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2021 Yılı Kalite İç Değerlendirme Raporu 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ->BULANCAK MESLEK YÜKSEKOKULU 

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

Genel Bilgiler 

İletişim Bilgileri 

Adres: 
Giresun Üniversitesi Rektörlük Gaziler Mahallesi, Prof. Ahmet Taner Kışlalı Cd, 28200 Merkez/Giresun 
 
Telefon: 
0454 310 1400 (5588) 
 
E-Posta: 
bulancakesmyo@giresun.edu.tr 

Tarihsel Gelişimi 

Giresun Üniversitesi Bulancak Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, 20.04.2017 tarihli 
Yükseköğretim Genel Toplantısı'nda incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-
2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Ardından, 27/10/2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 
alınan kararla adı Bulancak Meslek Yüksekokulu olarak değişmiştir. 

Meslek Yüksekokulumuz Müdürlük görevini  Doç. Dr. Oktay KARAMAN sürdürmektedir. 

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Misyon 

Yüksekokulumuz öğrencilerinin yetiştirilmesinde, gelişen dünya ile birlikte iş dünyasının gereksinim 
duyduğu araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, 
akılcı, üretken, yaratıcı, sanata duyarlı, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve 
toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir. 

Vizyon 

Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda 
aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, turizm ve bölge halkı ile sürekli işbirliği 
içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak. 

Değerleri ve Hedefleri 

 Şeffaf yönetim, 
 Anayasaya ve hukuka bağlılık, 
 İnsan hakları, 
 Toplumsal değerler, 
 Öğrenci merkezlilik, 
 Bilimsel etik kurallar, 
 Yaratıcı düşünce, 
 Özgün araştırma ve sanatsal üretim, 



 Saydamlık, 
 Evrensellik olarak belirlenmiştir. 

Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

Birimimizin bu alanda herhangi bir çalışması mevcut değildir. 

Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri 

Birimimizin bu alanda herhangi bir çalışması mevcut değildir. 

Birimin Organizasyon Yapısı 

 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

Üniversitemizde öğrenim görecek tüm öğrencilerin sorunsuz bir eğitim-öğretim hayatı sürdürebilmeleri 
için, uygun alt yapı, teknoloji ve yöntemler kullanılacaktır. Bununla birlikte Üniversitemizin ilke ve 
değerleri ışığında hizmet vermek üzere çalışmalarımızı yönlendirmekteyiz. 



LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE 

A.1. Liderlik ve Kalite 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

 

A.1.2. Liderlik 

Üniversitemizin sürdürülebilir kalite vizyonu kapsamında kurumumuz, kültürel değerler ve beklentiler 
doğrultusunda koordine edilmesini sağlamakta ve faaliyetlerini, kalite süreçlerini sahiplenen liderlik 
anlayışıyla yürütülmektedir. 

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi 

Kurumumuzun amaç, misyon ve hedefleri doğrultusunda kurumu dönüştürmek üzere kıyaslama, yenilik 
yönetimi gibi yaklaşımlar kullanılacak ve kurumsal özgünlük sağlanacaktır. 

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları 

Kurumun tüm alanları ve süreçleri kapsayacak şekilde iç kalite güvencesi mekanizmaları bulunmamaktadır. 

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

Kurumda eğitim-öğretim faaliyetleri başladığında kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları 

izlenecek ve paydaş  ̧görüşleri doğrultusunda iyileştirilecektir. 

 

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar 

Misyon 

Yüksekokulumuz öğrencilerinin yetiştirilmesinde, gelişen dünya ile birlikte iş dünyasının gereksinim 
duyduğu araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, 
akılcı, üretken, yaratıcı, sanata duyarlı, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve 
toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir. 



Vizyon 

Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda 
aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, turizm ve bölge halkı ile sürekli işbirliği 
içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak. 

 

Değerleri ve Hedefleri 

 Şeffaf yönetim, 
 Anayasaya ve hukuka bağlılık, 
 İnsan hakları, 
 Toplumsal değerler, 
 Öğrenci merkezlilik, 
 Bilimsel etik kurallar, 
 Yaratıcı düşünce, 
 Özgün araştırma ve sanatsal üretim, 
 Saydamlık, 
 Evrensellik olarak belirlenmiştir. 

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Stratejik Amaç-1 Eğitim 

Öğretimde Kaliteyi Artırmak 

Hedef-1 Fiziki imkanların sağlanması ve kurulacak olan 

sınıf, laboratuvar, atölye, bilişim altyapısı ve teknolojik 

imkanların tamamlanması 

Hedef-2 Mevcut olan programlara öğrenci alınabilmesi için 

gerekli öğretim elemanlarının alınması 

Hedef-3 Bölgenin ihtiyaç ve taleplerine uygun yeni 

programların açılması 

Stratejik Amaç-2 

Araştırma Kapasitesini Geliştirmek 

ve Teşvik Etmek 

Hedef-1 Ürün geliştirmek için fiziki altyapı, kaynaklar ve 

yeterli öğretim elemanı sağlandığı taktirde, atölyelerin etkin 

kullanımının sağlanması 

Hedef-2 Meslek Yüksekokulu sanayi işbirliğinin sağlanması 

Stratejik Amaç-3 Üniversitenin 

bölgenin sosyo-ekonomik ve 

kültürel anlamda, etkin bir güç 

olarak rol oynamasını sağlamak 

Hedef-1 Bölgenin tarihî ve kültürel miraslarının 

korunmasına ve ön plana çıkarılmasına katkı sağlamak 

 

A.2.3. Performans yönetimi 

Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetleri başladığında performans göstergelerinin işlerliği ve 
performans mekanizmaları izlenecek ve bu sonuçlara göre iyileştirmeler gerçekleştirilecektir. 



A.3. Yönetim Sistemleri 

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi 

Üniversitedeki Bilgi Yönetim Sistemi portallarını içeren Bilgi Yönetim Sistemi için web sayfası  e-BTU 
menüsü oluşturulacak ve yine aynı sayfanın alt kısmında bulunan kısa yol linklerinden bu programların 
çoğuna ulaşılabilecektir. 

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi 

Kurumuzda eğitim-öğretim faaliyetleri başladığında insan kaynakları yönetimi uygulamaları izlenecek ve 
ilgili iç paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilecektir. 

A.3.3. Finansal yönetim 

Kurumuzda eğitim-öğretim faaliyetleri başladığında finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenecek ve 
iyileştirilecektir. 

A.3.4. Süreç yönetimi 

Kurumda eğitim öğretim faaliyetleri başladığında, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim 
sistemine ilişkin süreçler tanımlanacaktır. 

A.4. Paydaş Katılımı 

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 

Birimimizin bu alanda herhangi bir çalışması mevcut değildir. 

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 

Birimimizin bu alanda herhangi bir çalışması mevcut değildir. 

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi 

Birimimizin bu alanda herhangi bir çalışması mevcut değildir. 

A.5. Uluslararasılaşma 

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi 

Birimimizin bu alanda herhangi bir çalışması mevcut değildir. 

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları 

Birimimizin bu alanda herhangi bir çalışması mevcut değildir. 

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı 

Birimimizin bu alanda herhangi bir çalışması mevcut değildir. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Programların Tasarımı, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi 



B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

İç paydaşların katılımıyla programların açılması ve onayına ilişkin uygulamalar sistematik olarak 

izlenmektedir. Meslek yüksekokulunun eylem planına göre gerekli görülen programların tasarımı ve 
güncellenmesi yapılmaktadır. 

Kanıtlar 

kanit01-14-2021-104647.pdf  

B.3.3. Tesis ve altyapılar 

Kurumumuzda eğitim-öğretim kaynakları ve öğrencilerin kullanımına yönelik atölye, bilgisayar 
laboratuvarı, kantin, kafeterya, yemekhaneler, spor alanları gibi tüm tesis ve altyapılar kurulum 
aşamasındadır. 

B.3.4. Dezavantajlı gruplar 

Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetleri başladığında engelsiz üniversite uygulamaları izlenip 
geliştirilecektir. Ayrıca iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak beklentileri karşılamaya yönelik yenilikçi 
yaklaşımlar eğitim-öğretim programına yansıtılacaktır. 

B.4. Öğretim Kadrosu 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

Öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi hem YÖK mevzuatına göre yapılmaktadır. 

Kanıtlar 

https://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6ne 

rgeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VER 

S%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B 

0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C 

3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf  

B.4..3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Kurumumuzun öğretim kadrosunu teşvik etme ve ödüllendirme uygulamaları öğretim elemanlarının 
yetkinlikleri dikkate alınarak adil ve şeffaf şekilde sürdürülecektir. 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.3. Araştırma Performansı 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Kurumda araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik uygulamalar 
bulunmamaktadır. 

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi 

Kurumda öğretim elemanı/araştırmacı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik 
uygulamalar bulunmamaktadır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/kanit01-14-2021-104647-14012022112214.pdf
https://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
https://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
https://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
https://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
https://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf


Sonuç ve Değerlendirme 

Güçlü Yönleri ile İyileşmeye Açık Yönler 

Güçlü Yönleri 

2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı doluluk oranları dikkate alındığında, öğrenci alınması 

planlanan mimari dekoratif sanatlar programı ile fotoğrafçılık ve kameramanlık programının aday 

öğrenciler tarafından ilgi görmesi 

İyileşmeye açık yönleri 

 Fiziki imkanların ve eğitim-öğretim için gerekli donanımın henüz bulunmaması 

 Öğrenci alımı için gerekli akademik personelin bulunmaması 

Öneri 

Meslek yüksekokulumuzun eğitim-öğretim faaliyetine başlayabilmesi için gerekli akademik ve 

idari personel talepleri belirtilmiştir. Meslek yüksekokulu binası tahsisi ve gerekli donanımların 

temini için destek beklenmektedir. 
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