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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

 

 

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin 

iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının 

yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara 

ilişkin esasları düzenleyen Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23 Temmuz 2017 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ardından, YÖK Temsilcileri, ÜAK Temsilcileri, ilgili 

Bakanlıklar ve diğer kurumların temsilcilerinden oluşan Yükseköğretim Kalite Kurulu 

oluşturulmuştur. Yükseköğretim Kalite Kurulu; Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu, 

Kalite Güvence Ajansları Tescil Komisyonu ve Kalite Güvence Kültürünü Yaygınlaştırma 

Komisyonundan oluşmaktadır.  

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin yayımlanmasından sonra yüksekokulumuz 

bünyesinde kurulan Kalite Komisyonu çalışmalarına başlamış ve kısa zamanda, söz konusu 

Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan İç Değerlendirme Raporumuz Giresun Üniversitesi 

Kalite Komisyonuna sunulmuştur. Bu çalışmalarla üniversitemiz birimlerinde uzun yıllardır 

sürdürülen kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin daha bütüncül olarak 

yapılandırılmasına katkı sağlanmıştır.  

 

Yüksekokulumuz Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan Kurumsal İç Değerlendirme 

Raporu, yüksekokulumuzu eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler 

yönünden objektif bir şekilde değerlendirmektedir. Aynı zamanda bu rapor, Kurumsal Dış 

Değerlendirme sürecine yönelik olarak hazırlık niteliği taşımaktadır. Yükseköğretim 

kurumlarının her 5 yılda bir zorunlu olarak tabi tutulacakları dış değerlendirme süreci 

kapsamında değerlendirilmektedir.  

 

Hazırlanan bu raporun yüksekokulumuz ve üniversitemiz için yükseköğretim kalite 

güvencesi çalışmalarına katkı sağlayacak nitelikte olduğu inancıyla, kalite güvencesi 

çalışmalarına emek veren herkese ve özverili çalışmalarından dolayı Kalite Komisyonu 

üyelerine teşekkürlerimi sunarım. 

 

 

 

 

      Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA 

        Müdür 
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1. Kurum Hakkında Bilgiler  

Yüksekokulumuzun yönetim birimleri aşağıdaki gibidir. 

 

Müdür    : Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA 

Müdür Yardımcısı  : Öğr. Gör. Fatma ÇOBAN 

Müdür Yardımcısı  : Öğr. Gör. Ferhat AYAR 

Yüksekokul Sekreteri  : İbrahim KURT  

 

 

SIRA 

NO 
YÜKSEKOKUL KURULU 

1 Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA  Müdür 

2 Öğr. Gör. Fatma ÇOBAN Müdür Yardımcısı 

3 Öğr. Gör. Ferhat AYAR Müdür Yardımcısı 

4 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DURGUT Muhasebe ve Vergi Böl. Bşk. 

5 Öğr. Gör. Ferhat AYAR Yönetim ve Organizasyon Böl. Bşk. 

6 Öğr. Gör. Seval COŞKUN ATEŞ Seyahat -Turizm ve Eğl. Hiz. Böl. Bşk. 

7 Öğr. Gör. Hacı Ali ÇAKMANUS Pazarlama ve Reklamcılık Böl. Bşk. 

8 Öğr.Gör. Ömer TURANLI Finans- Bankacılık Böl. Bşk. 

9 Öğr. Gör. Oktay Orçun BEKEN Büro Hiz. ve Sekreterlik Böl. Bşk. 

SIRA 

NO 
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU 

1 Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA  Müdür  

2 Öğr. Gör. Fatma ÇOBAN Müdür Yardımcısı 

3 Öğr. Gör. Ferhat AYAR Müdür Yardımcısı 

4 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DURGUT Üye 

5 Dr. Öğr. Üyesi Muaffak SARIOĞLU Üye 

6 Dr. Öğr. Üyesi Kenan BÜYÜKKAYA Üye 

7 İbrahim KURT  
Yüksekokul Sekreteri 

(Raportör) 
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1.1 İletişim Bilgileri 

 

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu      

Adres:  Gazipaşa Yerleşkesi Debboy Mevkii C Blok Giresun/ Merkez 

Tel:  0 454 310 15 58 

Faks:  0 454 310 15 64 

E-Posta: sbmyo@giresun.edu.tr 

 

 

1.2 Tarihsel Gelişimi  

Yüksekokulumuz 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak halen 

Öğretmenevi olarak kullanılan binada, Hayati Bilimler Bölümüne bağlı Meyvecilik, Bağcılık, 

Sebzecilik ve Gıda Teknolojisi Programlarında eğitim öğretim faaliyetine başladı. 

1977-1978 eğitim öğretim yılında Gıda Teknolojisi Programı kaldırılarak yerine Su 

Ürünleri Programı; 1980-1981 eğitim öğretim yılında mevcut tüm bölüm ve programlar 

kaldırılarak Sosyal Bölümler Bölümüne bağlı İşletme-Muhasebe programları ile Teknik 

Programlar bölümüne bağlı Elektrik Programı açılmıştır. Kısa bir süre sonra Elektrik 

programı da kaldırılarak yerine Sekreterlik Programı açıldı. 

1982-1983 eğitim öğretim yılında şu an kullanılmakta olan Gazipaşa Yerleşkesindeki 

binaya taşınan okulumuz, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlandı. Mevcut bölüm ve programlar yeniden 

düzenlendi. İktisadi ve İdari Bölümüne bağlı İşletmecilik, Muhasebe ve Sekreterlik 

Programlarında öğretim yapıldı.  

1988-1989 eğitim ve öğretim yılında ise, Teknik Programlar Bölümü içinde Fındık 

Eksperliği programı açıldı. 1991-92 döneminden itibaren de Sekreterlik Programının ismi 

"Büro Yönetimi ve Sekreterlik" olarak değiştirildi. 

1992-1993 eğitim öğretim yılından itibaren İşletmecilik ve Muhasebe programlarında 

İkinci Öğretim yapılmaya başladı. 1999 Yılında Muhasebe Programının ismi "Bilgisayarlı 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" ismini aldı. 

2001-2002 eğitim öğretim yılında, Teknik Programlar Bölümü içinde Harita ve 

Kadastro programı normal öğretim olarak açıldı. 

2002-2003 Eğitim öğretim yılında ise, Meslek Yüksekokullarının yeniden 

yapılandırılması projesi çerçevesinde, okulumuzda sınavsız geçiş uygulamasıyla birlikte; 

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Endüstriyel Elektronik, Elektrik, Makine, Tekstil, 

Mobilya ve Dekorasyon Bölümleri ikinci öğretim olarak açıldı. 

2006-2007 Eğitim öğretim yılında da, Harita ve Kadastro, Fındık Eksperliği 

programlarının İkinci öğretim kısımları açılarak, 40’ar öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 

Aynı öğretim yılında Turizm ve Seyahat İşletmeciliği programı da açılmış, ancak yeterli 

öğretim elemanı sağlanamadığı için öğrenci alınamamıştır. 

mailto:sbmyo@giresun.edu.tr
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2008-2009 Eğitim öğretim yılında aşağıda bölüm adı ve öğrenci sayısı yazılı 

Programların Normal ve İkinci öğretim kısımları açılarak, 649 öğrenci ile eğitim öğretime 

başlamıştır.  

Bölümler/Programlar 
Normal 

Öğretim 

  İkinci 

Öğretim 
Toplam 

Muhasebe ve Vergi  295 154 449 

Yönetim ve Organizasyon 284 116 400 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 263 215 478 

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri 215 73 288 

Finans Bankacılık ve Sigortacılık 250 194 444 

Pazarlama  110 - 110 

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım 161 162 323 

Toplam 1578 914 2492 

 

2009-2010 Eğitim ve Öğretim yılında Yüksekokulumuz program isimleri 

değiştirilerek, yeni bölümler oluşturulmuş, bu bölümlere bağlanan programlar aşağıda 

belirtilen şekilde güncellenmiştir. 

 

 

BÖLÜM ADI      PROGRAM ADI 

Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri  Turizm ve Seyahat Hizmetleri 

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık   Bankacılık ve Sigortacılık 

Muhasebe ve Vergi     Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

Yönetim ve Organizasyon    İşletme Yönetimi 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Pazarlama ve Dış Ticaret     Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

       Pazarlama 

 

Yükseköğretim Yönetim Kurulu’nun 10 Mayıs 2012 tarihli toplantısında; 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanun 7/d–2 maddesi uyarınca Meslek Yüksekokulu 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak 2 (iki) 

ayrı Meslek Yüksekokulu’na dönüştürülmesine karar verilmiştir. 
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Halen eğitimine devam edilen programlar şu şekildedir; 

 

S.NO BÖLÜM ADI PROGRAM ADI PROGRAMI 

1 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri N.Ö. -- 

2 Finans, Bankacılık ve Sigortacılık  Bankacılık ve Sigortacılık  N.Ö. İ.Ö. 

3 Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi N.Ö -- 

4 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Pazarlama 

 

Halkla İlişkiler N.Ö. İ.Ö. 

Pazarlama 
N.Ö. --- 

5 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları N.Ö. İ.Ö 

6 
Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı 

Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı 

N.Ö.  İ.Ö. 

 

 

2017-2018 eğitim yılında Yüksekokulumuzda 6 bölümde toplam 2492 öğrenciye 

eğitim-öğretim verilmiştir. Yüksekokulumuzda; 16 adet derslik, 16 ofis, 1 adet bilgisayar 

laboratuarı, 1 adet arşiv  ve öğrenci kantini bulunmaktadır. 

 

Bölümler/Programlar 
Normal 

Öğretim 

  İkinci 

Öğretim 
Toplam 

Muhasebe ve Vergi  295 154 449 

Yönetim ve Organizasyon 284 116 400 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 263 215 478 

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri 215 73 288 

Finans Bankacılık ve Sigortacılık 250 194 444 

Pazarlama  110 - 110 

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım 161 162 323 

Toplam 1578 914 2492 

 

Programlarımıza ÖSYM sınavları ile kontenjana bağlı olarak 50 ile 90 arasında 

öğrenci alınmaktadır. 2017-2018 eğitim yılında programlarımız doluluk oranı % 87 olarak 

gerçekleşmiştir. 
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2017-2018 eğitim yılında Yüksekokulumuzda  2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim 

Görevlisi Doktor, 27 Öğretim Görevlisi ve 9 İdari Personel görev yapmıştır. Halen görevli 

olan akademik ve idari kadromuz aşağıdaki gibidir.  

 

Akademik Personel  

 

Akademik personel Mevcut Sayı 

(2018) 

Prof. - 

Doç. (Müdür) 1 

Dr. Öğr. Üyesi          1 

Öğr. Gör.Dr. 2 

Öğr. Gör. 27 

Araş. Gör. - 

Toplam 31 

 

İdari Personel 

 

İdari personel Mevcut 

Sayı 

(2018) 

Yük.Ok.Sek 1 

Şef 3 

Bilg. İşl. 1 

Teknisyen 3 

Kaloriferci 1 

Toplam 
9 

 

 

 

1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

 

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu;  iş dünyasının talep ettiği 

ara eleman olarak iş gücü eğitimini nitelikli olarak gerçekleştirirken, sürekli gelişen, takım 

çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, ilimizin sorunlarını 

 

2017-2018 Yılı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı 

 

Bölümler 

ÖSYM 

Kontenjanı 

ÖSYM sonucu 

Yerleşen 

 

Boş Kalan 

Muhasebe ve Vergi  75 74 1 

Yönetim ve Organizasyon  50 52 - 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik       160 102 58 

Finans – Bankacılık ve Sigortacılık      110 114 - 

Pazarlama ve Reklamcılık 135 119 17 

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri 80 67 13 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Toplam 

 

610 528 89 
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çözmeye yönelik çalışmalar yapan, yüksekokul ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğini 

sağlamada öncü, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim ve öğretimi etkin bir şekilde 

yürüten ve servis sağlayan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkesini 

benimsemiş, sürekli gelişen meslek elemanlarıyla örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur 

duyulan bir yüksekokul olmaktır. 

 

Meslek alanında endüstrinin istediği bilgi ve beceriye sahip, çalıştığı işyerlerinde 

insanlarla kolay diyalog kurabilen, bir yabancı dili temel seviyede bilen, bilgisayarı 

kullanabilen, sosyal, kültürel etkinliklere doğrudan ve dolaylı katkı sağlayabilen ara insan 

gücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; evrensel nitelikte bilgi ile 

donanmış, bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, paylaşımcı, 

katılımcı, değişen koşullara uyum sağlayabilen, yöre yaşayanlarının düşünsel aydınlanmasına, 

kültürel ve sanatsal değerler yaratmaya yönelik hizmet etmeyi ve toplumla bütünleşerek bu 

görevlerini evrensel standartlarda kalite yönetimi ile yürütmeyi görev edinen, problem çözme 

yetisinde ve ekip çalışması ruhuna sahip, önderlik yapabilecek vasıfta, Atatürk İlke ve 

İnkılaplarına bağlı ve onları özümsemiş, vatansever ve toplumsal değerlere saygılı ve nitelikli 

bireyler yetiştirmektir. 

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde; kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip 

sorgulayıcı, araştırıcı, çözümleyici düşünce yapısında, insani değerlere saygılı işgücü 

yetiştirmek, bilgiyi paylaşarak yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmak ve 

endüstriyel  alanında sahip olduğu entelektüel birikim ile toplumu bilgilendirmektir. 

 

Gelişen teknolojilerin bir sonucu olarak ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda özellikle 

hizmet sektörlerine ara elemanlar yetiştirmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde kurulan ve 2 

yıllık programları içeren Meslek Yüksekokulumuzun amacı; iki yıllık Meslek Yüksekokul 

eğitimini özellikle Meslek liselerinden mezun olan öğrencilere yönelik; onların bilgi, beceri 

ve yeteneklerini daha da geliştirerek, hem nitelikli emek gücü ihtiyacını karşılamak hem de 

ulusal ve uluslararası dinamiklere uygun mezunlar yetiştirmektir.                                                                    

       

1.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

 

2017-2018 eğitim yılında normal öğretim öğrencilerimize Kadir Karabaş Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulunda, ikinci öğretim öğrencilerimize Gazipaşa Yerleşkesinde bulunan 

binamızda eğitim verilmiştir. Söz konusu binalarımız Tıp Fakültesi, Bulancak Kadir Karabaş 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu birimlerimiz ile 

ortak kullanım alanlarıdır.  
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Öğrencilerimiz kütüphane hizmetini Üniversitemiz Güre Yerleşkesindeki Merkez 

Kütüphanesinden karşılamaktadır. Yemek ihtiyaçlarını yerleşkemizde bulunan yemekhaneden 

ve kafeteryalardan gidermektedirler. Öğrencilerimiz Üniversitemizde Kurulu öğrenci 

toplulukları tarafından düzenlenen tiyatro, müzik, dans ve diğer sportif faaliyetlere 

katılmaktadırlar. Gazipaşa yerleşkemizde Spor salonu bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda 

yeni kayıt olan öğrencilerle oryantasyon toplantıları yapılarak Yüksekokulumuz 

tanıtılmaktadır. 

 

1.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 

 

Yüksekokulumuzda Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve 

destek veren birim bulunmamaktadır.  

1.6 Yükseköğretim Kurumunun Organizasyon Şeması 

 

 
 

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ 

 
SOSYAL BİLİMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU KURULU 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU YÖNETİM 

KURULU 

 

MÜDÜR YARDIMCISI 

 

MÜDÜR YARDIMCISI 

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜM BŞK. 

 

İZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANI 

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK     

BÖLÜM BAŞKANI 

 

SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE 

HİZMETLERİ  BÖLÜM BŞK. 

 

FİNANS-BANKACILIK VE SİG. BÖLÜM 

BŞK. 

 

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 

BÖLÜM BŞK. 

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜM 

BŞK.YRD. 

 

 

 

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON    

BÖLÜM BAŞKAN YRD. 

 

 
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 

BÖL.BŞK.YRD. 

 

FİNANS-BANKACILIK BÖLÜM BŞK.YRD. 

SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE 

HİZMETLERİ  BÖLÜM BŞK.YRD. 

 

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK     

BÖLÜM BŞK.YRD. 

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON    

BÖLÜM BŞK. 

 

YÜKSEKOKUL 

SEKRETERİ 

ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZI İŞLERİ 

TEKNİK 

HİZMETLER 

SATINALMA 

TAHAKKUK 

İŞLERİ 

GÜVENLİK 

YARDIMCI 

HİZMETLER 

AYNİYAT İŞLERİ 
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2. Kalite Güvencesi Sistemi  

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak, eğitim, öğretim, araştırma ve 

uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi amaçlayan bir yüksekokul olmak temel 

hedefimizdir. Meslek Yüksekokulu kalite politikası kapsamında eğitim-öğretime yönelik 

hedefler, insan kaynaklarına yönelik hedefler ve altyapı hedefleri belirlenmiş ve bu hedeflere 

ulaşmak için ölçme ve izleme kriterleri tespit edilmiştir. Hedefler ve kriterler aşağıda 

sunulmuştur. 

 1) Eğitim ve Öğretime Yönelik Hedefler 

 1-a) Öğrenci memnuniyetinin arttırılması 

 a-1.1)  Belirlenen Hedefler Ölçme ve İzleme Kriterleri Öğrenci memnuniyetinin 

arttırılması için Memnuniyet Anketlerinin oluşturulması  

     b) Üniversite sanayi, işbirliğinin geliştirilmesi 

b-1.1) Öğrencilerin mesleki niteliklerinin artırılması için mesleki uygulama dersi ve 

stajlar kapsamında sektörlerle, sektörlere ait sivil toplum kuruluşları ile protokoller yapılması  

b-1.2)Teknik gezilerin artırılması  

b-1.3) Sanayi ortaklı seminer, konferans, çalıştay vb. düzenlenmesi  

b-1.4) Sektör temsilcileri ile öğrencilerin bir araya geldiği paneller gerçekleştirilmesi  

2) İnsan Kaynaklarına Yönelik Belirlenen Hedefler 

  a) Öğretim elemanlarının nitelik ve niceliğinin artırılmasına yönelik Ölçme ve İzleme 

Kriterleri 

a-2.1) Öğretim elemanlarının katıldığı kongre, sempozyum ve seminer sayısının 

artırılması  

a-2.2) Öğretim elemanlarının katıldığı mesleki eğitim sayısının artırılması  

a-2.3) Bölümlerin ihtiyaçlarına göre alanlarında uzman öğretim elemanı alımı  

b) İdari personelin nitelik ve niceliğinin artırılmasına yönelik Ölçme ve İzleme 

Kriterleri 

b-2.1) İdari personelin katıldığı eğitim sayısının artırılması   
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b-2.2) Birimlerin ihtiyaçlarına göre alanlarında yetkin personel alımı  

      3.Alt Yapı Hedefleri  

        a) Alt yapı imkânlarının artırılması ve Alt Yapıya yönelik Belirlenen Hedefleri Ölçme ve 

İzleme Kriterleri  

a-3.1) İmkanlar dahilinde fiziki alt yapıların iyileştirilmesi  

a-3.2) İnternet hızının artırılması  

a-3.3)  İnternet bağlantılı bilgisayar sayısının artırılması 

Meslek yüksekokulu olarak kaliteli eğitimi daha üst düzeylere ulaştırabilmek için önümüzdeki 

yıllarda öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalar yapabilmesi yönünde daha fazla destek 

sağlanması amaçlanmaktadır. İç ve Dış paydaş görüşmeleri ile program ve ders içerikleri 

güncellenecek, öğretim elemanı başına düşen ders yüklerinin azaltılması için ihtiyaç duyulan 

bölümlere öğretim üyesi kadrosu tahsisi için gerekli taleplerde bulunulacaktır.  

Üniversitelerin hedefi olan çağdaş eğitim ve öğretim seviyesine ulaşmaları ancak kurumsal 

kimliklerini geliştirmeleri, kurumu meydana getiren tüm öğelerin niteliklerini ve iç 

paydaşların kuruma olan bağlılıklarını artırmaları ile mümkün olabilir. Bu anlayış 

çerçevesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personel ve öğrencilerinin gelişimini 

destekleyecek ve sunulan hizmetlerin kalitesini arttıracak hedefler benimsenmiştir. Bu 

hedefleri yerine getirirken mali olanakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması 

amaçlanacak ve hayırseverlerin katkılarının artırılması konusunda girişimlerde bulunulacaktır.  

 

Meslek yüksekokulumuz, kalite güvence sisteminin etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülebilmesi ve performans değerlendirmesinin yapılabilmesi için her türlü çabayı azami 

düzeyde gösterecektir. İç değerlendirme ve dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerdeki 

iyileştirmeler gerçekleştirilecek ve sonuçları izlenecektir. Bunun için meslek yüksekokulumuz 

bünyesinde oluşturulan Kalite Komisyonu belirli dönemlerde bir araya gelerek çalışmalar 

yapacaktır. Komisyon üyeleri dışındaki öğretim üyeleri ve diğer iç paydaşlar ile dış 

paydaşların kalite güvence sistemine katılım ve katkılarını sağlamak üzere anketler 

düzenlenecek ve değerlendirmeler yapılarak süreçlerin iyileştirilmesi sağlanacaktır. 
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Birimin eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesi yapılarak birimin sürekli gelişim felsefesi 

ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlenmesi, eğitim- 

öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek 

değerlendirilmesi ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmeler bu 

başlık altında verilmeye çalışılmıştır.  

Meslek yüksekokulumuzda her eğitim-öğretim yılı sonunda bölüm öğretim elemanları bir 

araya gelerek programlarına yönelik dersleri ve ders içeriklerini gözden geçirmekte gerekli 

durumlarda yeni dönem için güncellemeler yapmaktadırlar. Dönem başlarında ise son şekli 

verilmiş ders içerikleri bölüm başkanının onayı ile yönetime sunulmaktadır. Yönetimin onayı 

ile ders katalogları oluşturulmaktadır. Ayrıca dönem sonlarında dönemin genel 

değerlendirilmesi yapılarak uygulanması gereken yenilikler belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) dersler ve 

müfredatlarla birlikte oluşturulmuştur. Mesleki uygulama dersleri ve staj için iş yükleri 

belirlenmiş (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmiştir.  

Mesleki derslerde uygulamaya daha fazla önem verilerek öğrencilerin teorik bilgileri 

uygulama yoluyla pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin ders ile ilgili 

projeler üretmelerine imkan verilmektedir. Bunun yanı sıra meslek yüksekokulu 

öğrencilerimiz özel ve kamu kuruluşlarına giderek yerinde öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bu 

kapsamda üniversitemiz, 2018-2019 Akademik Yılı itibariyle 3+1 modeli olarak ifade edilen 

yeni “Mesleki Eğitim Modeli” uygulamasını hayata geçirecektir.  

Bu model Öğrenciye şu katkıları sağlayacaktır; 

 

*Sigorta giderlerinin Okul tarafından karşılanması,   

*Staj esnasında ücret alma imkanı, 

*  En az 16 hafta işyerinde kalma imkanı, 

*  İŞKUR “İşbaşı Eğitim Programı” ndan faydalanma, 

* Öğrendiklerini uygulama fırsatı, 

*  Kolay unutulan ezber bilgi yerine, unutulması, zor olan uygulama eğitimi alma,  Uygulama becerisi kazanma 

imkanı, 

*  Aranan nitelikli eleman olma imkanı, 
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*  Kolay iş bulabilme imkanı, 

*  Gelecek planlayabilme ve kariyer yapma, 

*  İş dünyasına daha erken uyum sağlama, 

*  Kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme, 

*  Kendi emeği ile maddi gelir elde etmenin hazzını alma, 

*  Teknolojik yenilikleri işyerinde kullanma , 

*  Özgüven kazanma, sorumluluk duygusunu geliştirme, takım ruhunu öğrenme,  

    Sosyal yönden kişisel gelişimini tamamlama 

*  Sosyal statü elde etme, yaşam kalitesini artırma,   

* Ailesinin, yaşam çevresinin ve ülkesinin beklentilerini kendi adına gerçekleştirme,  

    Yine bu model, aşağıda belirtilen şekilde Üniversitemize de katkı sağlayacaktır. Bu katkılar; 

* İş dünyasının pratikte yaşadığı sorunlara bilimsel çözümler üretilebilecektir. 

* Üniversite-Kent-İş Dünyası işbirliği gerçekleşecektir. 

* Üniversite öğretim elemanlarının pratikteki uygulama-ları izlemesi sağlanacak, eğitim programlarında hızlı bir 

dönüşüm sağlanabilecektir. 

* Üniversite toplum önüne çıkarak, problem çıkmadan önce çözüm üretebilecektir. 

* Mezun ettiği öğrencilerin kolay ve iyi imkanlarla iş bulması sebebiyle tercih edilen bir üniversite olacaktır. 

* Meslek Yüksekokullarına harcanan ödeneklerden ta-sarruf yapma imkanı elde edilecektir  

 

Böylelikle Mutlu insan, mutlu toplum hedefine katkı  sağlama hedeflenecektir. 

 

2.1 Kalite Politikası  

 Üniversitemiz kalite politikası şu esaslardan oluşmaktadır. 

 Giresun Üniversitesinin misyon ve vizyonu çerçevesinde, kurumsal değerlerini 

yansıtacak olan temel ilkelerin uygulanmasını öncelik olarak görmek, 

 Kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, girişimcilik ve topluma 

hizmet faaliyetleri ve yönetim sistemi alanlarının tüm süreçlerinde planlama, 

uygulama, kontrol etme ve önlem alma (PUKÖ) döngüsünü sağlamayı hedeflemek,  

 Bulunduğu ilin ihtiyaçlarına duyarlı projeler üretmek ve kalkınmasını önemsemek, 

 Kalite güvencesi alanında; iç ve dış paydaşların karar alma ve sürekli iyileştirme 

süreçlerinde katılımı sağlayarak memnuniyetlerini artırmayı hedeflemek, 
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 Eğitim-öğretim alanının tüm süreçleri  ile mesleki yeterlilikleri geliştirmek, öğrenci 

merkezli bakış açısı ile hizmet vermek, uluslar arası tanınırlığı devamlı artırılmasını 

desteklemek  

 Araştırma-geliştirme alanında, kaynaklarını destekleyici ve özgür bir akademik 

ortam  sağlamaya etkin bir şekilde yönlendirmek, 

 Yönetim sistemi alanına, insan ve mali kaynaklarını etkin bir şekilde  kullanmak, 

yönetimde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği benimsemek. 

 

  2.2 Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri 

Yüksekokulumuz Kalite Komisyonu; akademik birimlerde dekan/müdür veya 

yardımcısının başkanlığında; birim sekreterinden ve ilgili birimin Birim Yönetim Kurulu 

tarafından seçilen, tercihen kalite konusunda tecrübeli öğretim elemanlarından olmak üzere en 

az beş üyeden oluşur. Birimin üniversite kalite komisyonunda üyesi bulunması halinde bu üye 

birim kalite komisyonunun doğal üyesi sayılır. İdari birimlerdeki Kalite Komisyonu ise 

birimin başkanının başkanlığında, şube müdürleri ve şeflerden oluşur.  

 

 Adı Soyadı Birimi 

Başkan 

 

Öğr. Gör.Ünver AKIN 

 

Finans, Bankacılık ve 

Sigortacılık Bölümü  

Üye 

 

Öğr. Gör.İ.Serhan AYHAN 

 

Yönetim ve Organizasyon 

Bölümü 

Üye 

 

Öğr. Gör.Muammer KALAY 

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Bölümü 

Üye 

 

Öğr. Gör.İsmail BAYRAM 

 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Bölümü 

Üye 

 

Yük.Sek.İbrahim KURT 

 

Yüksekokulu Sekreterliği 

Üye 

 

Şef.Recai KABAKÇI 

 

Öğrenci İşleri 

 

Yüksekokulumuz Kalite Komisyonunun Görevleri  

Yüksekokulumuz Komisyonunun görevleri şunlardır:  

a. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari 

hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her 

türlü çalışmanın yürütülmesini sağlamak.  

b. Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak.  

c. Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları 

tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli 

hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara her türlü desteği vermek.  

ç. Üniversite Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimin ilgili bölüm, program, alt 

birimlerine duyurmak; uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek.  
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d. Faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Ocak ayı sonuna kadar 

Kalite Komisyonuna sunmak.  

Yüksekokulumuz Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları  

Giresun Üniversitesi, Kalite Komisyonu tarafından belirlenen iç değerlendirme 

sürecine göre, Yüksekokulumuz Kalite Komisyonu her yıl ocak-mart aylarında, eğitim-

öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine 

alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile 

bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlamalı ve kurum Kalite Komisyonuna 

sunmalıdır. 

2.3 Paydaş Katılımı  

           Meslek yüksekokulu olarak kaliteli eğitimi daha üst düzeylere ulaştırabilmek için 

önümüzdeki yıllarda öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalar yapabilmesi yönünde daha 

fazla destek sağlanması amaçlanmaktadır. Üniversitemizde iç ve dış paydaşların önerilerinin 

ve isteklerini iletebilecekleri bir sayfa(http://app.giresun.edu.tr/sosyalbilimleranket.aspx) 

hizmet vermektedir. Bu sayfaya yer alan bilgiler ilgili birimlere aktarılmaktadır. İç 

paydaşların katılımı EBYS (https://belgenet.giresun.edu.tr/edys-web/sistemeGiris.xhtml) 

sistemi ile sağlanabilinmektedir. Yüksekokulumuz akademik ve idari personelinin tamamı bu 

sisteme dahil edilmiş olup, yazışmalarda bu sistem kullanılmaktadır. 

           Üniversitemizde dış paydaşların katılımı için kurulmuş olan Mezun İzleme Sistemi 

(http://mbs.giresun.edu.tr/) ile Yüksekokulumuz mezun öğrencilerinin kayıtlanması ve takibi 

yapılmaya başlanmış olup gerekli iyileştirmeler devam etmektedir. 

Meslek yüksekokulumuz, kalite güvence sisteminin etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülebilmesi ve performans değerlendirmesinin yapılabilmesi için her türlü çabayı azami 

düzeyde gösterecektir. İç değerlendirme ve dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerdeki 

iyileştirmeler gerçekleştirilecek ve sonuçları izlenecektir. Bunun için meslek yüksekokulumuz 

bünyesinde oluşturulan Kalite Komisyonu belirli dönemlerde bir araya gelerek çalışmalar 

yapacaktır.  

3. Eğitim – Öğretim  

Günümüzde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalitenin oluşturulması, artırılması ve 

sürdürülmesi oldukça önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her kurumun kendine 

özgü nitelikleri vardır ve bu niteliklere bağlı bir kalite sisteminin oluşturulması zorunluluğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Bu bölümde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun eğitim-

öğretim sürecine dair bir değerlendirme yer alacaktır. Bu bağlamda, Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu'nun eğitim-öğretime dair niteliksel ve niceliksel bilgileri, alt başlıklar halinde 

değerlendirilmektedir. 

3.1 Programların Tasarımı ve Onayı  

Yüksekokul programlarının öğretim amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlara göre 

müfredatın tasarlanması sürecinde, öncelikle ülkemizin ihtiyaçları göz önünde 

bulundurulmakta; diğer yükseköğretim programları incelenmekte ve eksik programların 

tespiti yapılmakta; alanlarında uzman öğretim elemanlarından ve sanayi paydaşlarından alınan 

http://app.giresun.edu.tr/sosyalbilimleranket.aspx
https://belgenet.giresun.edu.tr/edys-web/sistemeGiris.xhtml
http://mbs.giresun.edu.tr/


17 
 

fikirler doğrultusunda taslak hazırlanmaktadır. Son şekli verilen program taslaklarının, 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) (http://tyyc.yok.gov.tr/) uyumluğu 

değerlendirilmekte ve bu doğrultuda düzenlemeler yapılmaktadır.  

Her öğretim yılı sonunda bir araya gelen bölümlerin öğretim elemanları tarafından, 

programların derslerinin ve bu derslerin içeriklerinin o dönemin şartlarına uygunluğu 

değerlendirilmektedir. Programların derslerinde ya da derslerin içeriklerinde herhangi bir 

güncelleme ihtiyacı ortaya çıktıysa, gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Son şekli verilen 

ders içerikleri, bir sonraki dönemin başında bölüm başkanının onayı ile yönetime 

sunulmaktadır. Yönetimin onayından sonra ders katalogları oluşturulmaktadır. 

(https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/index.html)  

Yüksekokul web sitesinde adaylara, öğrencilere ve kamuoyuna açık bir şekilde 

programların eğitim amaçları ve kazanımları; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

bağlamında hazırlanan ve sürekli güncellenen ders bilgi paketleri ilan edilmektedir. 

(https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=0)  

3.2 Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi  

İç paydaşların sürece katılımını sağlamak üzere dönem başlarında ve dönem 

sonlarında öğretim elemanlarıyla düzenli toplantılar yapılmaktadır. 

(http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews[tt_news]=262&tx_ttnews[backPid]

=190&cHash=4974a87c44 ). Dış paydaşların sürece katılımını sağlamak üzere ise staj, iş yeri 

eğitimi, ders müfredatlarının belirlenmesi gibi konularda görüş alışverişi için yerinde 

ziyaretler ve toplantılar düzenlenmektedir. Bunun yanında işverenler proje önerilerini ve diğer 

taleplerini iletebilecekleri bir geri bildirim sistemi bulunmaktadır. 

(http://app.giresun.edu.tr/sosyalbilimleranket.aspx ) 

Değerlendirme sonuçları hususunda alınan geri bildirimler belirlenerek düzeltilmesi 

gereken noktalar imkanlar dahilinde iyileştirilmeye çalışılmakta, gerekli hallerde ise bu 

konuda eğitimler alınarak iyileştirmeler yapılmaya çalışılmaktadır.  

Meslek yüksekokulumuzda yer alan programların eğitim amaçlarına ilişkin 

hedeflerinin öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlamak için sektörün 

ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak ders müfredatlarının güncellenmesi söz konusu 

olmaktadır. Öğrencilerimizin mesleki uygulama dersleri ve staj sonrası yaptıkları geri 

bildirimleri ile süreçlerin etkinliği ortaya konmakta ve durum değerlendirilmektedir.  

Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütlerin güvence altına 

alınabilmesi için mezun öğrencilerimizin iş bulma oranları ve devlet kadrolarına atanma 

durumları sayısal olarak güncellenmesi gerektiği ortadadır. Kurum web sayfasında mezun 

öğrencilerimiz bilgi girişi yapabilecekleri bir ara yüz bulunmaktadır 

(http://mbs.giresun.edu.tr/ ). Bu bağlamda mümkün olan tüm mezun öğrencilere ulaşılarak 

gerekli bilgilerin kayıt altına alınması öncelikli hedefler arasına alınmıştır. Böylece daha 

kapsamlı verilerin elde edilmesi sağlanarak geçmiş yıllar ile karşılaştırmalar yapılabilecek 

böylece gerekli düzenlemeler programlar bazında daha hızlı bir şekilde uygulanabilecektir. 

 

 

http://tyyc.yok.gov.tr/
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/index.html
http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews%5btt_news%5d=262&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=4974a87c44
http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews%5btt_news%5d=262&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=4974a87c44
http://app.giresun.edu.tr/sosyalbilimleranket.aspx
http://mbs.giresun.edu.tr/
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3.3 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme  

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), 

müfredata bağlı olarak her ders için ayrı oluşturulmaktadır. Mesleki uygulama dersleri ve staj 

için iş yükleri belirlenerek (AKTS kredisi) programın toplam iş yüküne dâhil edilmektedir. 

Öğrencilerin, teorik bilgileri uygulama ile pekiştirmeleri amacıyla, mesleki derslerde 

uygulamaya daha fazla önem verilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin ders ile ilgili projeler 

oluşturmaları teşvik edilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin alanlarına dair pratik 

kazanmaları için kamu ve özel kuruluşlarda staj yapmaları sağlanmaktadır. 2017-2018 eğitim 

yılında Giresun Üniversitesi Senatosunun  26 Temmuz 2018 Tarihli 2018-148/4 sayılı kararı 

ile 3+1 Eğitim Modeline geçilmiş olup, Yüksekokulumuz, Giresun Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulları Mesleki Eğitim Yönergesi kapsamında, 2018-2019 Akademik Yılı itibariyle 

bu eğitim modelini uygulamaya başlamıştır. 

(http://myokoordinatorlugu.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/mesleki_uygulama

_yoenergesi_taslagi-senato_icin.pdf ) Bu modelde öğrencilerin istihdama yönelik 

yetişmelerini sağlamak amacı ile eğitim öğretimin; 3 dönemi okulda ders, 1 dönemi ise tam 

zamanlı olarak işletmelerde uygulama yaptırılarak istihdam edilebilme imkânları 

artırılmaktadır.(http://myokoordinatorlugu.giresun.edu.tr/index.php?id=317&L=1%27)  

Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için her programın 

akademisyenleri yarıyıl başında ders programı, ders içerikleri, sınavların nasıl yapıldığı, not 

sistemi ve mezuniyet koşulları hakkında öğrencileri bilgilendirmektedir. Ayrıca birinci dönem 

başında düzenlenen oryantasyon eğitimlerinde yeni kayıt yaptıran öğrenciler bu konularda 

bilgilendirilmektedirler.  

Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen nedenlerin haklı ve geçerli 

olup olmadığının değerlendirilmesi noktasında Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği temel alınmaktadır. 

(http://oidb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/08.pdf ) Özel yaklaşım gerektiren 

öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için Giresun Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Düzeyinde Özel Öğrencilik Esasları 

(http://oidb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/OEZEL_OEGRECI_ESASLARI_s

on_hali.docx ) temel alınmaktadır.  

3.4 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma  

Öğrenci kabulü ile alakalı tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta ve 

buna dair bilgiler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan kılavuzda yer 

almaktadır. Yeni öğrencilerin okula/programa uyumlarının sağlanması amacıyla hem 

üniversite bünyesinde (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) hem de programlar bünyesinde 

oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede üniversitenin tüm sosyal olanakları 

öğrencilere tanıtılmaktadır.  

http://myokoordinatorlugu.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/mesleki_uygulama_yoenergesi_taslagi-senato_icin.pdf
http://myokoordinatorlugu.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/mesleki_uygulama_yoenergesi_taslagi-senato_icin.pdf
http://myokoordinatorlugu.giresun.edu.tr/index.php?id=317&L=1%27
http://oidb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/08.pdf
http://oidb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/OEZEL_OEGRECI_ESASLARI_son_hali.docx
http://oidb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/OEZEL_OEGRECI_ESASLARI_son_hali.docx
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Başarı durumları göz önünde bulundurularak ikinci öğretim programı öğrencilerinde, 

yüzde onluk dilime girenlerin harç ücretlerinde indirim uygulanmaktadır. (2547 sayılı 

Kanun'un 46. Maddesinin (h) bendi: Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem 

için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı 

ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci 

öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci 

katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.) Ayrıca mezun öğrencilerden, bölüm ve okul 

sıralamasında dereceye girenlere yüksekokul müdürü tarafından başarı belgesi verilmektedir.  

Bölümlerce görevlendirilen danışman öğretim elemanları tarafından, öğrencilere ders 

saatleri dışında belirlenen gün ve saatte zaman ayrılmakta, öğrencilere yönelik akademik 

danışmanlık hizmeti verilmekte; öğrencilerin akademik başarıları ve gelişimleri 

izlenmektedir. Akademik danışmanlık gün ve saatleri, öğretim elemanlarının haftalık ders 

programında belirtilmekte ve öğrenciler buradan faydalanmaktadır. 

(http://sbmyo.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/2018-19/final/OEGRETIM_ELEMANI_-

_19_subat.pdf ) 

Giresun Üniversitesi'nde öğrenci hareketliliği teşvik edilmektedir. Bu çerçevede 

öğrenciler Farabi Programı’yla (http://farabi.giresun.edu.tr/) yurt içinde diğer bir üniversitede; 

Erasmus (http://erasmus.giresun.edu.tr/) ve Mevlana Programları 

(http://mevlana.giresun.edu.tr/) ile de yurt dışında anlaşmalı üniversitelerde eğitim 

alabilmektedir. 

Her öğretim yılı için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından istenen öğrenci 

kontenjan bilgileri Rektörlük aracılığıyla bildirilmektedir. Bu kapsamda özellikle 

http://sbmyo.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/2018-19/final/OEGRETIM_ELEMANI_-_19_subat.pdf
http://sbmyo.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/2018-19/final/OEGRETIM_ELEMANI_-_19_subat.pdf
http://farabi.giresun.edu.tr/
http://erasmus.giresun.edu.tr/
http://mevlana.giresun.edu.tr/
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yüksekokulun, teorik ders ve uygulamalar için mevcut fiziki altyapısı dikkate alınarak 

kontenjan talebinde bulunulmaktadır. 2018 yılına ait kontenjanlar aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

2018 Yılı İtibarıyla Meslek Yüksekokulumuzdaki Bölümlerin Kontenjan Sayıları 

Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı 

Bölümler 
ÖSYM 

Kontenjanı 

ÖSYM 

Sonucu 

Yerleşen 

Boş Kalan 
Doluluk Oranı 

(%) 

Muhasebe ve Vergi  75 74 1 %99 

Yönetim ve Organizasyon  50 52 - %104 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 160 102 58 %64 

Finans – Bankacılık ve Sigortacılık 110 114 - %104 

Pazarlama ve Reklamcılık 135 119 17 %88 

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri 80 67 13 %84 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Toplam 

610 528 89  %87 

Yüksekokulumuza kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma 

programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar 

çerçevesinde, ikinci yarıyıldan itibaren yapılabilmektedir. Tüm geçiş işlemleri 24.04.2010 

tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön 

Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar 

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0) 

kapsamında yapılmaktadır.  

Yüksekokulumuzda yatay geçiş başvuruları YÖK ilgili mevzuatı ve Üniversite 

Senatosu tarafından kabul edilen esaslara 

(http://oidb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/2018-yatay_gecis_yeni.pdf) göre 

değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu kararıyla yüksekokulumuza yatay geçişi uygun 

görülen adayların intibak işlemleri, denklik ve mezuniyet komisyonu incelemesi ve kararıyla 

yapılmaktadır. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, alt sınıf ve dönemlerden başarısız 

olduğu dersinin olmaması ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel 

not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması şarttır. Yatay geçiş kontenjanları ile ilgili 

başvuru ve değerlendirme takvimi, üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir. Kurumlar 

arası yatay geçiş kontenjanları YÖK tarafından belirlenmektedir. Kurumlar arası yatay geçiş 

değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas 

alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Giresun Üniversitesi internet sitesinden ilan 

edilmektedir. (http://oidb.giresun.edu.tr/index.php?id=322 ) 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik” gereğince yüksekokula kayıt yaptıracak öğrencilerin diğer üniversitelerde aldığı 

derslerle ilgili ders muafiyet/ aktarım talepleri, üniversite tarafından belirlenmiş ders 

muafiyet/ aktarım esaslarına göre yapılmaktadır. 

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0) Başvuru 

şartları, istenen belgeler, başvuru süreci ile ilgili bilgiler, Rektörlük tarafından ilan 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0
http://oidb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/2018-yatay_gecis_yeni.pdf
http://oidb.giresun.edu.tr/index.php?id=322
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0
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edilmektedir. İntibak işlemleri, intibak komisyonunda görevli öğretim elemanları tarafından, 

eğitmen programı kullanılarak yapılmaktadır 

3.5 Eğitim - Öğretim Kadrosu  

Yüksekokulumuz; Muhasebe ve Vergi, Yönetim ve Organizasyon, Büro Hizmetleri ve 

Sekreterlik, Finans – Bankacılık ve Sigortacılık, Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri ve 

Pazarlama ve Reklamcılık bölümlerine bağlı toplam 7 programda sayıları aşağıdaki Tabloda 

verilen öğretim kadrosu ve ilgili fakültelerden öğretim elemanı desteği sağlanarak misyonunu 

sürdürmektedir. 2017-2018 öğretim yılında kayıtlı öğrenci sayısı 2492 olup, öğretim elemanı 

başına düşen öğrenci sayısı 80’dir.  

Yüksekokulumuzda unvanlarına göre kadrolu akademik personel sayısı aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Kadro/Unvan Sayı 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Öğr. Gör. Dr. 2 

Öğr. Gör. 27 

 

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili 

süreçlerde Giresun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri 

(http://pdb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/Giresun_UEniversitesi_OEgretim_

UEyeligine_Yuekseltilme_ve_Atanma_Yoenergesi.pdf ) uygulanmaktadır.  

Meslek Yüksekokulumuza ilgili bölümün ihtiyacı olması halinde kurum dışından 

öğretim elemanı görevlendirmesi hususunda öncelikle Giresun Üniversitesi’ne bağlı fakülte, 

yüksekokul, meslek yüksekokullarından ve bahse konu dersler ile ilgili yeterli bilgisi bulunan 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerden; yoksa dışarıda ilgili ders hakkında akademik 

tecrübesi olan uzmanlar araştırılarak gerekli öğretim elemanı ihtiyacı karşılanmaktadır.  

Yüksekokulda ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri 

dikkate alınmakta ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına göre ders görevlendirmeleri 

yapılmaktadır. Böylece ders içeriklerinin örtüşmesi de güvence altına alınmaktadır. 

Her bir öğretim elemanı Ders bilgi Paketleri kapsamında yürüttüğü dersin hedef ve 

amacını, ders içeriklerini ve öğrenim çıktılarını, öğrenci bilgi sisteminde ilgili linkten, kendisi 

oluşturmaktadır. (https://ubs.giresun.edu.tr/login.aspx ) 

Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının uzmanlık alanları ile ilgili, kongre 

/sempozyum, çalıştay, kurs, konferans, seminer, hizmet içi eğitim vb. eğitsel faaliyetlere 

katılımları teşvik edilmektedir.  

Üniversite, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmak için eğitim-öğretim 

kadrosunu yüksek lisans ve doktora olanakları konusunda teşvik etmekte ve böylece kadronun 

nicelik ve niteliksel olarak sürdürülebilirliğini güvence altına almaktadır. Yüksekokulumuzda 

yüksek lisans ve doktora yapan öğretim elemanlarının listesi aşağıdadır: 

 

 

http://pdb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/Giresun_UEniversitesi_OEgretim_UEyeligine_Yuekseltilme_ve_Atanma_Yoenergesi.pdf
http://pdb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/Giresun_UEniversitesi_OEgretim_UEyeligine_Yuekseltilme_ve_Atanma_Yoenergesi.pdf
https://ubs.giresun.edu.tr/login.aspx
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Yüksek Lisans ve Doktora Yapmakta Olan Öğretim Elemanları 

Yüksek Lisans Doktora 

Öğr.Gör. Muammer KALAY Öğr.Gör. Fatma ÇOBAN 

Öğr.Gör. Kamil PATAN Öğr.Gör. Ünver AKIN 

Öğr.Gör.Sinem MIHÇI Öğr.Gör. Murat BAŞARAN 

Öğr.Gör.İ. Serhan AYHAN Öğr.Gör. Gül SARIKAYA 

 Öğr.Gör. Ömer TURANLI Öğr.Gör. O. Orçun BEKEN 

  Öğr.Gör. Gülüzar ÖKSÜZ 

  Öğr.Gör. Fatma KARAOĞLU 

  Öğr.Gör. Hakan BENEK 

 

3.6 Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler  

Yüksekokul, öğretimin etkinliğini artıracak öğrenme ortamlarını yeterli ve uygun 

donanıma sahip olacak şekilde, imkanlar çerçevesinde, sağlama çabası içindedir. 

Laboratuvarlarımızda bulunan bilgisayarların ve dersliklerdeki projeksiyon cihazlarının 

teknolojik yeterliliklerinin sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır. Teknolojideki ilerlemeye 

paralel olarak bu donanımların yenilenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda 

gerekli tedbirler alınmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. 

Okulumuzda, 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği 

çerçevesinde işletmelerde yoğun olarak kullanılan yazılım programları belirlenmekte ve 

öğrencilerin kullanımı için laboratuvar bilgisayarlarına bu programların (Microsoft Office 

Word,  Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Adobe Photoshop, Coreldraw 

gibi) kurulumu yapılmaktadır.  

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik olarak dönem içerisinde 

seminerler düzenleyerek uzman kişilerin fikirlerinden faydalanma imkanı verilmektedir. Bazı 

dersler kapsamında sektörde deneyimli kişiler davet edilmekte ve bu kişilerin, alanla ilgili 

sektör bilgilerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaları sağlanmaktadır. 

Ayrıca üniversitede düzenli olarak öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. 

destek hizmetleri Üniversitemiz bünyesinde bulunan Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181017-10.htm) tarafından sağlanmaktadır. 

Öğrenciler Gazipaşa Yerleşkesi içerisinde yer alan yemekhane imkanlarından 

yararlanabilmektedir.  

Meslek yüksekokulumuzda, öğrenci gelişimini desteklemek amaçlı spor turnuvaları, 

konferans, ve konserler düzenlenmektedir. Üniversite’de her yıl Futbol, Masa Tenisi 

Turnuvası ve çeşitli spor faaliyetlerini içeren bir spor festivali düzenlenmektedir. Düzenlenen 

bu spor faaliyetlerine yüksekokul, oluşturulan takımlar ile katılmaktadır. 

(http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews[tt_news]=251&tx_ttnews[backPid]

=190&cHash=9f0151c983) 

Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliğini güvence altına almak 

adına her yarıyıl sonunda toplantılar düzenlenerek öğrenme kaynakları, tesis ve altyapılarla 

ilgili öğretim elemanlarından ve idari personelden geri bildirimler alınmakta ve gerekli 

görülen iyileştirmeler yapılmaktadır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181017-10.htm
http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews%5btt_news%5d=251&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=9f0151c983
http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews%5btt_news%5d=251&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=9f0151c983
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(http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews[tt_news]=262&tx_ttnews[backPid]

=190&cHash=4974a87c44 ) 

 

4. Araştırma , Geliştirme ve Toplumsal Katkı  

Çağdaş ekonomilerde üniversitelerin gerek reel sanayi açısından gerekse ekonomi 

açısından önemi büyüktür. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile toplumsal katma değer 

yaratma hedeflerine sahip üniversitemiz iç ve dış paydaşlarının önerilerini değerlendirmek 

üzere oluşturulmuş olan link (http://app.giresun.edu.tr/sosyalbilimleranket.aspx) hizmeti 

Yüksekokulumuz web sayfasında da yer almaktadır. Bu bölümde Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu'nun Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı sürecine dair bir 

değerlendirmeler yer almaktadır.  

4.1  Kurumun  Araştırma Stratejisi ve Hedefleri  

Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan 19 adet araştırma ve uygulama 

merkezi kapsamında yatırımlar devam etmekte ve bu bağlamda uluslararası standartlarda 

araştırma alt yapısı ve imkânları araştırmacılarla buluşturulmaktadır. Yüksekokulumuzda 

yönetim, akademik personelin araştırma kapasitesini geliştirmek ve teşvik etmek amacı ile 

talep eden akademik personelin bilgi ve birikimini arttırmak için gerekli girişimlerde 

bulunarak akademik personeli yayın ve proje üretmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  

Eğitimde nitelikli öğrenciler yetiştirmek için yeniliklere açık olma ve öğrencileri 

istihdam edecek kurumların taleplerine göre eğitimin geliştirilmesi çok önemlidir. Eğitim 

kalitesinin geliştirilmesi için eğitim programlarının sürekli gözden geçirilmesi, eğitimde yeni 

teknolojilerin kullanılması ve bilimsel gelişmelerin eğitim programlarına yansıtılması 

hedeflenmektedir.  

Yüksekokulumuz bölümlerinde eğitim ve öğretimin daha kaliteli ve nitelikli hale 

getirilmesi temel düşüncemizdir. Bu sayede öğrencilerde ve bu öğrencileri istihdam edecek iş 

dünyasında müşteri memnuniyeti sağlanabilecektir. Bu amaca ulaşmak için akademik 

personel niceliğini ve niteliğini, çeşitliliğini ve kalitesini artırmak, altyapı hizmetlerini 

modernleştirmek, imkânları en üst düzeyde kullanmak, bilimsel ve pratik temellere dayalı, 

güncel ve kullanışlı bilgilerle donatılmış üretken bireyler yetiştirmek üzere çalışmalar 

sürdürmek gaye edinilmiştir.  

4. 2 Kurumun  Araştırma Kaynakları 

Yüksekokul kaynaklarının araştırma faaliyetlerine tahsisi, yüksekokul yönetimi, 

yüksekokul bünyesindeki bölüm başkanları ile öğretim elemanları arasındaki istişareler 

neticesinde çeşitli kriterler belirlenerek yapılmakta ve hedefler yerine getirilirken kaynakların 

etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmektedir.  

Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından araştırmacılara 

web destekli yayınlara ulaşım hizmeti verilmektedir. Meslek Yüksekokulumuz akademik 

kadrosuna yayınlar ve linkler ile ilgili gerekli duyurular ve kullanım kılavuzu paylaşımlar 

elektronik ortamlarda yapılmaktadır.( belgenet.giresun.edu.tr/edys-web/sistemeGiris.xhtml) 

Üniversitemiz bünyesinde araştırma yapan öğretim elemanlarının araştırmalarında 

altyapıyı desteklemek amacı ile kurulmuş olan Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi (BAP) 

http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews%5btt_news%5d=262&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=4974a87c44
http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews%5btt_news%5d=262&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=4974a87c44
http://app.giresun.edu.tr/sosyalbilimleranket.aspx
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(http://bap.giresun.edu.tr/index.php)tarafından Yüksekokulumuz öğretim üyelerine proje 

destekleri verilmektedir. 

 

2012 yılından itibaren Üniversitemiz ile İş-Kur Giresun il Müdürlüğü ile yürütülmekte 

olan Kariyer Günleri ile araştırmacıların sektör temsilcileri ile buluşması ve işbirliği 

sağlanmaktadır. (http://www.giresun.edu.tr/tr/haberler/7-giresun-girisimcilik-ve-kariyer-

gunleri-ve-2-istihdam-senligi) Bu bağlamda akademisyenlerimizin alanları ile ilgili 

sektörlerde deneyimli iş insanları teması ve güncel araştırma konuları belirlemeleri mümkün 

olmaktadır. 

(http://myokoordinatorlugu.giresun.edu.tr/index.php?id=261&tx_ttnews[tt_news]=252&tx_ttn

ews[backPid]=190&cHash=e2e0c98b41) 

 

4.3 Kurumun  Araştırma Kadrosu 

Meslek yüksekokulumuzda 31 adet akademik personel görev yapmaktadır. Öğretim 

görevliliği kadrosu için, ALES ve GANO puanları, Mesleki Tecrübe, Yayın sayıları gibi 

yetkinlik bazlı kriterler dikkate alınmakta ve yeterli puana sahip olmayanlar işe 

alınmamaktadır. Öğretim üyesi kadrosu için ise Giresun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve 

Atama Kriterleri dikkate alınmaktadır. 

(http://pdb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/Giresun_UEniversitesi_OEgretim_

UEyeligine_Yuekseltilme_ve_Atanma_Yoenergesi.pdf )  

Meslek Yüksekokulumuzun, Üniversitemizin ve YÖK’ün imkânları kullanılarak 

araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesine katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır. 

Belirtilen bağlamda Erasmus (http://erasmus.giresun.edu.tr/), Farabi 

(http://farabi.giresun.edu.tr/)ve Mevlana (http://mevlana.giresun.edu.tr/) gibi değişim 

programları ile öğretim elemanlarımız yurtiçi/yurt dışı eğitim programlarına 

katılabilmektedirler. Ayrıca öğretim elemanları gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde 

bilimsel çalışmalarını sürdürmekte kongre ve sempozyumlara katılmakta ve makale, proje ve 

bildiri yapmaları konusunda cesaretlendirilmektedir.  

Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından 2018 yılı içerisinde çeşitli 

araştırma faaliyetleri yürütülmüştür. Bu kapsamda 1 adet BAP projesi, 2 adet kitap bölümü, 6 

adet makale, 8 adet ulusal ve uluslararası bildiri yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bap.giresun.edu.tr/index.php
http://www.giresun.edu.tr/tr/haberler/7-giresun-girisimcilik-ve-kariyer-gunleri-ve-2-istihdam-senligi
http://www.giresun.edu.tr/tr/haberler/7-giresun-girisimcilik-ve-kariyer-gunleri-ve-2-istihdam-senligi
http://myokoordinatorlugu.giresun.edu.tr/index.php?id=261&tx_ttnews%5btt_news%5d=252&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=e2e0c98b41
http://myokoordinatorlugu.giresun.edu.tr/index.php?id=261&tx_ttnews%5btt_news%5d=252&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=e2e0c98b41
http://pdb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/Giresun_UEniversitesi_OEgretim_UEyeligine_Yuekseltilme_ve_Atanma_Yoenergesi.pdf
http://pdb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/Giresun_UEniversitesi_OEgretim_UEyeligine_Yuekseltilme_ve_Atanma_Yoenergesi.pdf
http://erasmus.giresun.edu.tr/
http://farabi.giresun.edu.tr/
http://mevlana.giresun.edu.tr/
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BAP Projeleri: 

 Salih Memiş, Zafer Cesur, Ünver Akın (2018), “ Tüketicilerin Helal Sertifikalı 

Mamullere Yöneliminin, Algılanan Risk ve Güven Arayışına Aracılık Etkisi”, Balkan ve Yakın 

Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, cilt:4 sayı:2,32-46  

Kitap,Kitap Bölümleri: 

Ahmet Serhat Uludağ, Hatice Doğan (2018), “Sağlık Sektöründe Performans ve 

Etkinlik Analizi Üzerine Bir Uygulama”, Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve 

Politikaları Güncel Sorunlar ve Araştırmalar, Rating Academy Yayınları, Editör:Doç.Dr.Özge 

UYSAL ŞAHİN, Dr.Öğr.Üyesi Nilay KÖLEOĞLU, Basım sayısı:1, Yılı:2018,Sayfa Sayısı 

47, ISBN:978-605-82459-8-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4453005) 

Hatice Doğan (2018), “Turizm Sektöründe Performans Ölçümü: Türkiye 

Uygulaması”, Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar, Gece Kitaplığı, Editör:Burak, 

Kurtuluş, Yusuf Bahadir, Cem, Basım sayısı:1, Yılı:2018, Sayfa Sayısı 966, ISBN:978-605-

288-227-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4671845) 

Uluslararası Makaleler: 

Abdulkadir Pehlivan, Mehmet Durgut (2018), “Muhasebe ve Finansal Raporlama 

Standartlarına Yönelik Türkiye’de Hazırlanan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir 

Araştırma: 1987-2017 Dönemi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi,Cilt:2018, 1-23 

Hatice Doğan, Murat Burucuoğlu (2018). “Tüketicilerin Mobil Bankacılık Hizmet 

Kalitesi Algıları ve Tekrar Kullanma Niyetleri: Ampirik Bir Araştırma”, International Journal 

of Management Economics and Business, 14(4), 0-0., Doi: 10.17130/ijmeb.2018445677 

(Yayın No: 4566628) 

 

   Bölümler 
Uluslararası 

Makale 

 
Ulusal 

Makale 

Uluslararası 
Bildiri 

 
Ulusal 

Bildiri 

 
Kitap 

Muhasebe ve Vergi 1 - 1 - - 

Yönetim ve Organizasyon 

 
- - 1 - - 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 

 
- - - - - 

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık 

 

 

 

- - - - - 

Pazarlama ve Reklamcılık 3 - 1 - - 

Seyahat Turizm ve Eğlence 

Hizmetleri 
1 1 6 - 2 

Toplam 5 1 9 - 2 

https://scholar.google.com.tr/scholar?oi=bibs&cluster=10685524224669350200&btnI=1&hl=tr
https://scholar.google.com.tr/scholar?oi=bibs&cluster=10685524224669350200&btnI=1&hl=tr
https://scholar.google.com.tr/scholar?oi=bibs&cluster=16061575168635493569&btnI=1&hl=tr
https://scholar.google.com.tr/scholar?oi=bibs&cluster=16061575168635493569&btnI=1&hl=tr
https://scholar.google.com.tr/scholar?oi=bibs&cluster=16061575168635493569&btnI=1&hl=tr
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Beyhan Beller Dikmen, Ayşe Gül Köksal (2018), “Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16 Maddi 

Duran Varlıklar Standardı Çerçevesinde Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi: Ceviz Üretim 

İşletmesinde Bir Uygulama”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 11(3), 82-96., Doi: 10.25287/ohuiibf.433058 (Yayın No: 4328797) 

 Beyhan Beller Dikmen, Zeki Doğan (2018), “Ulaştırma Sektöründe Yeralan 

İşletmelerde Hizmet Sunumu Sırasında Ortaya Çıkan Maliyetlerin İzlenmesi” , Ömer 

Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 24-39., Doi: 

10.25287/ohuiibf.411436 (Yayın No: 4299491)  

Beyhan Beller Dikmen, Zeki Doğan (2018), “Türkiye’deki Ulaştırma Sektörü ve 

Ulaştırma Türlerinin Karşılaştırılması” , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (56), 

758-770., Doi: 10.17719/jisr.20185639046 (Yayın No: 4299504) 

Uluslararası Bildiriler: 

Mehmet Durgut , Abdulkadir Pehlivan (2018), “Sustainability Reporting in Turkish 

Companies Listed on BIST Sustainable Index”, International Conference on Agriculture, 

Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2018), (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 

ISBN:978-1-64467-252-5 

Hatice Doğan (2018), “ Measuring Performance of OPEC Countries According to 

MOORA Ratio Method” , International Technological Sciences and Design Symposium, 

s.142. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4772638)  

Ahmet Serhat Uludağ, Hatice Doğan (2018), “ Sürdürülebilir Enerji Odaklı Bir 

Etkinlik ve Performans Analizi: AB Üyesi Ülkeler İle Türkiye Karşılaştırması” , UKODLK18 

, 336-348. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4453025)  

Hatice Doğan, Ahmet Serhat Uludağ(2018), “Uygun Yenilenebilir Enerji Kaynağı ve 

Yatırım Bölgesi Seçimi: Türkiye Özelinde Bir Uygulama”, ICEESS18, (Özet Bildiri/Sözlü 

Sunum)(Yayın No:4453020) 

Ahmet Serhat Uludağ, Hatice Doğan (2018), “Veri Zarflama Analizi Kullanılarak 

Lojistik Etkinliğin Ölçülmesi: Türkiye ve AB Üyesi Ülkelerin Karşılaştırılması”, 

ICOMEP2018, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4453014)  

Hatice Doğan (2018), “Avrupa ve Avrasya Ülkelerinin Enerji Etkinliklerinin Veri 

Zarflama Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi” , Uluslararası enerji Ekonomi ve Güvenlik 

Kongresi, 86-87 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4283361) 

Ali Deran, Beyhan Beller Dikmen (2018), “Sukuk ve Ortaklığa Dayalı Kira 

Sertifikalarının Muhasebeleştirilmesi”, I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans 

Sempozyumu,33-35. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4441133) 

Gül Sarıkaya (2017), “Türkiye Rusya Yakınlaşmasının Türkiye Medyası Bağlamında 

Analizi”,1.Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 26-27 Ekim 2017,Trabzon 

Salih Memiş, Hakan Benek (2017), “Türkiye ile Rusya Arasında Yaşanan Uçak 

Krizinin Türk Turizmine Yansımaları”, VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu: “Türkiye-

Rusya İlişkileri”, 19-20 Ekim 2017, Giresun, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın 

No:3851095) 

https://scholar.google.com.tr/scholar?oi=bibs&cluster=16061575168635493569&btnI=1&hl=tr
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Ulusal Makaleler: 

Hatice Doğan, Ahmet Serhat Uludağ(2018), “ Yenilenebilir Enerji Alternatiflerinin 

Değerlendirilmesi ve Uygun Tesis Yer Seçimi: Türkiye’de Bir Uygulama”, Bolu Abant İzzet 

baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, (Kontrol no:4717891)  

Meslek Yüksekokulumuzda Halkla İlişkiler ile Bankacılık ve Sigortacılık alanlarında 

çeşitli etkinlikler düzenlenerek sektörde söz sahibi tecrübeli kişiler öğrencilerle ve 

akademisyenlerle buluşturulmuştur. 

(http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews[tt_news]=254&tx_ttnews[backPid]

=190&cHash=2919718bcd), 

(http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews[tt_news]=253&tx_ttnews[backPid]

=190&cHash=f5b0a0506c) 

 

4.4 Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7. ve 65. Maddeleri dayanağında hazırlanan, 

20 Eylül 2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği" 

ne dayanılarak Giresun Üniversitesinde “Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme 

Uygulama Yönergesi"(http://79.123.150.39/fileadmin/user_upload/files/yonetmelik/14.pdf) 

hazırlanmış olup, üniversitemizde akademik personelin araştırma çıktılarının 

değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik Akademik Bilgi Sistemi kurulmuştur. 

(http://abvs.giresun.edu.tr/) Bu sistem üzerinden personelimizin proje, yayın, ödül gibi 

araştırma faaliyetlerine ilişkin veriler kayıt altına alınmakta, izlenmekte ve performans 

değerlendirme sistemine esas puanlamalar belirlenmektedir. 

 Giresun Üniversitesi araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak amacıyla “Ithenticate” (http://www.ithenticate.com/)  ve  “Turnitin” 

(http://kddb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/TURNITIN-merged.pdf) isimli 
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http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews%5btt_news%5d=254&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=2919718bcd
http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews%5btt_news%5d=254&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=2919718bcd
http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews%5btt_news%5d=253&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=f5b0a0506c
http://sbmyo.giresun.edu.tr/index.php?id=352&tx_ttnews%5btt_news%5d=253&tx_ttnews%5bbackPid%5d=190&cHash=f5b0a0506c
http://79.123.150.39/fileadmin/user_upload/files/yonetmelik/14.pdf
http://abvs.giresun.edu.tr/
http://www.ithenticate.com/
http://kddb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/TURNITIN-merged.pdf
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lisanslı intihal tespit  programları ile “Endnote” 

(http://kddb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/Endnote_hakkinda.pdf)  isimli tez 

yazım programı öğretim elemanlarının kullanımına sunmuştur.  

Akademik Teşvik Ödeneği Uygulaması ile akademik kadrolarda yer alan 

araştırmacıların gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde akademik teşvik almaları 

sağlanmaktadır. 2018 eğitim yılında meslek yüksekokulumuzdan 1 adet öğretim üyesi 

akademik teşvikten yararlanmıştır. 

Ayrıca her yıl hazırlanan faaliyet raporlarıyla Meslek Yüksekokulumuzun araştırma 

performansı yıllık verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte olup Yüksekokulumuz web 

sayfasında ilan edilmektedir. (http://sbmyo.giresun.edu.tr)  

 

 

5. Yönetim Sistemi  

5.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı  

Meslek Yüksekokulumuzun yönetim sistemini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

belirlemektedir. Yüksekokulumuzun birimleri, 2547 Sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince 

Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşmaktadır.  

Yüksekokul Müdürü, üç yıl için doğrudan Rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür 

tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için 

atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Yüksekokul Müdürü bu kanun ile dekanlara verilmiş 

olan görevleri Yüksekokul bakımından yerine getirir.  

Yüksekokulumuzda görev yetki ve sorumlulukların sınırı 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile belirlenmiştir. 

Ayrıca, bu yasalara göre çıkarılan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 

hükümlerinde belirtilen kurallara göre de Bölüm başkanlıkları yetkilendirilmiştir. 2547 Sayılı 

Kanunun 20/b maddesine göre Yüksekokul Müdür ve yardımcıları, 20/e maddesine göre 

Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurullarına görev ve yetkiler verilmiştir. Yine 

aynı yasanın 51/b maddesine göre Yüksekokul Sekreterinin görev ve yetkileri tanımlanmıştır. 

Bunların dışında Üniversitemizin yönetim ve karar organları (Üniversite Yönetim Kurulu ve 

Üniversite Senatosu) yetki, görev ve sorumluluklarımızı belirlemektedir. 

            Yüksekokul Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan 

bölüm başkanlarından oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür 

yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl 

için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul Kurulumuz olağan olarak her yarıyıl 

başında ve sonunda toplanmaktadır. Ayrıca Yüksekokul Müdürü, gerekli gördüğü hallerde 

Yüksekokul Kurulunu toplantıya çağırmaktadır. Akademik bir organ olan Yüksekokul 

Kurulumuzun görevleri aşağıda sıralanmıştır;  

 Yüksekokulumuzun, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,  

 2547 Sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak,  

http://kddb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/Endnote_hakkinda.pdf
http://sbmyo.giresun.edu.tr/
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Yüksekokul Yönetim Kurulumuz, Yüksekokul Müdürünün başkanlığında ve yine 

Müdürün çağırısı üzerine toplanmaktadır. Yüksekokul Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda 

belirtilmiştir;  

 Yüksekokul Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre 

yardım etmek,  

 Yüksekokulun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını 

sağlamak, 

 Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,  

 Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 

 Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve 

sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,  

 2547 Sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.  

Meslek Yüksekokulumuzda 6 bölüm bulunup eğitim ve öğretim işlerinden 

sorumludurlar. Bölüm düzeyindeki Derslerin yürütülmesi vb. akademik süreçleri Bölüm 

Başkanları takip etmektedir. Bölüm kurulu kararları bölümü ilgilendiren bazı süreçlere ilişkin 

kararlar olarak işletilmektedir.  

Her akademik yılın başında Yüksekokul Yönetimi ve diğer akademik personelin 

katılımı ile Akademik Kurul toplantısı düzenlenmektedir. Akademik kurul toplantısında, 

geçmiş akademik yılda yürütülen faaliyetlerin gözden geçirilmesi yapılmakta ve gelecek 

akademik yıl için beklentiler değerlendirilmektedir. Yüksekokul yönetimi, akademik kurul 

toplantılarında öğretim elemanlarında gelen sözlü bildirimleri yazılı olarak kayıt altına 

almaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuzda operasyonel süreçler ön lisans öğretiminin yürütülmesine 

yönelik olup, araştırma ve geliştirme süreçleri ikincil öneme sahiptir. 

Meslek Yüksekokulumuz hedeflerine ulaşabilmek için ‘Giresun Üniversitesi İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (http://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/ic-kontrol-

hakkinda/1546) çerçevesinde faaliyet göstermeye çalışmaktadır.  

Meslek Yüksekokulumuz tarafından yürütülen mali işlem süreci aşağıdaki şekilde 

yürütülür; Meslek Yüksekokulumuz ihtiyaçları akademik ve idari personelin ihtiyaç listesini 

okul müdürlüğüne bildirmesi ve okul müdürünün uygun görmesiyle süreç başlatılır. İhtiyaç 

listesi mutemet tarafından düzenlenerek onay alınması için teklif hazırlanır. Onay Belgesi 

4734 Sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanır. Onay Belgesi sonuçlandıktan sonra Piyasa 

araştırması yapılır ve teklif alma süreci başlatılır. Piyasa Araştırması Teklifler-Zabıt-Sözleşme 

Tasarısı-Taahhüt Evrakı ile bunlara ilişkin belgeler incelenir. Yaklaşık maliyet cetveli 

hazırlanır. Ayrıntılı açık ve gerekçeli Ön Mali kontrol talep yazısı ve eki işlem dosyası 3 

nüsha olarak hazırlanır. Okul Müdürünün uygun görmesiyle ödeme emrine bağlanan evraklar 

imzalanır. Harcama Birimi ön mali kontrol talep yazısı dosyasına bir nüshası kaldırılır. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 2 nüshası gönderilir.              

5.2 Kaynakların Yönetimi  

http://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/ic-kontrol-hakkinda/1546
http://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/ic-kontrol-hakkinda/1546
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Meslek Yüksekokulumuzda insan kaynakları yönetimi uygulamaları süreci personel 

ihtiyacının planlanmasıyla başlamaktadır. Akademik personel ihtiyaçları bölüm başkanlıkları 

tarafından idareye yazılı olarak bildirilmektedir. Akademik personel ihtiyaç talebimiz 

akademik personel talep formu ile idari personel ihtiyaçlarımız ise yazılı olarak Rektörlüğe 

bildirilmektedir.  

Rektörlükten kadro talebimize olumlu dönüş yapıldığında akademik personel alımı 

ilanına çıkılmakta ve şartları sağlayan adaylardan sınav yoluyla seçim yapılmaktadır. İdari ve 

destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin 

üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere Rektörlük tarafından düzenlenen hizmet içi 

eğitimlere katılımları sağlanmaktadır.  

Mali yıllara ait genel bütçe ödenekleri aylık periyotlar halinde düzenli bir şekilde takip 

edilip gerekli ödemeler yapılmaktadır. Her mali yıl genel bütçe teklifi hazırlanıp, İdari Mali 

İşler Daire Başkanlığına sunulmaktadır. Yüksekokulumuz akademik ve idari personelinin 

mali ve özlük haklarının düzenli bir şekilde hazırlanması ve gerekli ödemelerin yapılması 

sağlanmaktadır.  

Yüksekokulumuz taşınır kayıt kontrol sistemi dahilinde yapılan alımların kayıtları 

taşınır kayıt yönetim sistemine (https://www.kbs.gov.tr/) işlenir ve depodan kullanıma 

sunulmaları düzenli bir şekilde yürütülmektedir. Kullanılan malzemelerin taşınır kayıt sistemi 

ile çıkışı yapılır ve yılsonu raporları hazırlanarak gerekli birimlere gönderilmektedir. 

5.3 Bilgi Yönetim Sistemi  

Yüksekokulumuzdaki faaliyet ve süreçlere ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve 

raporlamak üzere üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından öğrencilere 

yönelik olarak öğrenci bilgi sistemi (OBİSİS)(ubs.giresun.edu.tr), akademik ve idari personele 

yönelik personel bilgi sistemi (NHR)(79.123.150.41), veri yönetim sistemi kullanılmaktadır. 

Ayrıca kurum içi yazışmalar için Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

kullanılmaktadır.( https://belgenet.giresun.edu.tr/) 

Mezunlarımız Mezun Bilgi Sistemi aracılığıyla takip edilmektedir 

(http://mbs.giresun.edu.tr/) 

5.4 Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi  

Yüksekokulumuz, dış paydaşlarımızdan olan İŞ-KUR ile ilgili mevzuat kapsamında 

sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Böylece ülkemizdeki insan kaynaklarının verimli 

bir şekilde değerlendirilmesine de katkı sağlandığı düşünülmektedir. 

5.5 Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme 

Yönetim 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kurum çalışanlarına ve üst 

yönetime karşı sorumludur. Meslek Yüksekokulumuz, kalite güvencesi sistemini, mevcut 

yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve 

izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamak konusunda eksiklikleri belirleyerek gerekli 

adımları atmaya kararlıdır. Meslek Yüksekokulumuzun kurum çalışanlarına ve kamuoyuna 

hesap verebilirliğine yönelik izlediği politikalarda üniversitemiz politikaları temel 

alınmaktadır. 

https://www.kbs.gov.tr/
https://belgenet.giresun.edu.tr/
http://mbs.giresun.edu.tr/
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Yüksekokulumuz Giresun Üniversitesinin hazırlamış olduğu yönetmelik ve 

yönergelerle yönetilmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeler Yüksekokulumuz web 

sayfasında paylaşılmaktadır. (http://sbmyo.giresun.edu.tr/) Bu yönetmelik ve yönergelerle 

ilgili Giresun Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan değişikliklerin kabulünden sonra 

gerekli güncellemeler yapılmaktadır.  

Yüksekokulumuza ait faaliyetlerin yer aldığı Faaliyet Raporları her yıl düzenlenerek 

rektörlüğe gönderilmekte ve kurum web sayfamızda yayınlanmaktadır. 

(http://sbmyo.giresun.edu.tr/) Ayrıca yine kurum web sayfamızda yer alan Kamu Hizmet 

Standartları belgesi ile kurumumuza ait her türlü süreç, ilgili personel ve gerçekleştirme süresi 

ayrıntılı olarak listelenmiştir.  

Akademik ve İdari Personel görev tanımları okulumuz 

(http://79.123.150.29:155/tr/page/gorev-tanimlari/4237) web sayfasında mevcuttur.  

 

Sonuç ve Değerlendirme  

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu daha önce bir dış değerlendirme sürecinden 

geçmemiştir. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 07.022019 tarihli 

47012630-109.04-E.7095 sayılı yazısı gereği Meslek Yüksekokulumuzun Kalite Komisyonu 

gerekli çalışmaları gerçekleştirerek, Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme 

ve Yönetim Sistemi açısından güçlü ve  iyileştirmeye açık yönleri tespit edilmiştir. 

  Meslek Yüksekokulumuzun Üstünlükleri;  

A. Kalite Güvencesi  

 

 Giresun Üniversitesi tarafından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim 

programlarının desteklenmesi 

 Eğitim programlarının hazırlanmasında sektör ve akademik odaklı anlayış tarzının 

benimsenmesi. 

 Mezunlarımızın kendi alanlarında gösterdikleri performansa bağlı olarak sektörde 

tercih edilmeleri  

 Ulaşımdaki kolaylıklar 

 Yerleşke içerisinde kantin bulunması 

 Alanında Gerekli Yetkinliğe Sahip Akademik Kadronun Varlığı  

 Bölüm Öğrencilerimizin Pratik / Teorik Bilgiler İle Donatılması ve Öğrencilerin İş 

Hayatına Hazırlanması  

 

B. Eğitim-Öğretim  

 Alanında uzman ve nitelikli öğretim elemanlarının bulunması,  

 Üniversite sanayi işbirliği kapsamında derslere sektör desteğinin sağlanması,  

 Sistemli bir şekilde çalışan öğrenci işleri biriminin bulunması,  

http://sbmyo.giresun.edu.tr/
http://sbmyo.giresun.edu.tr/


32 
 

 Öğrencilerin kulüpler aracılığı ile çeşitli faaliyetler yürütebilmesi. 

  

C. Araştırma-Geliştirme  

 Akademik kadronun lisansüstü eğitimlerine izin ve imkan verilmesi 

 

 

D. Yönetim Sistemi 

 

 Meslek yüksekokulumuz yönetiminin sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda duyarlı olması,  

 Mali harcamalarda ihtiyaca uygun ve adil dağılımın yapılması,  

 Yüksekokulumuz yönetiminin sanayi ile işbirliği içerisinde olma çabasına sahip 

olması  

 Sürekli iyileşme yaklaşımını benimseyen yönetim anlayışına sahip olunması  

 

Meslek Yüksekokulumuz Zayıflıkları;  

A. Kalite Güvencesi  

 

 Bazı alanlarda akademik ve idari personel yetersizliği 

 Anfi tarzında büyük sınıfların olmaması ve konferans salonunun bulunmaması,  

 Kantinin yetersizliği ve öğrenci için bahçe alanının eksikliği, 

 Tesis yetersizliğine dayalı spor ve sosyal faaliyet eksikliği, 

 

 

 

B. Eğitim-Öğretim  

 

 Fiziksel tesis ve altyapımızın yetersiz olması, 

 Mesleki uygulama ve staj yerlerinin yetersizliği ve uzaklığı,  

 Meslek Yüksekokuluna ayrılan binada birden fazla birimin hizmet vermesi dolayısıyla 

fiziksel yetersizliklerin ortaya çıkması (Akademik ve idari personel için yeterli 

çalışma alanlarının olmaması) 

 Meslek yüksekokulunun bir kısmının Bulancak ilçesinde öğrenim vermesinden dolayı 

öğrenci açısından ulaşım sorunlarının yaşanması ( Bu konuda 2019-20 Eğitim Öğretim 

yılı için tümüyle gerekli karar alınmıştır) 

 Kurumumuzda kütüphane ve çalışma salonunun bulunmaması. 

 

C. Araştırma-Geliştirme  

 

 Öğretim üyesi başına düşen ders yükü ve öğrenci sayılarının fazla olması,  

 Araştırma geliştirme için yeterli fiziki alt yapının bulunmaması.  

 Öğretim görevlisi ek ders ücretlerinin düşmesi 
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D. Yönetim Sistemi  

 

 Mali harcamalarda yeterli kaynağın bulunamaması,  

 Öğretim üyelerinin akademik etkinliklerine yeterli bütçenin ayrılamaması. 

 


