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GENEL BİLGİLER 

Giriş  

 

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek 

ve beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas alınmak 

üzere, kurum tarafından her yıl hazırlanır.  

 

Amaç 

 

Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun amacı, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini 

tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak, Fakültede nitelikli eğitim ve kaliteli 

öğretimi mevzuata uygun fiziki alt yapı ile birleştirerek, akademik personel desteğiyle, 

teknolojiye uyumlu, iç ve dış paydaşlarla iletişim halinde, gençler tarafından tercih edilen 

Fakülte olmaktır. 

 

İçerik 

 

Dünya deniz ticaret filosunda çalışacak üst yüzey gemi adamları ve denizcilik sektöründe görev 

alacak nitelikli yöneticiler yetiştirmek,  

Denizcilik alanında ulusal ve uluslararası platformlarda tanınır olmak,  

Denizcilik sektöründeki gelişmeleri sürekli izleyen teknolojiyi kullanan ve geliştiren yenilikçi 

merkez olmak, 

Takım ruhuna sahip özgüvenli ve toplumsal faydaya önem veren mühendisler yetiştirmek,  

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim-öğretim vermek, araştırmalar yapmak, 

Küresel rekabet ortamında mesleki eğitim ile akademik eğitim arasında birliktelik oluşturmak, 

Denizcilik eğitimi ve araştırmalarında önder bir bilim merkezi olmak,  

Küresel düzeyde kabul gören niteliklere sahip öğrenciler mezun edebilmektir. 

 
Raporun Teslimi ve Dağıtımı 

 

Üniversitemiz Strateji Daire Başkanlığı’nın 28 Ocak 2020 tarih ve 4372 sayılı yazısına 

istinaden hazırlanan, Kurum İç Değerlendirme Raporu; Yükseköğretim Kalite Kurulu’na 

iletilmek üzere mail yoluyla ilgili Daire Başkanlığına iletilmiştir. 

 
 Hazırlama Kılavuzu 2 
Raporların Değerlendirilmesi Süreci 

 

Değerlendirme Takımı, ilk değerlendirmesini yaptıktan sonra, saha ziyaretini gerçekleştirir. 

Geri Bildirim Raporu hazırlar ve kurumla paylaşır. Geri Bildirim Raporu’nun hazırlanması 

esnasında yeni bilgi veya belgelerin ortaya çıkması durumunda, söz konusu bilgi ve belgeler 

elektronik ortamda Yükseköğretim Kalite Kurulu Sekretaryasına iletilir. Ön incelemesi yapılan, 

format ve/veya içerik eksikliği görülen raporun ilgili kurum tarafından kısa süre içinde 

düzeltilmesi istenebilir.  

 
Gizlilik 

 

Kurum İç Denetim Raporu’nda yer alan bilgiler, yalnızca Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun ve 

değerlendirme takımının kullanımı içindir. İlgili kurumun izni olmaksızın üçüncü kişilerle 

paylaşılamaz. Ancak, kurumun adı gizli tutularak Yükseköğretim Kalite Kurulu eğitimlerinde 

ve/veya yayınlarında kullanılabilir. 
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KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

 
1.KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

1.1 İletişim Bilgileri  

 

Fakülte Dekanı    Prof.Dr. A.Yalçın TEPE 

Sabit Tel              0454-3101085 

Mail                     yalcin.tepe@giresun.edu.tr 

Cep Tel                0536-6008390 

 

Fakülte Sekreteri  Jale BİLGİN GENCEL 

Sabit Tel               0454-3101493 

Mail                      jale.bilgin@giresun.edu.tr 

Cep Tel                 0535-3015349 

 

Adres                  Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi İİBF Binası/B-Blok     

                            4. Kat  28000-Merkez/GİRESUN 

 

 

1.2 Tarihsel Gelişimi 

 
Giresun Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 5 Haziran 2015 Cuma tarihli ve 29377 sayılı Resmi 

Gazete’de Bakanlar Kurulu’nun 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı kararnamenin eki olarak 

yayınlanan karara göre kurulmuştur.  

 

1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

 

Dünya deniz ticaret filosunda çalışacak üst yüzey gemi adamları ve denizcilik sektöründe görev 

alacak nitelikli yöneticiler yetiştirmek. 

Denizcilik alanında ulusal ve uluslararası platformlarda tanınır olmak. 

Denizcilik sektöründeki gelişmeleri sürekli izleyen teknolojiyi kullanan ve geliştiren yenilikçi 

merkez olmaktır. 

 

Takım ruhuna sahip özgüvenli ve toplumsal faydaya önem veren mühendisler yetiştirmektir. 

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim-öğretim vermek, araştırmalar yapmak ve küresel 

rekabet ortamında mesleki eğitim ile akademik eğitim arasında birliktelik oluşturmaktır.  

Denizcilik eğitimi ve araştırmalarında önder bir bilim merkezi olup küresel düzeyde kabul 

gören niteliklere sahip çağdaş mezunlar yetiştirmektir. 

 

Dünyada denizcilik sektöründe görev alacak nitelikli üst yüzey gemi adamları ve yöneticiler 

yetiştirmek, standartlara uygun eğitim-öğretim vermek, teknolojik gelişmelerin takibi ile 

uluslararası düzeyde kabul gören mezunlara sahip olmayı hedeflemektedir. 

 

1.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

 

Fakültemizde henüz eğitim-öğretim hizmeti başlamamıştır.  
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1.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 

 

Araştırma faaliyeti yürütülen birimimiz bulunmamaktadır. 

 

1.6 Yükseköğretim Kurumunun Organizasyonel Şeması 

 

DEKAN 

 

FAKÜLTE SEKRETERİ       ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

 

 

 

 

2.KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ  

 

2.1 Kalite Politikası 

 

Eğitim-Öğretime başladıktan sonra belirlenecektir. 

 

2.2 Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri 

 

Kalite komisyonları henüz oluşturulmamıştır. 

 

2.3 Paydaş Katılımı 

 

Paydaş uygulaması bulunmamaktadır. 

 

3. EĞİTİM-ÖĞRETİM  

 

3.1 Programların Tasarımı ve Onayı : (5) 

 

Fakültemizde açılması planlanan bölümlere ait planlama, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığının uygun görüşü ile Eğitim Komisyonunda değerlendirmesi ve YÖK’ün aldığı karar 

kapsamında yasal mevzuatın uygulanması şeklindedir. 

 

3.2 Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi (5) 

 

Fakültemiz bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyeti başladığında,  öğrencilerin   ve  toplumun   

ihtiyaçlarına   cevap  verildiğinden  emin olmak için paydaşlar düzenli olarak izlenecek, 

programlar periyodik olarak gözden geçirilecek, araştırma çeşitliliğine önem verilecek ayrıca 

teknolojik gelişmeler yakından takip edilecektir. 

 

3.3 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme (5) 

 

Fakültemizdeki programların öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek 

şekilde yürütülmesi düşünülmektedir. Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirmesinde, kurum 

içi ve dışı eğitim programlarında ya da eğiticilerin eğitimi programlarında öğrenci merkezli 

eğitim yaklaşımları ile farklı öğretme teknikleri araştırılarak uygulanması sağlanacak, 

danışmanlık sistemi, devamlılık durumu göz önünde bulundurularak, öğretim elemanı ve 

öğrenci memnuniyeti sağlanmasına çalışılacaktır. 
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3.4 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma (5) 

 

Fakültemiz öğrenci kabullerinde yönerge, yönetmelik ve yeterlilik konularında tanımlanmış ve 

yayımlanmış kriterleri uygulayacaktır. Eğitim-öğretim kontrollü bir disiplin çerçevesinde 

başarı düzeyi takip edilerek motive edilmiş çalışkan ve saygılı öğrenci profiline yönelik 

olacaktır. 

 
 
3.5 Eğitim-Öğretim Kadrosu (5) 

 

Fakültemizde verilecek eğitimde, öğretim elemanlarının yeterliliği, tecrübeleri, akademik 

uzmanlık alanları, mesleki gelişimlerindeki araştırmaları, öğretim becerisi dikkate alınarak 

kadro oluşturulacaktır. 

 
 
3.6 Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler (5) 

 
Fakültemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayabilmek için mevzuata uygun donanımı 

tamamlama gayretiyle,  öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve ulaşılabilir olması 

yönünde çalışmaktadır. Üniversitemizin öğrenci topluluklarındaki sosyal faaliyetler, tercihe 

göre il geneline hizmet veren kapalı spor salonundaki spor aktiviteleri, ders çalışma ve araştırma 

için fayda sağlanabilecek kütüphane, yeme içme ihtiyaçları için kampüs içerisinde  ve 

yakınında bulunan kantin, yemekhane ve kafeteryalar, ildeki barınma ihtiyacını 

karşılayabilecek nitelikteki devlet ve özel öğrenci yurtları, ulaşım kolaylığı varlığı öğrencilere 

sağlanan hizmetlerdir.  
 

 

4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI 

 

4.1 Araştırma Stratejisi ve Hedefleri (1) 

 

Fakültemizde henüz araştırma stratejisi oluşturulmadığından belirlenen herhangi bir hedef 

mevcut değildir. 

 

4.2 Araştırma Kaynakları (1) 

 

 Fakültemizde araştırma kaynakları bulunmamaktadır. 

 

4.3 Araştırma Kadrosu (1) 

 

Fakültemizde araştırma kadrosu olarak herhangi bir yapılanma mevcut değildir. 

 

4.4 Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi (1) 

 

Fakültemizde araştırma performansının izlenmesi ve geliştirilmesi adına henüz herhangi 

planlama yapılmamıştır. 
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5.YÖNETİM SİSTEMİ 

 

5.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı (4) 

 

Fakültemizde yönetim biriminde Dekanlık Makamı mevcut olup, idari birimimiz 

bulunmamaktadır. 

 

5.2.Kaynakların Yönetimi (1) 

 

Fakültemizde görevli akademik personel 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 Sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanunu, idari personel 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

çerçevesinde çalışmaktadırlar. İdari personelin mevcut yeterliklerinin beklenen görevlere 

uyumu ve gelişimine yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarına katılımı sağlanmaktadır. 

 

5.3 Bilgi Yönetimi ve Sistemi (4) 

 

Kurumun her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak 

üzere kullandığı bilgi yönetimi mekanizmaları Fakültemizde kullanılmaktadır. 

 

5.4 Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi (5) 

 

Fakültemizde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kurum dışından tedarik edilen 

hizmetler mevcut gerekçelere dayandırılarak mevzuatla belirlenen kriterler uygulanmak 

suretiyle sağlanmaktadır. 

 

5.5 Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyu Bilgilendirme (5) 

  

Fakültemiz 5018 sayılı Kanun kapsamındaki hesap verilebilirliğe tabidir. Üst Yönetim olan 

Dekanlık Makamında bulunan öğretim üyesi Profesör’ün; şeffaf, adaletli, sorumlu, disiplinli, 

çalışkan, kolay ulaşılabilir, çözüm odaklı vb. çalışma politikasına sahip olması etkin çalışma 

ortamı sağlamakta, gereken evrak mevcut mevzuata uygun hesap verilebilir olarak 

düzenlenmekte, kamuoyu Üniversitemiz web sayfası içinde bulunan  Fakültemize ait alandan 

bilgilendirilmektedir. 

 

E.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Fakültemizin güçlü yönleri ve iyileşmeye açık yönleri Kalite Güvence Sistemi, Eğitim-

Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı ile Yönetim Sistemi başlıkları altında 

aşağıda özet olarak sunulmaktadır. 

 

Kalite Güvencesi Sistemi 

 

Güçlü Yönler 

*Kuruluş işlemleri hızla devam etmektdir. 

*İnternet sitemiz mevcuttur. 

 

İyileştirilmeye Açık Yönler 

* Gerekli donanım malzemelerinin bütçe imkansızlığı nedeniyle sağlanamaması. 

* Ulaştırma Bakanlığı’nın kararı gereğince “Yeterlilik” alınamaması. 
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Eğitim-Öğretim 

 

Güçlü Yönler 

*Donamın tamamlandığında öğrenci alınması planlanmaktadır. 

*Öğrencilerimiz olduğunda öğrenci merkezli eğitim verilecektir. 

 

İyileştirilmeye açık yönler 

* YÖK’ün kararı uyarınca doluluk oranlarının seviyesi yüzünden bölüm açılması teklifimizin 

sonuçlanmaması 

*Hali hazırda kullanılan İİBF binasında hizmet vermekte olan Fakültemize ait fiziki mekan 

sağlanması. 

*Öğrenciler için sosyal çalışma alanları oluşturulması. 

 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı 

Güçlü Yönler 

- 

İyileştirilmeye Açık Yönler 

- 

 

 

Yönetim Sistemi 

 

Güçlü Yönler 

*Üst Yönetim olan Dekanlık Makamında bulunan öğretim üyesi Profesör’ün; şeffaf, adaletli, 

sorumlu, disiplinli, çalışkan, kolay ulaşılabilir, çözüm odaklı vb. çalışma politikasına sahip 

olması. 

*Huzurlu çalışma ortamının var olması. 

  

 

İyileştirilmeye Açık Yönler 

*Fakültemizde Bilg.İşlt. veya memur unvanına sahip taşınır, tahakkuk ve satınalma işlemlerini 

yürütecek idari personel bulunmaması. 

*İşlevsel gecikmelere ve yanlışlık yapılmasına neden olan yalnız çalışma ortamı. 


