Sürecine ilişkin farkındalık yaratmak,
- Varolan farkındalığı harekete dönüştürmek
- Yurtiçi/dışı ve kurum içi/dışı çalışmaları takip etmek, Arşiv oluşturmak.
Peyzaj Mimarlığı

Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu:
- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları
Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde belirtilen süreçlerin takibini yapma,
Orman Fakültesi
- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimine göre
hazırlıkları yapmak,

Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Arş.Gör. Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Prof.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç.Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Dr.Öğr. Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi
Arş.Gör.
Dr. Öğr. Üyesi
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç.Dr.

Nevzat ÇAKICIER
Refik KARAGÜL
Hayati ZENGİN
Yaşar Selman GÜLTEKİN
Ali Kemal ÖZBAYRAM
Remzi EKER
Engin EROĞLU
Serir UZUN
Özgür YERLİ
Süleyman KORKUT
Nevzat ÇAKICIER
Halil İbrahim Şahin
Abdurrahim AYDIN
Yılmaz TÜRK
Şemsettin KULAÇ
İsmail BAYSAL
A.Ayfer KARADAĞ
Engin EROĞLU
M. Kıvanç AK
Özgür YERLİ
Cengiz GÜLER
Cihat TAŞÇIOĞLU
Süleyman KORKUT
İdris DURUSOY
Neval GÜNEŞ ÖZKAN
Beşir YÜKSEL
Nuray ÖZTÜRK
Pınar KÖYLÜ
A.Ayfer KARADAĞ
Engin EROĞLU
Elif KUTAY KARAÇOR

Dr. Öğr. Üyesi

Turgay BİRTÜRK (Orm. Müh.)

Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu:
- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları
Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde belirtilen süreçlerin takibini yapma,
Orman Fakültesi
- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimine göre
hazırlıkları yapmak,
- Seçim sonuçlarını raporlamak ve Dekanlığa sunmak.

İletişim ve Tanıtım Komisyonu:
- Yerel, ulusal ve uluslararası alanda yazılı, sözlü, görüntülü vb. medyayı
takip ederek üst yönetimi bilgilendirmek
- Fakülte ile ilgili haberlerin basında etkili bir şekilde yer almasını sağlamak
için gerekli koordinasyonu sağlamak
- Komisyona ulaşan bilgileri haber formatına getirip yayına yönlendirmek
- Fakülte web sitesinin güncelliğini takip etmek,
- Fakülteye ait sosyal medya hesaplarının güncelliğini takip etmek
- Sosyal medyada yer alınması gereken yazılı ve görsel bilgileri düzenlemek
Orman Fakültesi
ve yayına hazır hale getirmek,
- Fakültenin sosyal ve kültürel etkinlik ve tesis imkanlarını planlamak,
- Etkinlik ve organizasyonlarla ilgili afiş, davetiye, vb. materyalleri
hazırlamak,
- Mezuniyet dönemlerinde fotoğraf galerisi oluşturmak ve öğrenci yıllığı
üzerinde çalışmalar yapmak,
Fakültenin tanıtımı için gazete, dergi, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi
yazılı, sesli, görsel ve dijital materyaller hazırlamak,
- Fakülte bölümlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımını için gerekli planlama,
toplantı, sergi vb. tertip etmek,

Dr. Öğr. Üyesi

Tarık Gedik (OEM)

Dr. Öğr. Üyesi

Pınar GÜLTEKİN (PM)

Prof.Dr.

Necmi AKSOY(OM)

Prof.Dr.

Süleyman KORKUT (OEM)

Doç.Dr.

Engin EROĞLU (PM)

Dr.Öğr. Üyesi

Leyla ÖZKAN (YAHEY)

Eğitim-Öğretim Komisyonu:
- Bölüm programı eğitsel hedeflerinin ve çıktılarının gerçekleştirilmesi ve en
iyi düzeye çıkarılması konusunda faaliyette bulunmak,
- Ders içeriklerindeki eksiklikleri, tekrarları izlemek ve azaltılmaları
konusunda önerilerde bulunmak,
- Bölümde ölçme ve değerlendirme sisteminin nesnel ve homojen bir
biçimde uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması
konusunda çalışmalar yapmak,
- Çift Anadal ve Yandal Programı koordinatörlüğünü yapmak,
- Bölümün AKTS/ECTS Koordinatörlüğünü yapmak,
- Ders dosyalarının hazırlanmasını sağlanmak,
- Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığının verdiği diğer görevleri 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,
-Mezuniyet tezi ve projelerini takip etmektir

Kalite Komisyonu:
- Dekanlığa kalite çalışmaları hakkında bilgi vermek,
- Kalite çalışmaları kapsamında, sürekli iyileştirme koordinatörlüğü ile ilgili
birim yönetimi arasında iletişimi sağlamak.
- Kalite çalışmaları için birimlerinde yapılacak toplantı tarihlerini ve
gündemini hizmetleri aksatmayacak şekilde üst yönetim ile belirlemek.

Orman Endüstri
Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Orman Fakültesi

Prof. Dr.

Cengiz GÜLER

Arş. Gör. Dr.

Çağlar AKÇAY

Arş. Gör.

Muhammet ÇİL

Prof. Dr.

Oktay YILDIZ

Prof. Dr.

Süleyman AKBULUT

Prof. Dr.

Emrah ÇİÇEK

Prof.Dr.

Necmi AKSOY

Doç.Dr.

Mehmet ÖZCAN

Prof. Dr.

Osman UZUN

Arş. Gör. Dr.

Sinem ÖZDEDE

Arş. Gör.

Nermin BAŞARAN

Doç.Dr.

Derya SEVİM KORKUT

Doç.Dr.

Engin EROĞLU

Kalite Komisyonu:
- Dekanlığa kalite çalışmaları hakkında bilgi vermek,
- Kalite çalışmaları kapsamında, sürekli iyileştirme koordinatörlüğü ile ilgili
birim yönetimi arasında iletişimi sağlamak.
- Kalite çalışmaları için birimlerinde yapılacak toplantı tarihlerini ve
gündemini hizmetleri aksatmayacak şekilde üst yönetim ile belirlemek.
- Kendi birimlerindeki kalite çalışmalarını ilgili birim yöneticileri ile birlikte
değerlendirmek, raporlaştırmak ve koordinatörlüğe sunmaktır.

Orman Fakültesi

Spor Komisyonu:
- Spor hizmetlerinin aksatmadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik,
yönerge, plan, programlar yapmak ve Dekanlık onayına sunmak,
- Üniversite içi veya üniversiteler arası spor faaliyetlerinin planlanması ve
yürütülmesi aşamasında öğrenci ve personelinin spor aktivitelerine
katılımını sağlamak,
- Spor faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için üniversitenin
akademik ve idari personeli ile gerekli temasları yapmak, gereksinimleri
belirlemek,
Orman Fakültesi
- Spor faaliyetleri programlarını onaylamak ve ilgili birimlere duyurmak,
- Spor faaliyetleri sonuçlarını onaylamak ve ilgililere duyurmak,
- Dereceye giren sporculara verilecek ödülleri belirlemek,
- İtiraz ve ertelemeleri sonuca bağlamak,
- Spor disiplin kurallarına aykırı fiil ve olayları görüşerek karara bağlamak ve
gerekli durumlarda ilgili akademik birimlere bildirmek,
- İhtiyaç duyulan araç, gereç ve diğer her türlü spor materyalini tespit
etmek ve temini için Dekanlığa sunmak,
- Kaybolma ve iade edilmeme sebebi ile temini mümkün olmayan
materyallerin değerini tespit etmek ve bunların tahsil edilmesi için Dekanlık

Dr.Öğr. Üyesi

İdris DURUSOY

Dr.Öğr.Üyesi

Leyla ÖZKAN

Arş.Gör.

Muhammet ÇİL

Arş.Gör.

Melek YILMAZ KAYA

Arş.Gör.

Nuray ÖZTÜRK

Fak.Sek

Süleyman KORKMAZ

Prof.Dr.

Ümit BÜYÜKSARI

Doç.Dr.

Engin EROĞLU

Arş.Gör.

Ahmet DEĞERMENCİ

Kariyer Danışmanlık Komisyonu;
-Fakülte öğrenci demografik dağılımını, başarı durumunu vb. raporları
hazırlamak ( Erkek / kız, akademik başarı oranları, Üniversite giriş puanları
ve yüzdeleri vb.. )
-Fakültemizdeki her bir bölümden mesleki gelişim bilgiler verebilecek
akademisyenleri belirlemek.
- Fakültemiz bölümleri ile ilgili mesleki gelişim bilgilerinin ne olduğunu
bölüm akademisyenleri ile belirlenmek
- Her bölümden belirlenen akademisyenlerle bir toplantı yaparak eylem
planları oluşturulması
- Yılda en az iki kişi kariyer danışmanlığı için konuşmacı olarak çağrılması,
- Hafta da bir veya iki kez öğrencilerin rahat soru sorabilecekleri görüşme
saatleri planı belirlenmesi,

Orman Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi

Yaşar Selman GÜLTEKİN

Dr.Öğr.Üyesi

Pınar GÜLTEKİN

Dr.Öğr.Üyesi

Tarık GEDİK

Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu:
-Rehberlik hizmetlerinde bireyi tanıma çalışmalarında kullanılacak
psikolojik ölçme araçlarının sağlanması, eğitimi, uygulanması, bu araçların
gizliliği ve bilimsel standartlarının korunmasına ilişkin önlemlerin alınması
da komisyonun görevleri arasındadır.
-Rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde
yürütülebilmesi için bütün akademik ve idari personelin uyum ve işbirliği
içerisinde çalışmasını sağlamak, akademik ve idari personelin rehberlik ve
psikolojik destek konularında sahip oldukları bilgi ve bilinç düzeylerini
arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesini sağlamak komisyonun görevleri
arasındadır.
-Rehberlik ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin (cinsel
istismara uğrayan, şiddete maruz kalan, şiddet uygulayan, madde
bağımlılığı olan vb.) tespit edilmesi ve gerekli desteğin sağlanması
Orman Fakültesi
komisyonun görevleri arasındadır.
-Öğrencilerin gelişimini desteklemeye yönelik olarak öğrenci velileriyle ve
farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak komisyonun görevleri
arasındadır.
-Öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik seminer, konferans, söyleşi vb.
etkinlikler düzenlemek komisyonun görevleri arasındadır.
-Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla
sosyal medya kanallarının etkin kullanımı komisyonun görevleri
arasındadır.
-Öğrencilerin etnik, dinsel, sınıfsal farklılık ile cinsel yönelim, süregelen
hastalık gibi konularda ayrımcılığa maruz kalmamaları için önleyici ve

Dr.Öğr.Üyesi

Yaşar Selman GÜLTEKİN

Dr.Öğr.Üyesi

Pınar GÜLTEKİN

-Öğrencilerin gelişimini desteklemeye yönelik olarak öğrenci velileriyle ve
farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak komisyonun görevleri
arasındadır.
-Öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik seminer, konferans, söyleşi vb.
etkinlikler düzenlemek komisyonun görevleri arasındadır.
-Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla
sosyal medya kanallarının etkin kullanımı komisyonun görevleri
arasındadır.
-Öğrencilerin etnik, dinsel, sınıfsal farklılık ile cinsel yönelim, süregelen
hastalık gibi konularda ayrımcılığa maruz kalmamaları için önleyici ve
koruyucu rehberlik çalışmaları yapmak, farklılıkların kabulü ve bir arada
yaşama konusunda akademik ve idari personel ile birlikte olumlu bir
ikliminin oluşturulmasına katkı sağlamak komisyonun görevleri arasındadır.

Dr.Öğr.Üyesi

Tarık GEDİK

