
 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

 

 

 

 

 

2019 YILI BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirebolu-2019 

  



KURUM HAKKINDA BİLGİLER: 

1. İletişim Bilgileri 

Prof. Dr. Nazım ELMAS-Tirebolu İletişim Fakültesi Dekan Vekili 

Adres     :  Tirebolu İletişim Fakültesi Demirci Mah. Halkovalı Cad. No:100 Tirebolu 

Tel No   :   0(454) 310 17 60  

Faks No:  0(454) 310 17 70 

E-posta : tif@giresun.edu.tr 

2. Tarihsel Gelişim 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tirebolu İletişim Fakültesinin kurulması; 

Milli Eğitim Bakanlığının 24/7/2008 tarihli ve 18464 sayılı yazısı üzerine, 28/3/21983 tarihli ve 

2809 sayılı Kanunun ek 30 unca maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/7/2008 tarihinde 

kararlaştırılmıştır (Karar Sayısı:2008/14007). Bu karar, 14 Ağustos 2008 tarihli ve 26967 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü ve 

Gazetecilik bölümlerinde toplam 737 öğrenci öğrenim görmektedir. Lisansüstü düzeyde ise 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programında 40 öğrenci, Radyo, 

Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programında 44 öğrenci ve İletişim 

Bilimleri Anabilim Dalı, doktora programında 20 öğrenci öğrenim görmektedir. 

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

            Misyon 

Fakültenin temel görevi, toplumsal sorumluğa sahip, insani değerlere saygılı,    

yaratıcı, sorgulayan, araştıran ve çözümler getiren bilgili bireyler yetiştiren öğretim 

elemanlarını bünyesinde toplayarak girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, yüksek ahlaklı 

değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, düşünen, sorgulayan liderlik özellikleri ile 

donatılmış öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını, mezunlarını toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamak ve ideallerini gerçekleştirmek üzere harekete geçirmek için nitelikli 

iletişimci ve öğretim elemanlarını yetiştirmektir. Fakülte, bu anlamda, topluma iletişimin 

doğasını en iyi şekilde anlayan uzmanlar, araştırmacılar ve akademisyenleri kazandırmayı 

misyon olarak benimsemelidir. 
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Vizyon 

Türkçe eğitimi esas alan Fakültenin vizyonu; ülkesini ve dünyayı doğru anlayan ve 

açıklayan, bilimsel ahlaka uygun araştırma yapan, toplum ve kamu yararını gözeten bir 

fakülte olma karakterini yükseltmektir. Geleceğin iletişimcilerinin bilgili, etik değerlere 

saygılı, iletişimin toplumsal gelişmedeki seçkin yerini iyi bilen ve bu yönde çalışan, ilişkiler 

kurup geliştiren insanlar olarak yetiştirilmesi temel hedeftir. 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.1.Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Türkçe eğitimi esas alan Fakültenin stratejik amacı; ülkesini ve dünyayı doğru 

anlayan ve açıklayan, bilimsel ahlaka uygun araştırma yapan, toplum ve kamu yararını 

gözeten bir fakülte olma karakterini yükseltmektir.Geleceğin iletişimcilerinin bilgili, etik 

değerlere saygılı, iletişimin toplumsal gelişmedeki seçkin yerini iyi bilen ve bu yönde çalışan, 

ilişkiler kurup geliştiren insanlar olarak yetiştirilmesi temel hedeftir. 

Olgunluk Düzeyi (2)  

Kanıtlar  

Fakülte Web Sayfasında yer almaktadır.  

A.2. İç Kalite Güvencesi 

 Üniversitemizin Kalite Politikası ile uyumlu olacak şekilde Kanunlar, Yönetmelikler ve 

Yönergeler ile Fakültemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda iletişim bilimleri alanına ve 

medya endüstrisine yönelik nitelikli insan kaynağı ve iletişim bilimciler yetiştirmek kalite 

politikamızın esasıdır. 

Olgunluk Düzeyi (3)  

Fakülte Web Sayfasında Kalite başlığı altında yer almaktadır.  

 

 

 



A.3. Paydaş Katılımı 

Fakültemizde iç ve dış paydaşlara yatay ve dikey iletişim kanallarının tümü açıktır. 

2019 yılında Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde kurulan TV Stüdyosu 

bağışçıların yardımı ile kurulmuştur. Ayrıca Fakülte/Yüksekokul Kurma ve Yaşatma Derneği, 

belediye, kaymakamlık ve birimleri, emniyet, kızılay, sağlık bakanlığı, halk eğitim, öğrenciler, 

akademik ve idari personel çeşitli katılımlar sağlamaktadır. 

Gerek fakültemize ait binamızın ilgili yerlerinde gerekse de web sayfamızda şikayet-

öneri kutusu bulunmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi (1)  

Kanıt bulunmamaktadır.  

A.4. Uluslararasılaşma 

Uluslararasılaşma kapsamında fakültemize ait bir özel politika/ program/ uygulama söz 

konusu değildir. Üniversitemizin genel politikasıyla uyumlu biçimde süreçler işletilmektedir.  

Olgunluk Düzeyi (1)  

Kanıt bulunmamaktadır.  

B. EĞİTİM-ÖĞRETİM 

B.1 Programların Tasarımı ve Onayı 

Programlar, yasal mevzuatlar çerçevesinde (lisans, ön lisans ve lisansüstü 
yönetmelikler vb.) açılmaktadır. Programların amaçları çağın gereklerine uygun olarak ulusal 
ve uluslararası yeterlilikler ve kalkınma planları çerçevesinde belirlenmektedir. Müfredatın 
tasarımı ülkenin iş gücü ihtiyacı ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin artırılmasına yönelik 
olarak çağın gereklerine uygun olarak şekillenmektedir. Program yeterlilikleri, Fakültemizin 
(bölümlerin) yönetimi ve ilgili akademik birimleri tarafından belirlenmektedir. Bölümlerde 
teklif olarak hazırlanan programlar öncelikli olarak bölüm akademik kurullarında görüşme ve 
tartışmaya açılmaktadır. Bölüm akademik kurulunun önerisi, birim kuruluna sunulur, birim 
yönetim kurulunun kararı üniversite eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek 
uygunluğuna karar verilmesi durumunda üniversite senatosunun onayına sunulur; senatonun 
onayıyla uygulamaya konulur. 

Programların eğitim amaçları ve kazanımları Tirebolu İletişim Fakültesi web sitesi 
üzerinden kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir. Eksik olan bölüm program bilgileri ve 
ders planlarının sisteme yüklenebilmesi için gerekli çalışmalar ivedilikle yapılmaktadır.  



Konu ile ilgili fakültenin web sayfasında gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi (3)  

Kanıtlar 

Fakülte web sayfasında yayınlanan staj yönergesi.  

Sınavlarda uyulması gereken kurallar ekte yer almaktadır.  

B.2.  Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi 

Fakültemiz programlarına ilk defa öğrenci kabulü ile dikey geçişler ÖSYM sınav 
sonucuna göre yapılmaktadır. Yatay geçişler ise YÖK ve kurum tarafından belirlenen usul ve 
esaslara göre yapılmaktadır. Yine uluslararası öğrenciler için gerekli olan iş ve eylemler 
“Giresun Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi” ne uygun olarak yerine 
getirilmektedir.  

Fakültemizde yeni öğrencilerin kuruma uyumlarının sağlanması amacına yönelik 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından oryantasyon programı düzenlenmektedir. Bu 
programda yeni öğrencilere üniversite, lisans programları, kültür, sanat ve spor alanlarındaki 
öğrenci kulüpleri, kampüste yaşam ve yurtlar hakkında bilgiler verilmekte, yeni öğrencilerin 
daha önceki dönemde kayıt olan öğrenciler ile tanışmasına da olanak sağlanmaktadır. Bu yolla 
yeni kayıtlı öğrencilere üniversitenin ilk günlerinde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilere üniversiteye ilk kayıt oldukları 
dönemden itibaren bir akademik danışman atanır. Danışmanlar; öğrencilerin ders 
kayıtlanma/seçim ve öğrenimleri süresince karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne destek 
vermek suretiyle öğrencilere rehberlik etme görevini yerine getirirler.    

Giresun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince 
Ön lisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında 
olan öğrenciler, onur öğrencisi; genel ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise 
yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma 
ekinde belirtilir.  

Olgunluk Düzeyi (3)  

Kanıtlar  

Fakülte web sayfasında yer alan mevzuat doğrultusunda kullanılan belgeler ve formlar.  

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Fakültemiz programlarında yer alacak dersler, saat ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
(AKTS) kredileri, zorunlu veya seçimlik oldukları, ilgili akademik anabilim/ana sanat dalı 
kurullarının ve bölüm kurullarının önerileri dikkate alınarak fakültemiz kurulunca belirlenir ve 
senatonun onayı ile kesinleşir. Her dersin AKTS kredisi öğretim programında belirtilir. AKTS 



kredisinin hesaplanmasında teorik ders saati, uygulama ve/veya laboratuvar ders saati, 
öğrencilerin ilgili ders için yapmaları gereken ön hazırlık, ödev, araştırma, sunum hazırlama, 
sınava hazırlık, sınav ve benzeri çalışmalara ilişkin süreler göz önünde bulundurulur. Tüm 
diploma programlarında, öğrencilere verilecek derslerin AKTS kredisi toplamı her bir yarıyıl için 
otuzdur. Yıllık program uygulanan birimlerde yıllık AKTS kredisi toplamı altmıştır.  

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri 
uygulama ve stajların iş yükleri (AKTS kredisi)  programın toplam iş yüküne dâhil 
edilmemektedir. Tirebolu İletişim Fakültesi staj yönergesi hükümlerince işlem tesis 
edilmektedir.  

Ders programlarının yürütülmesi sürecine öğrencilerin katılımı sağlanır. Üniversite 
birimlerinde yürütülen dersler kapsamında öğrencilerin aktif olarak rol alabilmeleri için, 
dönem içinde ödevler verilmekte, kısa sınavlar yapılmakta, öğrencilerden 
sunum/uygulama/canlandırmalar yapmaları istenerek, projelerde ekip çalışmaları teşvik 
edilmektedir. Fakültemizde son sınıf öğrencilerine bitirme ödevi ve/veya bitirme tezi adı 
altında uygulama dersleri verilmektedir. Bu dersler ile öğrencilerin kendi belirledikleri 
konularda araştırma, inceleme, raporlama ve sunma becerilerini geliştirmeleri 
amaçlanmaktadır. Ayrıca TİF Film Festivali ve öğrenci topluluklarında ortaya konan faaliyetler 
de bu süreci destekleyici niteliktedir.  

Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme süreçleri uluslararası ve çağdaş ilkelere 
göre tutarlı biçimde uygulanan yazılı ve uygulamalı, süreç ve sonuç değerlendirme esaslarına 
dayalı ölçüt, düzenleme ve işlemlere göre belirlenir ve yönetilir. Başarı ölçme ve 
değerlendirme yöntemi, dersin içeriğine göre uygulamalı veya teorik olarak öğrencilerin 
program amaçlarına ilişkin öğrenme çıktılarını yeterli düzeyde sağlayıp sağlamadığını ölçecek 
şekilde tasarlanmaktadır. Analitik düşünme becerileri ve bilginin ne derece kazanıldığına dair 
değerlendirmeler, derse bağlı olarak yazılı (ara sınav, final) ve/veya sözlü, pratik, ödev, proje, 
tasarım, sunum vb. değerlendirme yöntem ve tekniklerinden alınan sonuçlara göre başarı, 
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında öngörülen şekilde değerlendirilmektedir.  

Değerlendirme süreci Giresun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği üzerine tesis edilmiştir.  

Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 
oluşması durumunda nasıl bir yol izleneceği Giresun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre uygulanmaktadır.   

Olgunluk Düzeyi (2)  

Kanıtlar  

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Grafik Tasarım Sergisi.  

B.4. Öğretim Elemanları 



Tirebolu iletişim Fakültesi’nde 19 akademik personel görev yapmaktadır. Herhangi bir 
sebeple, programların yürütülmesi için yeterli sayıda öğretim üyesinin olmadığı durumlarda, 
üniversitenin diğer birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarından destek istenmektedir. 
Bu kapsamda, üniversitemizde 2019 yılında dönemleri itibariyle ilgili maddeleri uyarınca 
toplam 6 öğretim elemanı görev yapmıştır.  

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler 
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği vb. mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir.  

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31’ inci 34’ üncü ve 40’ ıncı maddeleri ile 
Yükseköğretim Kurulunun Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda işlem yapılmaktadır. 

Fakültemizde Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 
Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde 2019 yılında da norm kadro 
çalışmalarına devam etmiştir.  

Olgunluk Düzeyi (4)  

Kanıtlar  

Fakültede istihdam edilen öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi 

ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık biçimde işletilmekte, sonuçlar ve 

süreç web sayfasında ilan edilmektedir.  

B.5.  Öğrenme Kaynakları 

Fakültemiz binası 5 katlı olup, toplam 5.724 M2 kapalı alana sahiptir.  

Eğitim-öğretim ve sosyal amaçlı kullanılan fiziki alanlarımız: 

• AnfiKapasitesi                 :165 Kişi 

• AnfiAlanı                 :200 m2 

• SınıfKapasitesi                 :960 Kişi 

• SınıfAlanı                                                                                 :906 m2 

• Bilgisayar Lab. Kapasitesi                                                    :100 Kişi 

• BilgisayarLab.Alanı                  :158 m2 
• KantinSayısı                  : 1Adet 
• KantinAlanı                  : 203 m2 

• KafeteryaSayısı                  : 1adet 

• KafeteryaAlanı                  : 156  m2 

• ToplamKapasite                                                                     : 400 kişi 

• ÖğrenciyemekhaneSayısı                                                   :1Adet 

• ÖğrenciyemekhaneAlanı                                                    :307 m2  

• Öğrenci yemekhane Kapasitesi                                          :400 Kişi  

• Personel yemekhaneSayısı                                                 :1Adet 



• Personel yemekhaneAlanı                                                  :255 m2  

• Personel yemekhane Kapasitesi                                        :150Kişi 

• Açık Spor Tesisleri Sayısı                                                     :1 adet 

• Açık Spor Tesisleri Alanı                                                      :80m2 

•  Toplantı Salonu Kapasitesi                                                  :1 adet 

• ToplantıSalonuAlan                                                             :50 m2 

• Konferans Salonu Kapasitesi                                              :260 Kişi 

• KonferansSalonuAlanı                                                        :88 m2 

• Seminer Odası                                                                         :50m2 
 
            Ayrıca 60 adet basılı dergi, ortalama 3000 kitap olup aynı anda  30 öğrencinin 
çalışabileceği okuma salonu  bulunmaktadır.  

Fakültemizde öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız, internet hizmetlerini kablolu ve 
kablosuz (Eduroam uygulaması kapsamında) olarak gün boyu kullanabilmektedirler. 
Üniversitemiz personeline e-posta adresleri tahsis edilmiştir. Eduroam uygulaması 
kapsamında mobil kullanıcılar ziyaret ettikleri kurumun kablosuz ağ hizmetlerinden kendi 
kurumunun kullanıcı kodu ve şifresiyle yararlanabilmektedir. Fakültemizde, projeksiyonlar, 
bilgisayarlar, fotokopi makineleri, bilgisayar laboratuvar ekipmanı gibi birçok teknolojik 
imkânlar sunulmaktadır. Ayrıca çizim, animasyon, grafik gibi teknolojik gelişmeler ve bilgisayar 
yazılım programları kullanılmakta ve derslerde öğrencilere kullandırılarak eğitimleri 
verilmektedir. Bazı birimlerimizde UZEM vasıtasıyla Türk Dili Ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 
dersleri bilgisayar ortamında online olarak verilmektedir.  

Fakültemiz öğrencilerinin meslek, sektör ve işletme seçme sürecinde 
yönlendirilmelerine ve bilgilendirilmelerine katkıda bulunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmeye 
yönelik Fakültemizde her yıl konferanslar, sosyal ve kültürel etkinlikler, sergiler v.b. 
düzenlenmektedir.  

Üniversitemizde staj işlemlerinin uygulanması Fakültemizdeki Staj Yönergesi 
doğrultusunda yürütülmektedir. Programlar; öğrencilerin uygulama ve stajların yapılması 
hususunda öğrencilere yardımcı olmakta, ayrıca uygulama ve staj yeri seçimi konusunda 
akademik personel, öğrencilere etkin destek/rehberlik sağlamaktadır. İlgili belgeler fakülte 
web sayfasında paydaşların erişimine açıktır. 

Fakültemizde 2019 yılında 7 öğrenciye yemek bursu yardımı yapılmıştır.  5 öğrenciye 
kısmi zamanlı olarak çalışma imkânı verilmiştir. 

Fakültemiz öğrenci topluluğu, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyet 
sürdürmektedir. Öğrencilerin toplumsal, kültürel, sanatsal, akademik ve bireysel gelişmelerine 
yardım etmek, araştırıcı ve yaratıcı özelliklerini geliştirerek hayata geçirmeye yardımcı 
olmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi (3)  

Kanıtlar  



Fakültede web sayfasında kaynaklara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bazı dersler uzaktan eğitim 
yöntemiyle yapılmaktadır.  

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Eğitim-öğretim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri güvence altına 
alınması bölüm/program başkanlıklarınca her yıl yapılan akademik kurullar aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir.  

Eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülen birimlerde, akademik kurullarda ayrıca eğitim 
öğretim komisyonunda programlar değerlendirilmekte ve ihtiyaca göre güncellenmesi 
sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2019 eğitim-öğretim yılında yaz döneminde rutin ders planı 
değişikliklerinin dışında fakültenin her üç bölümünde oldukça önemli revizyonlar yapılmış ve 
bunun için aralıklarla yapılan toplantılar sonucunda ders planları yenilenmiştir. Her üç bölüme 
yeni ortak dersler gelmiş ve bu değişiklikle Tirebolu İletişim Fakültesi, lisans düzeyinde verdiği 
iletişim eğitimi ile standartlarına daha uygun bir hale getirilmiştir. 

Olgunluk Düzeyi (2)  

Kanıtlar  

Fakülte web sayfasından mezun bilgi sistemine erişilebilir.  

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  

C.1 Araştırma Stratejisi  

Tirebolu İletişim Fakültesi vizyonu ve misyonu çerçevesinde araştırma ve geliştirme 
çalışması yapmaktadır. Araştırma alanında ana strateji, yeterli dengenin sağlanması ve iş 
yükünün azaltılmasıyla orantılı olarak bilimsel/akademik özgün araştırmaların yapılabilmesidir. 
Giresun yerel medya organları ile iletişimimizi güçlendirerek Tirebolu ve Giresun özelinde 
akademik çalışmalara paydaş olarak yoğunluk vermektir. Öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik 
uygulama alanları kurulmuştur (Radyo ve TV Stüdyosu v.b.). 

Olgunluk Düzeyi (1)  

Kanıtlar  

C.2 Araştırma Kaynakları 

Tirebolu İletişim Fakültesi öğretim üyelerine uygun araştırma -koşullarını sağlamayı ve 
onları teşvik etmek için yeterli fiziki alt yapı ve mali olanaklar sağlamaktadır. 

Olgunluk Düzeyi (2)  

Kanıtlar  



 

 

C.3. Araştırma Yetkinliği  

Fakülte, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği konusunda YÖK ve kurum içi mevzuatın 

belirlediği çerçeve içerisinde hareket etmektedir.  

Olgunluk Düzeyi (2)  

Kanıtlar  

Atama yükseltme vb. ilgili yönetmelikler fakülte web sayfasında yer almaktadır.  

C.4. Araştırma Performansı  

Üniversitemizce zaman zaman araştırma performansına ilişkin veriler istenmektedir, bu 
kapsamda bireysel olarak öğretim elemanlarının yayın vb. çalışmaları değerlendirilmekte ve 
izlenebilmesi için sayısallaştırılarak çeşitli tablolara işlenmektedir.  

Olgunluk Düzeyi (2)  

Kanıtlar  

D. TOPLUMSAL KATKI  

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

Fakültemizde iç ve dış paydaşlara yatay ve dikey iletişim kanallarının tümü açıktır. 2019 

yılında Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde kurulan TV Stüdyosu bağışçıların 

yardımı ile kurulmuştur. Ayrıca Fakülte/Yüksekokul Kurma ve Yaşatma Derneği, belediye, 

kaymakamlık ve birimleri, emniyet, kızılay, sağlık bakanlığı, halk eğitim, öğrenciler, akademik- 

idari personel ve Tirebolu halkı çeşitli katılımlar sağlamaktadır. Geçmişte olduğu gibi 

gelecekte de iç ve dış paydaşlarla hem yatay hem de dikey iletişim kanalları açık tutularak bu 

kanalların fakültemize destekleri sağlanacaktır. 

Olgunluk Düzeyi (1)  

Kanıtlar  

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

2019 yılında Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde kurulan TV Stüdyosu 



bağışçıların yardımı ile kurulmuştur. Ayrıca Fakülte/Yüksekokul Kurma ve Yaşatma Derneği, 

belediye, kaymakamlık ve birimleri, emniyet, kızılay, sağlık bakanlığı, halk eğitim, öğrenciler, 

akademik ve idari personel çeşitli katılımlar sağlamaktadır. 

Olgunluk Düzeyi (2)  

Kanıtlar 

Kanıt yok  

D.3. Toplumsal Katkı Performansı  

Fakültede toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda çeşitli faaliyetler 

yürütülmekte (ziyaretler, ortak çalışmalar, fiziksel mekan kullanım desteği, mali destek vb.) 

ancak bunlar sistematik biçimde kayıtlanıp izlenmemektedir. Bu türden iletişim süreçleri ve 

performans katkısı fakültemize ait haber uygulama ajansında (Günimedya) haber formatında 

yer almaktadır.  

Olgunluk Düzeyi (1)  

Kanıtlar  

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

E.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Tirebolu İletişim Fakültesi’nde yönetsel ve idari yapı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 
kapsamında tanımlanmış olan Fakülte Kurulu, Fakülte yönetim kurulu şeklindeki karar alma 
mekanizmalarından oluşturulmuştur. Fakülte Kurulu, Fakülte yönetim Kurulu’nda akademik 
birim yöneticileri ve seçilmiş üyelerin temsiliyetine yer verilmektedir. Fakültemizde üst amir 
konumunda Dekan bulunmaktadır. 

Ayrıca Fakülte sekreterliğine bağlı olarak görev yapan 7 idari birim mevcuttur. Bu 
birimlerde çalışan personelin görev yetki ve sorumlulukları görev tanımlarında, 
yönerge/prosedürlerde tanımlanmıştır.  

Olgunluk Düzeyi (3)  

Kanıtlar  

Gerekli bilgi ve belgeler fakülte web sayfasında yer almaktadır.  

E.2. Kaynakların Yönetimi 

Fakültemiz 12 adet sınıf, 6 adet atölye, 1 adet radyo stüdyosu, 2 laboratuar (mac, 
bilgisayar) ve 1 adet konferans salonu ile 900 civarında öğrenci ve 19 akademisyen ile hizmet 



vermektedir. Ayrıca mali kaynaklarımız, fiziki mekânlarımızın tadilatı ve bürolar, sınıf ve 
atölyelerde kullanılan ekipmanların tedariki, bakımı ve onarımı ve akademik personelin 
bilimsel etkinliklere katılımının desteklenmesi gibi Fakültemizin diğer ihtiyaçları için 
kullanılmaktadır.  

Olgunluk Düzeyi (3)  

Kanıtlar  

Hizmetiçi eğitim 

E. 3 Bilgi Yönetimi ve Sistemi 

Fakültemizde iş ve işlemler için Üniversitemiz Daire Başkanlıkları tarafından hazırlanan 
otomasyon programları kullanmaktadır. Kurum içi otomasyon programları Öğrenci Bilgi 
Sistemi, Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi, Akademik Veri Yönetim Sistemi, BAP Proje Yönetim 
Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi, 
Muhasebe Yönetim Sistemi, Taşınır Kayıt Kontrol ve Yönetim Sistemi’dir.  

Olgunluk Düzeyi (3)  

Kanıtlar  

Belgenet, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Ssitemi, GUYBİS, Mali Sitemler, YÖKSİS 
vb. 

E.4. Destek Hizmetleri  

Fakülte dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini standart 

uygulamalar ve kurum içi mevzuat çerçevesinde sağlamaktadır (örn. mal ve hizmet 

alımlarında komisyon marifetiyle denetim ve izleme yapılmaktadır).  

Olgunluk Düzeyi (1)  

Kanıtlar  

E.5. Kamuoyu Bilgilendirme ve Hesapverebilirlik  

5018 sayılı Kanun’da hesap verilebilirliğe yönelik hükümler uygulanmaktadır. 
Fakültemiz web sayfasında faaliyetlere ait duyurular kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Fakültede 
her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması,  
kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amacıyla görev, yetki ve sorumluluklar açık olarak 
tanımlanmıştır. 

Fakültemiz ile ilgili gelişmeler ve gerçekleştirilen kamuya açık etkinlikler (konser, 
tiyatro, konferans, seminer vb.) web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan tüm halkımıza 
duyurulmaktadır. 



Olgunluk Düzeyi (1)  

Kanıtlar  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Fakültemizin İç Kontrol sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Fakültemiz hızla 
büyüyüp gelişen bölümleri ve öğrenci sayılarının artmasıyla doğru orantılı olarak mevcut 
personelin iş yükü ve yoğunluğu büyümekte olup çok sayıda görev ve sorumluluklar az sayıda 
personel tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Her görev için uygun sayıda ve nitelikte 
personelin işe alınması temin edilmelidir. İç kontrolün uygulanabilmesi için toplantı, seminer, 
performans ölçümü, risk analizinin yapılmasını kapsayan, eylemlerin yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda birimimiz kalite komisyonu kurulmuştur  ve toplantılar 
yapılmaktadır.   

 


