
2020 Yılı Kalite Öz Değerlendirme Raporu 

ÇEVRE SORUNLARI, TEMİZ ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ 

1. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER  

1) Genel Bilgiler  

1.1-İletişim Bilgileri  

Adres: Giresun Üniversitesi, Gaziler Mh. Prof. Ahmet Taner Kışlalı Cd. Fen Edebiyat 
Fakültesi A Blok, Giriş Kat 28200 Merkez/Giresun 

Telefon: +90 (454) 310 17 93 

E-posta: cevremerkezi@giresun.edu.tr 

1.2-Tarihsel Gelişimi  

Çevre Sorunları, Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Giresun Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne bağlı araştırma birimi olarak 28 Ekim 2015 tarihinde kurulmuş ve 25 Temmuz 

2016 tarihinde de Giresun Üniversitesi Çevre Sorunları, Temiz Üretim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte faaliyetlerine 

başlamıştır. 

1.3-Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

Misyon: 

Çevre Sorunları, Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, çevre sorunlarına yol açan 

her türlü çevre kirliliği ve çevre değişimi konularında disiplinler arası bakış açısıyla 

araştırmalar yapmak, yapılanlara katılmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde 

bulunmayı kendisine görev edinmiştir. 

Vizyon: 

Ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun olarak Karadeniz Bölgesinin barındırdığı doğal 

kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile tarım, sanayi ve ilgili diğer alanlardan kaynaklanan 

her türlü çevresel etkilerin azaltılması amacıyla ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği 

yaparak bölgenin gelişimine katkıda bulunmaktır.  

Değerler: 

Merkezimiz üniversitemizin temel değerleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. 

Hedefler: 

Çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak 



Tarım ve sanayinin gelişmesine yönelik faaliyetlere katkıda bulunmak 

Toplumun çevre konusunda farkındalığını arttırmak 
 

1.4- Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri  

Merkezimiz bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunulmamaktadır. Ancak, merkezimiz amacı 

doğrultusunda çeşitli sertifikalı eğitim programları düzenlenebilir. Bu husus merkezimizin 

gelişmeye/değerlendirmeye açık yönüdür. 

1.5-Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri  

Araştırma faaliyetleri fakültelerin ilgili birimlerindeki öğretim elemanları tarafından bireysel 

olarak yürütülmektedir. Merkezimiz harcama birimi olmadığı için bünyesinde araştırma-

geliştirme çalışmaları için kaynak mevcut değildir. Bu husus merkezimizin 

gelişmeye/değerlendirmeye açık yönüdür.  

1.6-Birimin Organizasyon Yapısı  

Merkezin örgütsel yapısı içerisinde Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı, merkez müdürü ve müdür 

yardımcısının da yer aldığı beş (5) üyeden oluşan Yönetim Kurulu, on (10) üyeden oluşan Danışma 

Kurulu ve idari personel bulunmaktadır.   

 

  

Kanıtlar  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-1.htm  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/page/ic-kontrol/5770  

1.7-İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar  

• Mali kaynak yetersizliği ve ödeneğin sağlanamaması 

• Teknik donanım ve alan yetersizliği (Laboratuvar, ofis, vb.) 

• Teknik personel yetersizliği (Kadrolu mühendis, tekniker/teknisyen, uzman vb. 

eksikliği)  

• Kadrolu idari personel eksikliği 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-1.htm
http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/page/ic-kontrol/5770


2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ  

1) A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar  

1.1-A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler  

Misyon: Çevre Sorunları, Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, çevre sorunlarına 

yol açan her türlü çevre kirliliği ve çevre değişimi konularında disiplinler arası bakış açısıyla 

araştırmalar yapmak, yapılanlara katılmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde 

bulunmayı kendisine görev edinmiştir. 

Vizyon: Ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun olarak Karadeniz Bölgesinin barındırdığı 

doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile tarım, sanayi ve ilgili diğer alanlardan 

kaynaklanan her türlü çevresel etkilerin azaltılması amacıyla ulusal ve uluslararası 

kurumlarla iş birliği yaparak bölgenin gelişimine katkıda bulunmaktır.  

Amaç: Merkezin kuruluş amacı, tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun 

meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, 

tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak 

çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla 

işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmaktır. 

Kanıtlar  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-1.htm  

1.2-A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi 

politikaları  

Merkezin temel faaliyet alanları ve öncelikleri şunlardır: 

a) Çevre sorunlarına yol açan her türlü çevre kirliliğini ve çevre değişimini araştırmak, 

çözümler bulmak, doğal ve yapay çevrelere ilişkin sorunları disiplinler arası ve değişik 

açılardan incelemek. 

b) Sürdürülebilir Kampüs/Yeşil Kampüs/Sıfır Emisyonlu Kampüs çalışmalarını yürütmek. 

c) Karadeniz Bölgesinin barındırdığı doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için; çevre 

mevzuatını izleyebilir tekniğe sahip; akreditasyonu olan her türlü çevre sorunlarını ortaya 

koyacak şekilde analiz yapabilen teknik ekipman, teknik ve idari personele sahip; ulusal ve 

uluslararası boyutta hizmet verecek şekilde yapılanmak ve sürekliliği sağlamak. 

ç) Temiz üretim için teknoloji desteği sağlamak; üretim ve hizmet sektöründe verimliliği 

artırma, kaynak girdilerini ve kimyasal tüketimini azaltma, atık azaltma konularında 

çalışmalar yapmak. 

d) Sürdürülebilir üretim ve tüketim konularını teşvik etmek ve geliştirmek için politika ve 

mevzuat kapsamında karar verici mekanizmalar, sanayi ve ilgili sektörlerde tanınmış 

uzmanlar ile akademik ve araştırma enstitüleri arasında yeni bağlantılar, ağ ve işbirlikleri 

kurmak. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-1.htm


e) Bir kurumun ürün, süreç ve hizmetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerini azaltmak için, 

daha verimli teknoloji ve üretim sistemleri kullanarak, kaynak ve kimyasal tüketiminde 

ve/veya tüm yaşam döngüsü aşamasında üretilen atık ve salımlarında azalma sağlamak. 

f) Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel çevresinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, 

bu amaçla bakanlık temsilcileri, belediyeler, gönüllü kuruluşlar, araştırma kurumları ve diğer 

üniversiteler ile işbirliği yapmak. 

g) Ekoloji ve çevre konuları ile ilgili kongre, panel, seminer, konferans, yaz okulları ve 

kurslar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak ve Üniversite eleman ve öğrencilerinin 

katılımını sağlamak, toplumu çevre konusunda bilgilendirmek. 

ğ) Ekoloji ve çevre ile ilgili her türlü dokümantasyonu sağlamak, bunlardan kamuoyunun 

yararlanmasını sağlamak, Üniversite dışından merkeze ulaşan çevre ile ilgili yayın, duyuru, 

toplantı ve projeleri Üniversite birimlerine duyurmak, aynı şekilde Üniversitenin çevre 

faaliyetlerini duyurmak. 

h) Ekoloji ve çevre sorunlarının saptanması ve çözümü için bölge düzeyinde danışmanlık 

hizmeti vermek. 

Kanıtlar  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-1.htm  

1.3-A.1.3. Kurumsal performans yönetimi  

Merkezimiz bünyesinde yürütülen çalışmalar ilgili paydaşlar ile web sitemiz aracılığıyla 

paylaşılmaktadır. Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetlere, kurum içi ve kurum dışı 

paydaşların aktif katılım sağlaması amacı ile ilgili duyurular web sayfası üzerinden 

yapılmaktadır.  

Kanıtlar  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/news  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcements  

2) A.2. İç Kalite Güvencesi  

2.1-A.2.1. Kalite Komisyonu  

Doç. Dr. Özlem TUNÇ DEDE 

Doç. Dr. Uğur SEVİM 

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü BAYKAL 

Bil. İşl. Tanju KALINTAŞ 

Kanıtlar  

EBYS Yazısı (BirimKaliteKomisyonu).pdf  

2.2-A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı)  

Bu kapsamda, merkezimiz yıllık faaliyet raporları hazırlanmakta ve merkez web 

sayfasında paylaşılmaktadır.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-1.htm
http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/news
http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcements
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/ebys-yazisi-birimkaliteko...-17032021211908.pdf


Kanıtlar  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/page/ic-kontrol/5770  

2.3-A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü  

Merkezimizde ilgili mevzuatlar gereğince birim kalite komisyonu oluşturulmuştur. 

Merkezimiz, Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde süreçleri yürütmektedir.  

3) A.3. Paydaş Katılımı  

3.1-A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve 

uluslararasılaşma süreçlerine katılımı  

Merkezimiz bünyesinde yürütülen faaliyetler, iç ve dış paydaş katılımı ile gerçekleştirilmekte 

olup, ilgili faaliyetlere merkezimiz web sitesinde yer verilmektedir.  

Uluslarasılaşma süreçlerinde, ilgili faaliyetler takip edilmekte olup, Dünya üniversitelerini 

çevreci uygulamalar ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 

dünya çevreci üniversiteler platformuna Üniversitemizin de dahil olabilmesi için hazırlıklar 

yapılmaktadır. 

Kanıtlar  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcements  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/universitemiz-personeline-sifir-

atik-egitimi/538  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/greenmetric-cevreci-

universiteler-turkiye-ulusal-calistayi-zonguldakta-gerceklestirildi/411  

4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  

1) C.1. Araştırma Stratejisi  

1.1-C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi  

Merkezimiz faaliyet alanları arasında çevre sorunlarına yol açan her türlü çevre kirliliğini ve 

çevre değişimini araştırmak, çözümler bulmak, sanayi ve ilgili sektörlerde tanınmış uzmanlar 

ile akademik ve araştırma enstitüleri arasında yeni bağlantılar, ağ ve işbirlikleri kurmak, 

bakanlık temsilcileri, belediyeler, gönüllü kuruluşlar, araştırma kurumları ve diğer 

üniversiteler ile işbirliği yapmak yer almaktadır.  

1.2-C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı  

Araştırma faaliyetleri fakültelerin ilgili birimlerindeki öğretim elemanları tarafından bireysel 

olarak yürütülmektedir. Merkezimiz harcama birimi olmadığı için bünyesinde araştırma-

geliştirme çalışmaları için kaynak mevcut değildir. Bu husus merkezimizin 

gelişmeye/değerlendirmeye açık yönüdür.  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/page/ic-kontrol/5770
http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcements
http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/universitemiz-personeline-sifir-atik-egitimi/538
http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/universitemiz-personeline-sifir-atik-egitimi/538
http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/greenmetric-cevreci-universiteler-turkiye-ulusal-calistayi-zonguldakta-gerceklestirildi/411
http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/greenmetric-cevreci-universiteler-turkiye-ulusal-calistayi-zonguldakta-gerceklestirildi/411


5. TOPLUMSAL KATKI  

1) D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi  

1.1-D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi  

Giresun Üniversitesinin Toplumsal Katkı Politikası “Giresun Üniversitesi; eğitim-öğretim ve 

araştırma-geliştirme faaliyetlerini, ulusal, bölgesel ve yerel toplumun önceliklerine ve 

beklentilerine uygun olarak belirler. Üniversite, akademik ve idari birimlerinin yanı sıra 

araştırma ve uygulama merkezleri aracılığıyla toplumsal katkıyı dikkate alarak düzenlenen 

eğitimler, sosyal ve kültürel etkinlikler ile bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan katma 

değerleri tüm iç ve dış paydaşlarının gelişimine ve yararına sunan, toplumsal katkının 

gerçekleştirilmesinde sürekliliği esas alan, tüm bu faaliyetlerinde paydaşların görüş ve 

önerilerinin alınmasında geri bildirim mekanizmalarını kullanan, kültürel ve çevresel 

duyarlılığı gözeten bir anlayışı toplumsal katkı politikası olarak benimsemektedir.” Şeklinde 

belirlenmiş olup, merkezimiz bu doğrultuda toplumda çevre duyarlılığını artırmak amacı ile 

faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Merkezimiz amaç ve faaliyetleri arasında ekoloji ve çevre konuları ile ilgili kongre, panel, 

seminer, konferans, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak ve 

Üniversite eleman ve öğrencilerinin katılımını sağlamak, toplumu çevre konusunda 

bilgilendirmek, ekoloji ve çevre ile ilgili her türlü dokümantasyonu sağlamak, bunlardan 

kamuoyunun yararlanmasını sağlamak yer almaktadır. Bu amaçla yürütülen çalışmalar 

merkezimiz web sitesi üzerinden duyurulmaktadır. 

Kanıtlar  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-1.htm  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcements  

http://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-

tr/raporlar/gru2020idarefaaliyet.pdf  

1.2-D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı  

Toplumsal katkı faaliyetleri sürecinde gerek kurum içi gerekse kurum dışı paydaşlar ile ortak 

çalışmalar yapılmaktadır. Faaliyetlere, Üniversitemiz çeşitli birimlerinden akademik, idari 

personel ve öğrencilerimiz ile ilgili alanda kurum/kuruluşlar (Giresun Belediyesi, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü, Özel Kuruluşlar vb.) aktif katılım göstermektedir. 

Kanıtlar  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcements  

2) D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları  

2.1-D.2.1. Kaynaklar  

Merkezimiz harcama birimi olmadığı için, toplumsal katkı faaliyetleri için bir ödenek/ bütçesi 

bulunmamaktadır. Faaliyetler gönüllülük esaslı düzenlenmekte olup, iç ve dış paydaşların 

ayni katkıları ile yürütülmektedir.  

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-1.htm
http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcements
http://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/raporlar/gru2020idarefaaliyet.pdf
http://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/raporlar/gru2020idarefaaliyet.pdf
http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcements


3) D.3. Toplumsal Katkı Performansı  

3.1-D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi  

Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek amacıyla belirlenmiş bir 

değerlendirme mekanizması bulunmamaktadır. Ancak, düzenlene etkinlik sayısı, etkinlikleri 

katılımcı sayıları değerlendirilerek izleme ve iyileştirmelerin yapılabileceği 

düşünülmektedir. Bu durum merkezimizin geliştirmeye açık bir yönüdür.  

6. YÖNETİM SİSTEMİ  

1) E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı  

1.1-E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı  

Merkezimiz bünyesinde kadrolu personel mevcut olmayıp, yönetim kurulu diğer akademik 

birimlerde görev yapan akademik personellerden oluşmaktadır. 

1.2-E.1.2. Süreç yönetimi  

Merkezimizde iç kontrol sistemi çalışmaları diğer idari birimlerin (Kalite Koordinasyon 

Birimi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) ile 

koordineli bir şekilde yürütülmektedir. 

2) E.2. Kaynakların Yönetimi  

2.1-E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi  

Merkezimiz bünyesinde kadrolu personel mevcut olmayıp, yönetim kurulu diğer akademik 

birimlerde görev yapan akademik personellerden oluşmaktadır. 

2.2-E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi  

Merkeze ait herhangi bir bütçe tahsis edilmediğinden bu hususla ilgili bildirim 

yapılmamıştır.   

3) E.3. Bilgi Yönetim Sistemi  

3.1-E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi  

Merkezimiz ile ilgili her türlü bilgi merkezimiz web sayfasında paylaşılmaktadır. Resmi 

yazışmalar Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

Kanıtlar  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/  

https://belgenet.giresun.edu.tr/  

3.2-E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği  

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın (https://bidb.giresun.edu.tr/) desteği ile 

sağlanmaktadır. 

4) E.4. Destek Hizmetleri  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/
https://belgenet.giresun.edu.tr/


4.1-E 4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği  

Merkezimiz harcama birimi olmayıp, ihtiyaç duyulan hizmet ve malların tedarik edilmesi 

Üniversitemiz ilgili birimlerin himayesinde (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri 

ve Teknik Daire Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı gibi) yürütülmektedir.  

5) E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  

5.1-E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik  

Merkezimiz bünyesinde yürütülen faaliyetler, merkezimiz web sayfasında herkesin erişimine 

açık bir şekilde paylaşılmaktadır. 

Kanıtlar  

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcements  

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

1) Sonuç ve Değerlendirme  

1.1-Güçlü Yönleri ile İyileşmeye Açık Yönler  

Güçlü Yönleri:           

• Gelişime açık katılımcı ve şeffaf bir yönetimin bulunması  

• Disiplinlerarası çalışmaya olanak olması 

• Karadeniz Havzası ve Giresun yöresinde çalışmalar yapılması 

• Giresun genelinde birçok kamu kurum/kuruluş ve özel sektörden paydaşlarının 

olması 

İyileşmeye Açık Yönler 

• Mali kaynak yetersizliği ve ödeneğin sağlanamaması 

• Teknik donanım ve alan yetersizliği (Laboratuvar, ofis, vb.) 

• Teknik personel yetersizliği (Kadrolu mühendis, tekniker/teknisyen, uzman vb. 

eksikliği) 

• Kadrolu idari personel eksikliği 

 

http://cevremerkezi.giresun.edu.tr/tr/announcements

