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BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

Giresun Üniversitesi Bulancak Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu,  20.04.2017 

tarihli Yükseköğretim Genel Toplantısı'nda incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı 

Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. 

Yüksekokulumuzda El Sanatları Bölümü - Mimari Dekoratif Sanatlar Programı ve Görsel-

İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programları 

mevcuttur.  

 Yüksekokulumuz; 1 Doçent( Yüksekokul Müdürü 13/b-4 görevlendirme), 2 Öğretim 

Görevlisi (1 öğretim görevlisi 13/b-4 görevlendirme) olup, öğrenci alabilmek için 

hazırlıklıklarımız devam etmektedir 

Yüksekokulumuzun kuruluşunda emeği geçenleri minnetle anar, gelişmesine yönelik  

çalışmalarından ve desteklerinden dolayı Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr.Yılmaz CAN’a 

teşekkürlerimi sunarım. 

Bu raporda Yüksekokulumuzun mevcut durumuna, yapılan çalışmalara ve bütçe 

uygulamalarına yer verilmiştir. Faaliyet raporunun amacına ulaşmasını temenni eder,  

hazırlanmasında emeği geçenlere ayrıca teşekkür ederim.  

  

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

 

 

Doç.Dr.Çiğdem ŞAHİN ÇAKIR 

          Yüksekokul Müdürü 

  



I. GENEL BİLGİLER 

 

Giresun Üniversitesi Bulancak Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu,  20.04.2017 

tarihli Yükseköğretim Genel Toplantısı'nda incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı 

Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. 

 

A-MİSYONUMUZ 

 

Yüksekokulumuz öğrencilerinin yetiştirilmesinde, gelişen dünya ile birlikte iş 

dünyasının gereksinim duyduğu araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine 

güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere 

açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir. 

 

VİZYONUMUZ 

Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, 

uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, turizm 

ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim 

kurumu olmak.  

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 

Yukarıda anılan misyonu yerine getirme görevi başta Yüksekokul yönetimi olmak üzere 

ilgili Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyelerinindir. 

Öğrencilere ve üst yöneticilere karşı birinci derecede sorumlu olan ise Yüksekokulumuz 

yönetimidir. Yürütme yetkisi, Yüksekokul Yönetim Kurulu ile birlikte kullanılmak üzere 

Yüksekokul  Müdürüne aittir. Harcama yetkilisi ise Yüksekokul Müdürüdür.  

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler 

 



  

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU  

Doç.Dr. Çiğdem ŞAHİN ÇAKIR 

ÖĞR.GÖR.Mesut ÇAKIR 

DR.ÖĞR.ÜYESİ Elif MAMUR YILMAZ 

DR.ÖĞR.ÜYESİ Handan BÜLBÜL 

DR.ÖĞR.ÜYESİ Mustafa Serkan ABDÜSSELAM 

Halil ŞAHİN(Raportör)   

    YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ 
       Doç.Dr. Çiğdem ŞAHİN ÇAKIR 

 

  

 

 

YÜKSEKOKUL KURULU  
 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Hukuk 

Müşavirliğinin 08/08/2014 tarihli ve 47087 

sayılı yazısı “…kurulların oluşturulamadığı 

durumlarda fakültelerde üniversite yönetim 

kurulunun fakülte kurulu olarak görev 

yapmasının uygun olduğuna karar 

verilmiştir.” hükmü uyarınca Üniversite 

Yönetim Kurulu’dur. 

 

        

   

    

  

  

    

  

     

  

    

    

 

  

  

  

  

    

    

 

  

  

    

 

     

          

 

  

   

  

 

    

  

    

  

 

  

   

  

 

    

  

  

      

 

  

   

  

 

    

  

 

  

    

  

   

  

     
MÜDÜR YARDIMCISI  

 

Öğr.Gör.Mesut ÇAKIR  

  

 

  

 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ 

Halil ŞAHİN 

  

   

  
  

 

        

  

  

   

  

  

   

      

  

    

  

         
      

  

    

  

         

BÖLÜMLER   

  

 İDARİ BİRİMLER             

                           
 

  
  

    
   

  
   

      
 EL SANATLARI BÖLÜMÜ 

-Mimari Dekoratif Sanatlar Programı  
    PERSONEL / TAHAKKUK       

          

                    
 

  
  

    
   

  
   

      
 GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA 

YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ 

-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı 

    ÖĞRENCİ İŞLERİ       

          

                    
 

  
  

    
   

  
   

      

      BİRİM KÜTÜPHANESİ       

          

                    
    

    
   

  
   

      

     TAŞINIR KAYIT       

                              

 

EVRAK KAYIT 



 

4- İnsan Kaynakları 

 Yüksekokulumuzda fiilen çalışan 1 doçent  (13/b-4 görevlendirme), 2 öğretim 

görevlisi (1 ögretim görevlisi 13/b-4 görevlendirme), olmak üzere toplam 3 öğretim elemanı 

bulunmaktadır.  

İdari personel olarak da 1 yüksekokul sekreteri olmak üzere toplam 1 personel 

bulunmaktadır.  

4.1- Akademik Personel 

Akademik Personel 

 

Kadroların Doluluk Oranına Göre 
Kadroların İstihdam 

Şekline Göre 

Dolu Boş Toplam 
Tam 

Zamanlı 

Yarı 

Zamanlı 

Profesör      

Doçent 
1 (13/b-4 

görevlendirme) 
 1   

Dr.Öğr.Üyesi      

Öğretim Görevlisi 

2 (1 öğr.gör. 

13/b-4 

görevlendirme) 

 2   

Okutman -     

Çevirici -     

Eğitim- Öğretim 

Planlamacısı 
-     

Araştırma 

Görevlisi 
   - - 

Uzman      

 

 

 

 

 

 

4.5- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 

 

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 

Kişi Sayısı   1 2   

Yüzde   % 50 % 66   

 

 

 



 

4.7- İdari Personel  
 

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

 Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 1 - 1 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı - - - 

Teknik Hizmetleri Sınıfı - - - 

Eğitim ve Öğretim 

Hizmetleri sınıfı 
- - - 

Avukatlık Hizmetleri 

Sınıfı. 
- - - 

Din Hizmetleri Sınıfı - - - 

Yardımcı Hizmetli - - - 

Toplam 1 - 1 

 

4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu 

 

İdari Personelin Eğitim Durumu 

 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. 

Kişi Sayısı - - - 1 - 

Yüzde - - - % 100 - 

 

 

4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri 
 

İdari Personelin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 
11 – 15 

Yıl 

16 – 20 Yıl 
21 - Üzeri 

Kişi Sayısı - - - - - 1 

Yüzde - - - - - % 100 

 

 

4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 
 

 

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 

Kişi Sayısı -   - 1 - 

Yüzde - - - - % 100 - 

 

 

 

 

 



 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 Yüksekokul Müdürü  

Yüksekokulun öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve 

geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli 

sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin 

düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, 

takip ve kontrol edilmesinde, sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede 

sorumludur.   

 Müdür Yardımcısı   

Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 

Yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için 

gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak, 

Müdürün bulunmadığı zamanlarda vekâlet etmek.  

Yüksekokul Sekreteri   

Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 

Yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için 

gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak rasyonel bir şekilde 

yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri Müdüre karşı sorumluluk içinde 

organizasyonunu yapar. 

 Yüksekokulun Yönetim Kurulu   

Yüksekokul yönetim kurulu, Müdürün başkanlığında toplanır, Yüksekokul Yönetim 

Kurulunun üç yıllık süreyle atanması  için Müdürün önerisiyle Rektörlük Makamının onayı 

ile  oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu Müdürün çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu 

gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir 

ve bunların görevlerini düzenler. 

 Yüksekokul  Kurulu   

Yüksekokul  Kurulu, Müdürün Başkanlığında Yüksekokula bağlı bölümlerin 

başkanlarından oluşur.   

D- Diğer Hususlar 

- Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, 

- Riskli alanların belirlenmesi,  

- Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi, 

- Bilginin kaydedilmesi, tasnifi, ulaşılabilirliği, 

- Sistem ve faaliyetin izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, konularında 

yapılan çalışmalara yer verilecektir. 



II. AMAÇ ve HEDEFLER 

İdarenin Amaç ve Hedefleri 

                  Hedef 1.1: Önlisans Eğitiminin Kalitesini Artırmak 

Performans Göstergesi 1.1 : Yüksekokuldaki bölüm dersleri için, değerlendirme kriterlerini 

oluşturmak, Öğrencilere ders değerlendirme anketi uygulamak, öğretim üyelerine derslerin 

yeterliliği ile ilgili anket uygulamak, uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde yapılan 

çalışmaları artırmak, bölgede bulunan eğitime destek verebilecek kamu ve özel kuruluşları tespit 

etmek, bu kuruluşlar ile protokolleri oluşturup imzalamak, tüm ders içeriklerinin AKTS kriterleri 

bakımından uluslararası ve ulusal eğitim programlarına uygunluğunu sağlamak, ulusal ve 

uluslararası eğitim kurumlarındaki var olan durumu ele almak ve bu doğrultuda ders içeriklerini 

güncellemek, ders içeriklerinin elektronik ortamda sunulmasını sağlamak, ERASMUS, 

MEVLANA ve FARABİ programlarına mevcut imkanlar dahilinde ağırlık vermek, ortak eğitim 

için ders programları düzenlemek ve yürütmek, işbirliği yapılan Yüksekokul/bölüm ve program 

sayısını arttırmak için çalışmalar yapmak, bölümlerin çift ana dal ve yan dal uygulamasını teşvik 

etmek, öğrencilere bu programları tanıtmak, bilgisayar sistemlerinin teknik altyapısını 

geliştirmek, web sayfasını öğrencilere yönelik olarak geliştirmek. 

 

                Hedef 1.2: Nitelikli Ara Eleman Yetiştirmek 

Performans Göstergesi 1.3.1 : Dört yarıyıllık süre içinde meslek yüksekokullarında 

eğitim gören öğrenciler sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilmekle 

birlikte, ülkemiz sanayisinin en fazla ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılayacak en 

önemli eğitim kurumu olarak görülmektedir. Meslek yüksekokulu mezunlarında aranan özellikler 

problem çözme ve karar verme becerisine sahip, sorumluluk üstlenebilen, mesleği ile ilgili temel 

bilgi ve beceriye sahip, farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla iletişim kurabilen, bilgisayar 

kullanma becerisine sahip, kaynakları verimli kullanabilen olarak tarif edilmektedir..  

 

Hedef 2.1-: Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversiteler İle İşbirliğini Geliştirmek. 

Performans Göstergesi 2.1.1-: Yüksekokulu ve Üniversiteyi dünya üniversiteleri ile ortak 

araştırma yapmaları konusunda teşvik etmek, ulusal ve uluslararası üniversitelerle bilgi alış 

verişinin artırmak, düzenlenecek toplantılarla ilgili üniversitelerle bağlantıya geçmek, paylaşım 

toplantıları yapmak ve geri bildirimleri değerlendirmek, diğer üniversitelerden basılı ve görsel 

materyaller talep etmek, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle akademik değişim 

protokolleri oluşturmak, alanında uzmanlaşmış yerli yabancı bilim adamlarını seminer ve eğitim 

kursları vermek üzere üniversitemize davet etmek, öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurt 

dışında olmak üzere kısa veya uzun süreli eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılımlarını artırmak, 



yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerle akademik işbirliği yapmak, konferans ve sempozyum 

düzenlenmesine destek vermek. 

 

Hedef 3.1: Kurumsal Gelişime Yönelik Stratejik Hedef ve Faaliyetler 

Performans Göstergesi 3.1.1- : Yüksekokulumuzun kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek, 

öğrencilerin ders dışı faaliyetlere (seminer, konferans, öğrenci toplulukları vb.) katılımını 

artırmak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesine destek vermek, öğrenci toplulukları 

oluşturma çalışmalarına destek vermek, Yüksekokulun öğrencilerinin tarihi gezilere katılımını 

sağlamak, çalışanların kuruma bağlılığına ve memnuniyetine katkı sağlayacak faaliyetleri 

artırmak, dilek-şikâyet kutusu, sanal ortamda kurum içi bilgi edinme adresleri vb. iletişim 

kanallarını açık tutarak çalışanların istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlamak, çalışan ve 

öğrencilerin katıldığı sosyal etkinlikler düzenlemek, kurum kültürüne katkı sağlayacak sosyal 

duyarlılık projelerinin sayısını artırmak, projelere kaynak sağlamak, ulusal kültürümüzün  

yayılmasına ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına Yüksekokulumuzun katkısını artırmak, Türk 

dünyasının dilini, tarihini, kültürünü, sanatını araştırıp bilgi üretmek ve yaymak amacıyla farklı 

etkinlikler düzenlemek, panel ve konferans düzenlenmesine destek vermek, Yüksekokulu daha 

seçkin öğrencilerin tercih etmesini sağlayacak tanıtım fuarlarını saptamak ve katılmak, lise 

tanıtım günlerinin her yıl devamlılığını sağlamak.  

 

Hedef 3.2 Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmetlerine Ağırlık Vermek 

Performans Göstergesi 3.2.1- : Öğrencilerin ruh sağlığına yönelik rehberlik hizmetlerinin 

arttırılması, Yüksekokula yeni gelen öğrenciler için uyum seminerleri düzenlemek, alanında 

tanınmış uzmanların konuk olduğu konferanslar düzenlenmesine destek vermek, eğitim 

seminerleri  yapılmasına destek vermek, öğrencileri barınma olanakları konusunda 

bilgilendirmek, öğrencileri burs olanakları konusunda yeterli ve doğru bilgilendirmek, 

Yüksekokul içerisinde çalıştırılan öğrencilerin sayısının arttırılması için gerekli çalışmaları 

yapmak.  

 

Hedef 3.3-: Etkin Bir İdari Yapı Kurmak 

Performans Göstergesi 3.3.1- : İş süreçlerinin belirlenmesi ve süreç yazılımı ile ilk 

iyileştirmenin tamamlanması, bürokratik işlem süreçlerini gözden geçirerek tanımlamak, 

tanımlanan bürokratik işlem süreçlerinin yazılımını yapmak, hızlı   ve kaliteli hizmet sunmak, 

teşkilat görev dağılımını gözden geçirmek ve yeniden yapılandırmak, eşgüdüm için gerekli 

yöntem ve uygulama modeli oluşturmak, Yüksekokulun stratejik yönetime geçmesinin 

sağlanması, birimlerden gelen stratejik plan önerilerini incelemek, düzenlemek ve basmak, 

bölümlerin stratejik planını düzenlemek, çalışma grupları faaliyetlerine kaynak desteği sağlamak, 



akademik ve idari personel konusunda norm kadro uygulamasına geçilmesi, personel sayısı için 

norm kadrolar belirlemek, hizmet -içi eğitim alanlarını yeniden belirleyerek hizmet -içi eğitim 

vermek, Başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar kurulması ve sürekliliğinin 

sağlanması, akademik ve idari personel için performans değerlendirme sistemi oluşturmak. 

 

               Hedef 3.4-: Altyapıya Yönelik Stratejik Hedef ve Faaliyetler 

Performans Göstergesi 3.4.1- : Yüksekokulumuza ait bir binanın yapılması, çalışanlar arasında 

ilişki ve iletişimin niteliği.  

 

Hedef 4.1: Hareketliliğin Özendirilmesi  

Performans Göstergesi 4.1.1- :. Erasmus Değişim Programı kapsamında Yüksekokulumuza 

gelen ve giden öğrenci sayısının artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.  

 

Hedef 4.2: İç Kalite Değerlendirme Çalışmaları 

Performans Göstergesi 4.2.1- : Kalite güvencesine ilişkin Üniversitemiz Rektörlüğünce 

yürütülen çalışmalara Yüksekokulumuzunda katılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında 

öğrencilerle ve dış paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi planlanmıştır.  

 
 

Temel Politikalar ve Öncelikler  

Giresun Üniversitesi Bulancak Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu  eğitim, 

öğretim ve araştırma etkinliklerinde; evrensel ve etik değerlere uyan, bilgiyi kullanan ve yeni 

bilgiler üreterek yayan, araştırıcı sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısında ve içinde 

bulunduğu toplumun gelişmesine  katkıda bulunmayı arzulayan, rekabetçi şartların ve bilginin 

yenilenme hızının çok yüksek olduğu koşullarda kendisini yaşam boyu eğitime hazırlamış 

Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 Mali Bilgiler 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları  

 

  

2019 

Bütçe Toplam Ödeneği 

2019 

Gerçekleşme 

Toplamı 

 
PERSONEL GİDERLERİ 65.000.00TL. 178.690,35TL 

SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİM GİD. 12.000.00TL. 27.977,75 TL 

TOPLAM 77.000,00TL. 206.668,10TL. 

 

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Değerlendirme 

 
Yüksekokulumuz bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetinin başlaması için mekan ve gerekli 

öğretim elemanlarının alınması.  

Mevcut bölümler için gerekli donanımların sağlanması.  

 

IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER  

Öğrencilerin eğitim, öğretiminin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerinin de yapılabileceği 

alanların yapılması beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  

 

 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  

 

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış 

amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol 

sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

   

 Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 28/01/2020 

 

                                                                                 Doç. Dr.Çiğdem ŞAHİN ÇAKIR  

                                                                                                         Yüksekokul Müdürü 
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