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2021 Yılı Kalite İç Değerlendirme Raporu  

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ->PROJE DESTEK VE YÖNETİM 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ  

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER  

Genel Bilgiler  

İletişim Bilgileri  

Koordinatör: Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ 

Telefon: (0 454) 310 13 00 (5453) 

E-posta: kurtuluş.yilmaz.genc@giresun.edu.tr 

  

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Rahman ÇAKIR 

Telefon: 0 (454) 310 10 00 (1236) 

E-posta: rahman.cakir@giresun.edu.tr 

  

Koordinatör Yardımcısı: Öğr. Gör. Burcu AKKAYA 

Telefon: 0 (454) 310 10 00 (5095) 

E-posta: burcu.akkaya@giresun.edu.tr 

  

Koordinatörlük Websitesi: https://pdo.giresun.edu.tr/ 

Adres: Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Giriş Kat, Güre Yerleşkesi, GİRESUN 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/akademikpersonel  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/contact  

Tarihsel Gelişimi  

Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı uygulamalı bir 

birim olup 2021 yılı Mart ayında faaliyetlerine başlamıştır. Koordinatörlüğümüz; Üniversite tarafından 

ulusal/uluslararası hibe çağrılarına yönelik başvuru sahibi ya da proje ortağı konumunda hazırlanan ve 

yürütülen projeler kapsamında yönetsel ve teknik koordinasyon süreçlerini takip eden bir yapı olarak 

kurulmuştur. Koordinatör ve iki Koordinatör Yardımcısı ile faaliyetlerine devam etmektedir. 

Koordinatörlüğün Yönergesi 25 Mayıs 2021 ve 198/2 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir. 

Kanıtlar  

https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-

Y%C3%B6nergeler/yeni/Proje%20Destek%20ve%20 

Y%C3%B6netim%20Koordinat%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20Y%C3%B6nergesi.pdf  

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

Misyon 

Koordinatörlüğümüz; Giresun Üniversitesi’nin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik hedefleri 

doğrultusunda sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri öne çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal 

kalkınmaya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunan projelerin yürütülmesine 

katkı sunmayı kendine görev edinmiştir. 
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Koordinatörlüğümüz bu kapsamda, 

● Ulusal ve uluslararası kurumların proje teklif çağrılarını takip etmeyi, ilgili akademik birimlere 

duyurmayı, 

● Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmeyi, 

● Proje yönetimi konusunda seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi, 

● Kurum ve kuruluşlar ile iş birliği esasları çerçevesinde projeler oluşturmayı ve yürütmeyi 

kendine misyon edinmiştir. 

Vizyon 

Üniversitemiz; çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunabilen, 

bölgesinde birinci sırada tercih edilen uluslararası öneme sahip bir üniversite olmayı kendine vizyon 

edinmiştir. Koordinatörlüğümüz bu vizyondan hareketle, Giresun Üniversitesi’ne ulusal ve uluslararası 

düzeyde katkı sunabilen projeler yürütmeyi ve böylece Giresun Üniversitesi’nin bölgede ilk sıralarda 

yer alan üniversite olmasına katkı sunmayı kendine vizyon edinmiştir. 

 

Değerler 

Koordinatörlüğümüz Giresun Üniversitesi’nin temel değerleri doğrultusunda çalışmalarını 

yürütmektedir. 

 

Hedefler 

Koordinatörlüğümüzün öncelikli hedefi, Giresun Üniversitesi’nin stratejik hedeflerine ulaşması için 

öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası desteklerden azami derecede faydalanmasını sağlayacak 

çalışmalar yürütmektir. 

 

Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri  

Koordinatörlüğümüz bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti sunan birim bulunmamaktadır. Ancak, 

proje yazımı konusunda öğretim elemanları ve öğrencilerin katılım sağladığı eğitim programları 

düzenlenmektedir. 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/proje-dongusu-yonetimi-egitimi-

gerceklestirildi/3163  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/ufuk-avrupa-egitimi-gerceklestirildi/3193  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/erasmus-egitimi-gerceklestirildi/3224  

Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri  

Koordinatörlüğümüz tarafından, öğretim elemanlarının araştırmalarına yönelik proje yazmaları teşvik 

edilmekte ve uygun hibe çağrılarına yönlendirmeler yapılmaktadır. Koordinatörlük web sitesi 

üzerinden açık çağrılara yönelik günlük olarak duyurular girilmekte, aynı zamanda açık çağrıya başvuru 

yapabilecek öğretim elemanları ile iletişime geçilerek de bilgilendirme yapılmaktadır. Bununla birlikte, 

proje hazırlık ve başvuru aşamalarının ilgili hibe programının başvuru kılavuzuna göre yürütülmesine 

destek verilmektedir. 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/news  
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Birimin Organizasyon Yapısı  

Koordinatörlüğümüzün Yönergesinde yer aldığı üzere Proje Komisyonları ve Proje Alt Komisyonları 

kurulmuştur. 

Proje Komisyonu; Rektör Yardımcısı başkanlığında, Koordinatör ve Koordinatör Yardımcıları dâhil 

Üniversite bünyesinde yer alan her bir fakülteyi temsilen birer, bütün yüksekokulları temsilen bir ve 

bütün meslek yüksekokullarını temsilen bir öğretim elemanından oluşan komisyonu ifade etmektedir. 

Proje Alt Komisyonları ise Tıp ve Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Mühendislik 

Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından Rektör tarafından görevlendirilen, 

söz konusu alanların her birinden en az beş öğretim elemanının görev aldığı alt komisyonları ifade 

etmektedir. 

Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü ilgili Rektör Yardımcısı olan Proje Komisyon Başkanına 

bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 

Koordinatörlük yönetimi ise Koordinatör ve 2 Koordinatör Yardımcısından oluşmaktadır. 

 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar  

Koordinatörlüğümüz tarafından öz değerlendirme raporu ilk kez hazırlanmaktadır. Kuruluş 

aşamasından bu yana teknik donanım ve alan yetersizliği, personel yetersizliği gibi konularla 

karşılaşılmıştır. Süreç içerisinde bu konularda iyileştirme yapılmıştır.  Bundan sonraki süreçlerde de 

iyileştirmeye yönelik çalışmalar devam edecektir. 

 

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE  

A.1. Liderlik ve Kalite  

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı  

Giresun Üniversitesi; kurumsal bilgi üretimini ve kullanımını, kalite güvencesi sistemlerini destekleyen 

bilgi yönetim sistemi ve uygulamaları aracılığıyla yönetimin etkinliği, hesap verebilirlik ve kamuoyunu 

bilgilendirme hususlarını dikkate alarak etkili bir şekilde yürütmektedir. Bu doğrultuda tüm 

kaynaklarının etkinlik ve verimlilik odaklı kullanılmasındaki süreçleri titizlikle izleyen, kurumsal 

bilginin korunmasını ve güvenirliğini güvence altına alan bir yönetim sistemi 

politikasını benimsemektedir. Koordinatörlüğümüz de bu politikayı “Yönetim Sistemi Politikası” 

olarak benimsemiştir. 

İlgili politika Üniversitemizin Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü’nün 

web sitesi üzerinden kamuoyu ile (iç ve dış paydaşlar) paylaşılmaktadır. Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğü web sitesinde, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü’nün web sitesine link verilmiştir. 

Koordinatörlüğümüz Rektör tarafından görevlendirilen Proje Destek ve Yönetim Koordinatörünün 

yönetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 



 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/page/organizasyon-semasi/7883  

A.1.2. Liderlik  

Koordinatörlük bünyesinde görev yapan öğretim elemanları proje konusunda deneyimli kişilerden 

oluşmaktadır. Bununla birlikte Proje Komisyon ve Proje Alt Komisyon üyeleri belirlenirken öğretim 

elemanlarının proje deneyimleri ve çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. 

Koordinatörlük ve söz konusu komisyonların görev ve yetkileri “Giresun Üniversitesi Proje Destek ve 

Yönetim Koordinatörlüğü Yönergesinde belirlendiği şekilde yürütülmektedir. 

Bu görev ve yetkiler aynı zamanda Koordinatörlük web sayfasında da iç ve dış paydaşlarımızla 

paylaşılmaktadır. 

 

Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü’nün görev ve yetkileri şunlardır: 

 

a) Ulusal ve uluslararası kurumların proje teklif çağrılarını takip etmek, ilgili akademik birimlere 

duyurmak, 

b) Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek, 

c) Proje yönetimi konusunda seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek, 

ç) Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü’nün çalışma alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş 

birliği esasları çerçevesinde projeler oluşturmak ve yürütmek, 

d) Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü’nün amacı doğrultusunda, yapılacak her türlü çalışma ve 

faaliyetleri belirlemek, uygulamaya koymak, gerektiğinde Rektör’ün onayıyla proje çalışma grupları 

oluşturmak, 

e) Proje Komisyonu’nu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemlerini belirlemek, 

f) Proje Komisyonu’nun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek, Proje Komisyonu’ndan gelen teklif 

ve öneriler doğrultusunda çalışmalar yapmak, komisyon toplantılarında alınan kararların 

uygulanmasında koordinasyonu sağlamak, 

g) Proje alt komisyonlarından gelen proje önerilerini değerlendirerek Proje Komisyonu’na bildirmek, 

ğ) Her yılın sonunda hazırlanacak faaliyet raporunu, Proje Komisyonu ve Yönetim Kurulu’nun onayına 

sunmak ve Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü’nün çalışmaları hakkında Rektör’e rapor vermek, 

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/page/organizasyon-semasi/7883


h) Ulusal ve uluslararası proje teklif çağrılarını, www.giresun.edu.tr adresinde ve Proje Destek ve 

Yönetim Koordinatörlüğü bölümünde duyurmak, 

ı) Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü’nde görev yapacak personel ihtiyacını belirlemek ve 

görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektör’e sunmak.  

 

Proje Komisyonu’nun görevleri şunlardır: 

 

a) Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü’nün her türlü faaliyet ve çalışmaları ile ilgili plan ve 

programları görüşmek ve uygulanmasını sağlamak, 

b) Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü’nün strateji, politika ve çalışma ilkelerini oluşturmak, 

c) Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü ve proje alt komisyonlarının etkin ve düzenli çalışmasını 

sağlamak, 

ç) Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü’nün eğitim, uygulama, araştırma ve danışmanlık gibi 

konulardaki taleplerini değerlendirmek, 

d) Hazırlanan projeleri Yönetim Kuruluna sunulmadan önce incelemek, değerlendirmek ve onaylamak, 

e) Kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan ortak proje önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak, 

f) Birimin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulu’na sunulmadan önce değerlendirmek, 

g) Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü’nün amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların 

yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak. 

 

Proje Alt Komisyonlarının görevleri ise şunlardır: 

 

a) Proje Komisyonu’na iletilmek üzere proje önerilerinde bulunmak, 

b) Öğretim elemanları tarafından hazırlanan projeleri incelemek, değerlendirmek ve Proje 

Komisyonu’na sunulmadan önce ön değerlendirme için Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü’ne 

iletmek, 

c) Proje Komisyonu tarafından uygun görülen ulusal ve uluslararası projelerin öğretim elemanları 

tarafından başvuru kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmasını, bütçesinin oluşturulmasını ve hibe 

sağlayan kuruluşa sunulmasını sağlamak, 

ç) Öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve hibe sağlayan kuruluş tarafından kabul edilen projelerin 

idari, teknik ve mali açıdan yürütülmesini, sonuçlandırılmasını ve sonuçlanan projelere ilişkin 

raporların hazırlanarak hibe sağlayan kuruluşa sunulmasını sağlamak. 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorlugun-gorev-ve-yetkileri/9169  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/page/proje-komisyonu/7993  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/page/proje-alt-komisyonlari/7994  

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi  

Giresun Üniversitesi bünyesinde kurulan Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü aracılığıyla; ulusal 

ve uluslararası projelere ilişkin hibe fırsatlarının takip edilmesi, duyurulması, başvuru konusunda 

akademik birimlerin teşvik edilmesi, proje başvurularının gerçekleştirilmesi, desteklenmeye değer 

bulunan projelerin takibi, sonuçlarının izlenmesi konusunda tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve gerek 

başvuru sahibi konumunda sunduğu projeler ile gerekse kamu kurumları, diğer üniversiteler, yerel 

yönetimler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde yürüteceği ortak projeler 

çerçevesinde proje kültürünün oluşması ve yaygınlaşması amaçlanmıştır. Koordinatörlüğümüz bu 

amaçlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 
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A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları  

Koordinatörlüğümüz stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerine yön 

vermektedir. Bu doğrultuda; bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini güçlendirmek, toplumsal 

katkı sağlayacak hizmet ve ürünleri desteklemek ve fiziki mekân ve teknolojik altyapıyı geliştirmek 

konusunda ortaya koyulan stratejik amaçlara ulaşmak için belirlenen hedefleri ve performans 

göstergelerini takip etmektedir. 

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik  

Koordinatörlüğümüz tarafından ilk kez Öz Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. Bundan sonraki 

dönemlerde hazırlanacak olan Birim Öz Değerlendirme Raporları, Koordinatörlüğümüzün “Kalite” 

sekmesi başlığı altında verilen alt sekmeler vasıtasıyla “web sitesi” üzerinden kamuoyu ile (iç ve dış 

paydaşlar) paylaşılacaktır. 

Tüm paydaşlara ulaşabilmek amacıyla web sitesinde haberler ve duyurular bölümleri sürekli güncel 

tutulmaktadır. 

Haberler bölümünden (https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcements) Koordinatörlüğümüz tarafından 

gerçekleştirilen etkinlik, eğitim, ziyaret vb. faaliyetler hakkında bilgi paylaşılmaktadır. Duyurular 

bölümünden (https://pdo.giresun.edu.tr/tr/news) ise öğretim elemanlarının başvuru yapabileceği açık 

çağrılar, katılım sağlayabilecekleri eğitim vb. konularda düzenli olarak bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Web sitesine ulaşımı kolay hale getirebilmek, daha fazla öğretim elemanına ulaşarak daha fazla bilgi 

edinebilmelerini sağlamak amacıyla Üniversitenin ana sayfasına slider eklenmiştir. 

 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/news-detail/2022-yili-erasmus-teklif-cagrisi-ve-program-rehberi-

yayinlandi/7944  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/-neden-proje-yazmaliyim-konferansi-

gerceklestirildi/3178  
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A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar  

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar  

Koordinatörlüğümüz Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerleri ve politikaları doğrultusunda 

faaliyet göstermektedir. Açıklamalar “Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri” maddesinde 

belirtilmiştir. Ancak bu değerler henüz dokümante edilmemiştir. 

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler  

2020-2024 yılları Stratejik Planı’nda Koordinatörlüğümüz için belirlenen amaç ve hedeflere yönelik 

olarak belirtilen performans göstergeleri aşağıda verilmiştir. Koordinatörlük tarafından faaliyetler bu 

kapsamda gerçekleştirilmektedir. 

● STRATEJİK AMAÇ-3: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini güçlendirmek 

HEDEF 3.1: Plan dönemi sonuna kadar Disiplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 

niceliğinin artırılması 

PG 3.1.3: Disiplinlerarası Ar-Ge projesi sayısı 

HEDEF 3.2: Plan dönemi sonuna kadar araştırma projelerinin geliştirilmesi 

PG 3.2.4: Tamamlanan kamu finansmanlı araştırma projesi sayısı 

PG 3.2.5: Tamamlanan uluslararası finansmanlı araştırma projesi sayısı 

● STRATEJİK AMAÇ-4: Toplumsal katkı sağlayacak hizmet ve ürünleri desteklemek 

HEDEF 4.1: Plan dönemi sonun kadar toplumsal katkı sağlayacak etkinliklerin nitelik ve niceliğini 

artırmak 

PG 4.1.2: Sosyal sorumluluk projesi sayısı 

● STRATEJİK AMAÇ-5: Fiziki mekân ve teknolojik altyapıyı geliştirmek 

HEDEF 5.4: Plan dönemi sonuna kadar Teknoloji Transfer Ofisi ve TEKNOPARK faaliyetlerinin 

nicelik ve niteliğinin artırılması 

PG 5.4.4: İlin mevcut sorunlarını çözmeye, üniversitenin ve diğer eğitim kurumlarında eğitim 

altyapısını artırmaya yönelik projelerin sayısı 

PG 5.4.5: Yürütülen toplantı, seminer, eğitim, kariyer günleri ve proje pazarlarının sayısı 

A.2.3. Performans yönetimi  

Üniversitemizin 2020-2024 yılları Stratejik Planı’nda yer alan, amaç ve hedeflere yönelik olarak 

belirlenen ve “A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler” maddesinde belirtilen performans göstergeleri düzenli 

olarak GÜYBİS üzerinden ilgili birimlerle paylaşılmaktadır. 

A.3. Yönetim Sistemleri  

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi  

Koordinatörlüğümüzün faaliyetleri ve süreçlerine ilişkin veriler; koordinatörlük web sitesinde, EBYS 

ve GRÜ Yönetim Bilgi Sistemi (GÜYBİS) üzerinden tutulmakta ve GÜYBİS üzerinden analiz 

edilmekte ve raporlanmaktadır. 

 

 

 

 



A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi  

İnsan kaynakları yönetimi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmektedir. 

A.3.3. Finansal yönetim  

Koordinatörlüğümüz bünyesinde harcama birimi bulunmadığından ilgili kaynaklar Rektörlük, Genel 

Sekreterlik ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olur ve onayları çerçevesinde yürütülmektedir. 

A.3.4. Süreç yönetimi  

Koordinatörlüğümüz tarafından Üniversite içerisinde proje kültürünün artırılmasına yönelik yürütülen 

çalışmaların yanı sıra Koordinatörlük adına da ulusal ve uluslararası destek programlarına proje 

başvuruları gerçekleştirilmektedir. Koordinatörlük adına gerçekleştirilen başvurular Rektörlük oluru ile 

yapılmaktadır. Akademisyenler için ise tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve proje destek faaliyetleri 

yürütülmektedir. Bu faaliyetlere ilişkin iş akışları hazırlanmış ve web sitesinden paylaşılmıştır. 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/%C4%B0A-

01%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Bilgilendirme%20Faaliyetleri%20%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf 

https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/%C4%B0A-

02%20E%C4%9Fitim%20Faaliyetleri%20%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf 

https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/%C4%B0A-

03%20Proje%20Destek%20Faaliyetleri%20%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf 

A.4. Paydaş Katılımı  

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı  

Koordinatörlüğümüzün web sitesinde paydaşların öneri, bilgi talebi ve şikayetlerine ilişkin bir alan 

mevcuttur. 

Bununla birlikte, yapılan eğitimlerin ardından katılımcıların eğitimlere ilişkin görüşlerini almak ve 

gerektiği konuda iyileştirme yapabilmek amacıyla eğitim memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. 

Anketlere ilişkin analizler yapılmakta ve sonraki eğitimler esnasında eksikliklerin giderilmesi 

sağlanmaktadır. 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/contact  

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri  

Koordinatörlüğümüzde eğitim-öğretim faaliyeti yürütülmemektedir. Ancak düzenlenen proje 

eğitimlerine öğrenciler de katılım sağlayabilmektedir. Eğitimlerin ardından yapılan eğitim memnuniyet 

anketleri aracılığı ile öğrenciler geri bildirim verebilmektedir. Bununla birlikte, Koordinatörlüğümüz 

web sitesinde yer alan Şikayet ve Öneri Formu üzerinden kullanıcı tipi öğrenci seçilerek öneri, şikayet, 

bilgi talebi iletilebilmektedir. 

A.5. Uluslararasılaşma  

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi  

Üniversitemizin Uluslararasılaşma Politikası; “Giresun Üniversitesi; kalite güvence sistemi, eğitim-

öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikalarını, bu politikalar 

doğrultusunda belirlediği stratejilerini ve hedeflerini, stratejik planında uluslararasılaşma esaslı olarak 

belirlediği faaliyetlerini birbirlerine entegre etme sürecinde uluslararası bütünleştirme anlayışına 

sahiptir. Bu bağlamda uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği yüksek bireyler yetiştirmeyi, 

uluslararası bağlantı ve ortaklıklarını, uluslararası düzeyde öğrenci ve personel hareketliliğini 

https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/%C4%B0A-01%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Bilgilendirme%20Faaliyetleri%20%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf
https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/%C4%B0A-01%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Bilgilendirme%20Faaliyetleri%20%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf
https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/%C4%B0A-02%20E%C4%9Fitim%20Faaliyetleri%20%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf
https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/%C4%B0A-02%20E%C4%9Fitim%20Faaliyetleri%20%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf
https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/%C4%B0A-03%20Proje%20Destek%20Faaliyetleri%20%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf
https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/%C4%B0A-03%20Proje%20Destek%20Faaliyetleri%20%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/contact


destekleyerek uluslararası ve kültürlerarası bir kurum olarak hizmet sunmayı ve bu hizmetlerde 

sürdürülebilirliği sağlamayı uluslararasılaşma politikası olarak benimsemektedir” şeklinde ifade 

edilmiştir. Koordinatörlüğümüz de bu politikayı benimsemiştir. 

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları  

Uluslararası desteklerden faydalanmak için Koordinatörlüğümüzün web sitesinde aynı bir alan 

oluşturulmuştur. Bu alanda; Erasmus+, IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı), TÜBİTAK COST 

(Bilim Teknolojide Avrupa İşbirliği), TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma 

Kapasitesinin ve Uluslararası Ar- Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı 

hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru adımlarının yer aldığı bilgiler bulunmaktadır. 

Ayrıca, Koordinatörlük web sitesinde, Yayınlarımız bölümünde, Koordinatörlük tarafından hazırlanan 

Ufuk Avrupa Programı Tanıtım Kitapçığı, COST Aksiyonları Tanıtım Broşürü yer almaktadır. 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/page/erasmus-programi/7880#  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/page/ufuk-avrupa/7887  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/page/ipa-katilim-oncesi-mali-yardim-araci/7942  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/page/cost-bilim-ve-teknolojide-avrupa-isbirligi/7917  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/page/1071-uluslararasi-arastirma-fonlarindan-yararlanma-kapasitesinin-

ve-uluslararasi-ar-ge-isbirliklerine-katilimin-arttirilmasina-yonelik-destek-programi/7918 

https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu 

tr/Ufuk%20Avrupa_Kitap%C3%A7%C4%B1k.pdf 

https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/COST%20Aksiyonlar% 

C4%B1%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Bro%C5%9F%C3%BCr%C3%BC.pdf  

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı  

Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü Üniversitemizin ulusal ve uluslararası desteklerden 

faydalanmasına yönelik olarak kurulmuştur. Bu kapsamda, öğretim elemanlarının uluslararası destek 

programlarına ulaşabilmeleri ve başvuru yapabilmeleri için çalışmalar sürdürülmektedir. 2021 yılında 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında uluslararası fonlardan 

faydalanmak ve bu konuda farkındalığı artırmak için Ufuk Avrupa ve Erasmus+ programlarına proje 

hazırlanmasına yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlere toplam 79 kişi katılım sağlamıştır. 

Koordinatörlüğümüz tarafından Ulusal Ajansın Erasmus+ Programı Yükseköğretimde İşbirliği 

Ortaklığı (KA220-HED) 2021 yılı çağrısına bir proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/ufuk-avrupa-egitimi-gerceklestirildi/3193  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/erasmus-egitimi-gerceklestirildi/3224  
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

B.1. Programların Tasarımı, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi  

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi  

Koordinatörlük bünyesinde akademik bir eğitim-öğretim süreci gerçekleştirilmemektedir. Ancak 

öğretim elemanları ve öğrencilerin de katılım sağladığı proje yazımına yönelik eğitimler 

düzenlenmektedir. 

Bu kapsamda, Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen TR90/21/TD-SOT/0057 referans numaralı “Proje 

Kültürünün Artırılması” projesi çerçevesinde 01/11/2021-05/11/2021 tarihleri arasında Proje Döngüsü 

Yönetimi, 15/11/2021-19/11/2021 tarihleri arasında Erasmus+ ve 29/11/2021-03/12/2021 tarihleri 

arasında Ufuk Avrupa Uygulamalı Proje Hazırlama eğitimleri düzenlenmiştir. 

Eğitimlerin her biri 35 saat olarak gerçekleştirilmiştir. 

Eğitimlere toplam 103 kişi katılım sağlamıştır. Sertifika almaya hak kazanan ve her bir eğitimin en az 

%80'ine katılım sağlayan kişi sayısı ise 58'dir. Katılımcıların bir kısmı birden fazla eğitime katılım 

sağladığı ve sertifikalar eğitimler bazında hazırlandığı için düzenlenen toplam sertifika sayısı 74'tür. 

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından uygulanan katılımcı değerlendirme formlarını 70 kişi 

doldurmuştur. Katılımcı değerlendirme formlarını dolduran 70 kişiden 25'i görüş ve öneriler bölümünde 

eğitimden memnuniyetini dile getirerek, eğitimin kendilerine yararlı olduğunu, benzer faaliyetlere 

yeniden katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Eğitimler bazında yapılan anket istatistiklerine göre 

faaliyet memnuniyet oranları aşağıdaki gibidir. 

● Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: % 96,00, 

● Ufuk Avrupa Eğitimi: % 92,46, 

● Erasmus+ Eğitimi: 90,36. 

Eğitim sunumları ve eğitimler esnasında kullanılan tüm dokümanlar google drive üzerinden 

katılımcılarla paylaşılmıştır. 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/uygulamali-proje-hazirlama-egitimleri-sertifika- 

toreni-gerceklestirildi/3311  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/proje-dongusu-yonetimi-egitimi-

gerceklestirildi/3163  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları  

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi  

Üniversitemizin öğretim elemanlarını araştırma konuları hakkında ulusal ve uluslararası fonlara 

yönlendirmek için Koordinatörlüğümüzün web sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.  Bu kapsamda, web 

sitesinde ulusal ve uluslararası destekler hakkında bilgilere ayrı sekmelerde yer verilmiştir. Ulusal 

destekler bölümünde; Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Doğu Karadeniz Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı (ARDEB) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından sağlanan 

destekler, Uluslararası destekler bölümünde; Erasmus+ Programı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 

(IPA), TÜBİTAK ARDEB Uluslararası Destek Programları ve Ufuk Avrupa Programı kapsamında 

sağlanan destekler, başvuru adımları, başvuru formları gibi önemli bilgiler yer almaktadır.  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/uygulamali-proje-hazirlama-egitimleri-sertifika-toreni-gerceklestirildi/3311
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/uygulamali-proje-hazirlama-egitimleri-sertifika-toreni-gerceklestirildi/3311
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/proje-dongusu-yonetimi-egitimi-gerceklestirildi/3163
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/proje-dongusu-yonetimi-egitimi-gerceklestirildi/3163


Sürekli Açık Çağrılar sekmesinde; TÜBİTAK tarafından ve yıl boyunca sürekli başvuru yapılabilecek 

ikili işbirlikleri gibi çeşitli programlar hakkında bilgiler yer almaktadır. 

Çağrı Duyuruları bölümünde ise Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Hibe Duyuruları, 

TÜBİTAK Çağrıları, TÜBİTAK Destek Programları ve TÜSEB Çağrıları sayfalarına yönlendirme 

yapılmaktadır. “Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri” maddesinde belirtildiği üzere; 

Koordinatörlüğümüz tarafından öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik 

proje yazmaları teşvik edilmekte ve uygun hibe çağrılarına yönlendirmeler yapılmaktadır. Açık çağrılar 

Koordinatörlük web sitesi üzerinden günlük olarak duyurular (https://pdo.giresun.edu.tr/tr/news) 

bölümüne girilmekte, aynı zamanda açık çağrıya başvuru yapabilecek öğretim elemanları ile iletişime 

geçilerek de bilgilendirme yapılmaktadır. 

Üniversitemizde proje kültürünü artırmaya yönelik çeşitli toplantı, eğitim ve faaliyetler 

yürütülmektedir. Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğünün Mart 2021’de kurulmasının ardından 

8-9 Nisan 2021 tarihlerinde öğretim elemanlarına yönelik çevrimiçi ortamda Koordinatörlüğün kuruluş 

amaçları ve yapısı ile ilgili ve DOKAP 2021-2023 yılları Eylem Planı kapsamında sunulabilecek proje 

konularına ilişkin altı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Bilgilendirme toplantıları Koordinatörlüğümüz Yönergesinde de belirtilen proje alt komisyonlarında 

olduğu gibi Tıp ve Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, 

Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar olmak üzere altı ayrı alana yönelik olarak düzenlenmiştir. 

8-9 Nisan 2021 yapılan toplantıların ardından 26 Nisan 2021 tarihinde DOKAP Projeleri özelinde bir 

bilgilendirme toplantısı daha gerçekleştirilmiştir. DOKAP yetkilileri ve Üniversitemiz öğretim 

elemanlarının katılımlarıyla çevrimiçi ortamda düzenlenen toplantıda, DOKAP’a sunulabilecek 

projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu kapsamda Koordinatörlüğümüz 

tarafından 2 proje hazırlanmış ve DOKAP’a sunulmuştur. Ayrıca bu süreçte talepte bulunan öğretim 

elemanlarına 12 adet proje için destek verilmiş ve projelerin DOKAP’a başvurusu yapılmıştır. Başvuru 

yapılan 12 projenin 7 tanesi araştırma ve geliştirme niteliğine sahip olup bu projeler; Tıp Fakültesi, 

Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Şebinkarahisar Teknik 

Bilimler MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Alucra Turan Bulutçu MYO’da görev yapan öğretim 

elemanlarına aittir. 

“B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM” maddesinde belirtilen uygulamalı proje hazırlama eğitimlerine ilave 

olarak, Üniversitemizde proje kültürünün artırılması amacıyla Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Erdal Ağar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Neden Proje Yazmalıyım?" Konferansı 11 

Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Konferans sırasında bilimsel bir proje hazırlamanın önemine 

değinilmiş, proje başvurusu yapılabilecek yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tanıtılarak, özellikle 

TÜBİTAK tarafından sağlanan destek programları ile ilgili önemli bilgiler verilmiştir. Konferansa 103 

kişi katılım sağlamıştır. 

Öğretim elemanlarının araştırma alanlarına yönelik hazırlayacakları projelere kaynak bulmaları için 

yol göstermek üzere çeşitli yayınlar hazırlanmaktadır. “A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları” 

maddesinde belirtildiği üzere Koordinatörlük web sitesinde, Yayınlarımız bölümünde, Koordinatörlük 

tarafından hazırlanan Ufuk Avrupa Programı Tanıtım Kitapçığı, COST Aksiyonları Tanıtım Broşürü 

yer almaktadır. 

Kanıtlar  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/proje-destek-ofisi-bilgilendirme-toplantilari-

gerceklestirildi/2915 

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/dokap-projeleri-bilgilendirme-toplantisi-

gerceklestirildi/2925 

 https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/-neden-proje-yazmaliyim-konferansi-

gerceklestirildi/3178  

https://pdo.giresun.edu.tr/tr/news
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/dokap-projeleri-bilgilendirme-toplantisi-gerceklestirildi/2925
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/dokap-projeleri-bilgilendirme-toplantisi-gerceklestirildi/2925
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/-neden-proje-yazmaliyim-konferansi-gerceklestirildi/3178
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/-neden-proje-yazmaliyim-konferansi-gerceklestirildi/3178
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/-neden-proje-yazmaliyim-konferansi-gerceklestirildi/3178


https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-

tr/Ufuk%20Avrupa_Kitap%C3%A7%C4%B1k.pdf 

https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-

tr/COST%20Aksiyonlar%C4%B1%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Bro%C5%9F%C3%BCr%C3%BC.pdf 

TOPLUMSAL KATKI  

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları  

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi  

Koordinatörlüğümüz, toplumsal katkı süreçlerini Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Planında 

belirtilen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle 

uyumlu bir şekilde yürütmektedir. 

Koordinatörlüğümüz tarafından bu kapsamda toplumsal katkı sağlayan ve ihtiyaç temelli proje fikirleri 

geliştirilmekte ve proje başvurusu yapmak isteyen öğretim elemanlarının başvuru süreçlerinin 

yürütülmesinde destek olunmaktadır. Koordinatörlüğümüz tarafından 2021 yılında ilimizde hizmet 

sektöründe nitelikli iş gücünün artırılması, çevrenin korunması ve öğrencilerin akademik başarılarını, 

mesleki gelişimlerini ve planlamalarını geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla toplumsal katkı 

sağlayan 3 farklı proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Güçlü Yönleri ile İyileşmeye Açık Yönler  

Güçlü Yönler 

Yönetim tarafından proje süreçlerinin sahiplenilmesi 

Öğretim elemanlarının proje hazırlamaya yönelik motivasyonunun yüksek olması 

Hibelere yönelik bilgilendirmelerin düzenli olarak yapılması bu kapsamda özellikle web sitesinin aktif 

bir şekilde kullanılması 

 

İyileşmeye Açık Yönler 

Personel sayısının yetersiz olması 

Teknolojik donanımının nitelik ve nicelik bakımından yetersiz olması 

Fiziki imkanların yetersiz olması 

 

 

https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/Ufuk%20Avrupa_Kitap%C3%A7%C4%B1k.pdf
https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/Ufuk%20Avrupa_Kitap%C3%A7%C4%B1k.pdf
https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/COST%20Aksiyonlar%C4%B1%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Bro%C5%9F%C3%BCr%C3%BC.pdf
https://pdo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdo-giresun-edu-tr/COST%20Aksiyonlar%C4%B1%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Bro%C5%9F%C3%BCr%C3%BC.pdf

