
KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORU (KGBR) ve İZLEME RAPORU KARŞILAŞTIRILMASI

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

S.N KGBR GÜÇLÜ YÖNLER İZLEME RAPORU Sorumlu Birim Öngörülen Eylem veya Eylemler Eylemin Tamamlanma 
Tarihi

1
"Kalite Komisyonunun yetki, görev ve 
sorumluluklarının açık bir şekilde kurumun ilgili 
yönergesinde tanımlanmış olması"

Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumluluklarının açık bir 
şekilde tanımlanmış olduğu, kurumun ilgili yönergesinin de 2020 
yılında güncellendiği tespit edilmiştir.

- Akreditasyon, Akademik 
Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü
- Kalite Komisyonu

"Giresun Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi"nin gözden 
geçirilmesi ve güncellenmesi hususunun Kalite Komisyonu 
toplantı gündemine alınarak üyelerden görüş ve öneriler 
alınması

Mayıs 2022

2 "Tüm fakültelerde kalite ve akreditasyon 
komisyonlarının oluşturulmuş olması"

Kurumda Birim Kalite Komisyonları yönergesinin yayımlandığı 
ve ilgili komisyonların oluşturulduğu, 2020 yılı itibariyle de 
Birim Öz Değerlendirme Raporlarının hazırlandığı tespit 
edilmiştir. Kurumda fakültelerde oluşturulmuş olan Kalite 
Komisyonlarının tüm akademik ve idari birimleri kapsayacak 
şekilde genişletildiği ve kurumun tümüne yaygınlaştırıldığı 
memnuniyetle izlenmiştir.

- Akreditasyon, Akademik 
Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü
- Tüm Birimler

"Birim Kalite Komisyonları" üyelik durumlarının her yıl 
düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesine yönelik 
birimlere yazı yazılması

Sürekli

3 "Kurumun ilan edilmiş kapsamlı bir kalite 
politikasının bulunması"

Kurumun kalite politikasını genişleterek "Kalite Güvence 
Sistemi Politikası", "Eğitim ve Öğretim Politikası", "Araştırma 
ve Geliştirme Politikası", "Yönetim Sistemi Politikası", 
"Toplumsal Katkı Politikası", "Uluslararasılaşma Politikası" ve 
"Uzaktan Eğitim Politikası" alt başlıkları ile her bir alanda 
politikalarını oluşturduğu tespit edilmiştir.

- Akreditasyon, Akademik 
Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü
- Kalite Alt Komisyonları

Kurumun kalite politikalarının gözden geçirilmesi hususunun 
Kalite Komisyonu toplantı gündemine alınarak üyelerden görüş 
ve öneriler alınması

Mayıs 2022

4
İzleme Raporunda yer verilen diğer ifadeler:  Giresun Üniversitesi Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama 
Kılavuzunun ve Eylem Planlarının yayınlanarak iç ve dış paydaşların erişimine açıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca kurumda 
Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün oluşturulduğu izlenmiştir.

- Akreditasyon, Akademik 
Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü
- Kalite Komisyonu

"Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu"nun 
düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi Sürekli

Kalite eylem planlarının bir önceki dönemin izleme ve 
değerlendirme raporları doğrultusunda güncellenmesi ve 
yayımlanması

Mayıs 2022

S.N KGBR GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER İZLEME RAPORU Sorumlu Birim Öngörülen Eylem veya Eylemler Eylemin Tamamlanma 
Tarihi

1
"Mevcut yönetimin amaç, hedef ve faaliyetleri ile 
yürürlükteki stratejik planda (2015-2019) yer alan 
amaç, hedef ve faaliyetlerin örtüşmemesi"

Giresun Üniversitesinin 2018 yılında Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı koordinasyonu ile 2020-2024 Stratejik Plan 
çalışmalarına başladığı ve yeni bir detaylı strateji planını 
hazırlayıp uygulamaya koyduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma ile 
birlikte kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerini yeniden 
belirlediği anlaşılmıştır.

- Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı

- Strateji Geliştirme Kurulu

2020-2024 Stratejik Planı uygulama dönemindeki deneyimlerin 
yeni planlama döneminde değerlendirilmesine yönelik ön 
hazırlık çalışmalarının yapılması

Sürekli

2
"Kurumun hedefleri ve performans göstergelerini 
izlemek ve iyileştirmek üzere tanımlı süreçlerin 
bulunmaması"

Kurumun strateji geliştirme çalışmaları kapsamında 5 stratejik 
amaç, 19 hedefe bağlı olmak üzere toplam 85 performans 
göstergesi belirlediği tespit edilmiştir. 2020-2024 Stratejik Planı 
ile birlikte kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen 
performans göstergelerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi 
süreçlerinin tanımlanarak sistematik şekilde yürütüldüğü 
anlaşılmıştır.

- Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı

- Strateji Geliştirme Kurulu
- Stratejik Plan İzleme ve 

Değerlendirme Raporu Hazırlama 
Komisyonu

2020-2024 Stratejik Planının periyodik olarak izleme ve 
değerlendirme raporlarının oluşturulması ve yayımlanması Sürekli

3

"Kurumda kalite ile ilgili gayretli çalışmalar olmakla 
birlikte kalite kültürünün tüm iç ve dış paydaşları içine 
alacak şekilde yaygınlaştırılamamış ve 
içselleştirilememiş olması"

Kurumda kalite ve verimliliğin üst yönetim tarafından 
önemsendiği, bu doğrultuda kalite güvencesi sisteminin 
kurulmasına yönelik 2020 yılında Akreditasyon, Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün yeniden 
yapılandırıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda Akreditasyon, 
Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün iç ve 
dış paydaş görüşlerini de dikkate alarak; "Eğitim ve Öğretim", 
"Araştırma ve Geliştirme", "Toplumsal Katkı", "Yönetim 
Sistemi", "Uluslararasılaşma", "Uzaktan Eğitim" politikalarını 
belirlediği ve bu politikalar çerçevesinde yürütülecek çalışmaları 
eylem planları haline getirerek ilgili komisyonlarda, birimlerde 
uygulamaya başladığı memnuniyetle izlenmiştir.

- Akreditasyon, Akademik 
Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü
- Kalite Alt Komisyonları

- Kalite Komisyonu

Kurum/birim düzeyinde dış paydaş kurul veya komisyonlarının 
oluşturulması Haziran 2022

4
"Kurumda bulunan eğitim-öğretim ve araştırma-
geliştirme alanlarında henüz akreditasyon almış bir 
birim olmaması"

Giresun Üniversitesinde Tıp Fakültesi için akreditasyon 
çalışmalarının başlatılmış olduğu tespit edilmiştir. Fakat İzleme 
Takımı, kurumda henüz akredite edilmiş bir programın 
bulunmadığı ve bu durumun geliştirilmeye açık bir yön olarak 
iyileştirilmesi gerektiği konusundaki görüşlerini bildirmiştir. 

- Akreditasyon, Akademik 
Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü
- Tüm Birimler

"Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite 
Koordinatörlüğü" tarafından birimlere akreditasyon sürecinin 
tanıtılması ve program akreditasyonuna ilişkin başvuru 
değerlendirme yazısının yazılması

Haziran 2022

"Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite 
Koordinatörlüğü" tarafından "Program Akreditasyonu Tanıtım 
Rehberi" oluşturulması ve yayımlanması

Nisan 2022

5

İzleme Raporunda yer verilen diğer ifadeler: 2019 yılı itibariyle de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
koordinasyonunda, kurumdaki tüm birimlerin kullanımına açık olan Giresun Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi 
(GÜYBİS) üzerinden izlemelerin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Geliştirilmeye açık yönler konusunda 2018 
KGBR'sine bakıldığında kurumun Kalite Güvencesi Sistemi başlığı altında birçok konuda önemli iyileştirmeler sağladığı 
tespit edilmiştir.

- Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı

"Giresun Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi (GÜYBİS) 
üzerinden gerçekleştirilen mevcut iş ve işlemlerde mevzuat vb. 
güncellemelerin takip edilmesi ve kurumda yeni bir çalışmanın 
sürdürülmesi noktasında da gerekli düzenlemelerin yapılması

Sürekli



KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORU (KGBR) ve İZLEME RAPORU KARŞILAŞTIRILMASI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

S.N KGBR GÜÇLÜ YÖNLER İZLEME RAPORU Sorumlu Birim Öngörülen Eylem veya Eylemler Eylemin Tamamlanma 
Tarihi

1 "Öğretim elemanı ile öğrenciler arasındaki ilişkilerden 
öğrencilerin genel olarak memnun olması"

KGBR'deki bu tespit ile ilgili izleme raporunda bir ifadeye yer 
verilmemiştir, ancak izleme programı ziyaretinde güçlü yanın 
devam ettiğine ilişkin görüş belirtilmiştir.

- Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli 
İyileştirme Komisyonu

- Akreditasyon, Akademik 
Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü
- Tüm Akademik Birimler

"Öğrenci Memnuniyet Anketi", "Öğrencilerin Öğretim 
Elemanını Değerlendirme Anketi" anketlerinin yapılması ve 
anket değerlendirme raporlarının tüm akademik birimlerle 
paylaşılması

Haziran 2022

2 "Etkin bir şekilde çalışan birçok öğrenci topluluğunun 
bulunması"

Kurumda 99 tane öğrenci topluluğu bulunmakla birlikte pandemi 
dolayısıyla aktivite yapamayan 32 topluluğun pasif konuma 
düştüğü tespit edilmiştir. Bu durumun sebebinin yönerge gereği 
iki yıl üst üste etkinliği bulunmayan toplulukların kapatılması 
olduğu anlaşılmıştır.

- Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı

- Öğrenci Toplulukları Akademik 
Danışmanları

Öğrenci topluluk faaliyetlerinin kayıt altına alınarak yıllık 
olarak hazırlanan raporlarda bu çalışmalara yer verilmesi Sürekli

3
"Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü ile STK 
temsilcilerinden oluşan danışma kurulunun 
bulunması"

Giresun Üniversitesinde; bünyesindeki meslek yüksekokullarının 
daha verimli hale getirilebilmesi, bölgenin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli ara elemanın yetiştirilebilmesi, sektör iş birliğinin 
geliştirilebilmesi, mevcut programların geliştirilerek mesleki 
eğitimin kalitesinin artırılması, değişen ihtiyaçlara göre 
programların yeniden revize edilebilmesi, işveren ile öğrenciyi 
buluşturarak daha etkin staj uygulamalarının yapılabilmesi 
amaçları kapsamında ilgili birimlerin "Meslek Yüksekokulları 
Koordinatörlüğü" çatısı altında birleştirilmesi ile 3+1 modeline 
geçildiği ve mevcut yapının sürdürülebilirliğinin güçlendirildiği 
tespit edilmiştir.

- Meslek Yüksekokulları 
Koordinatörlüğü

"Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü" eş güdümüyle 
kurum bünyesindeki yüksekokul yöneticileri ve öğretim 
elemanlarının katıldığı danışma kurulu toplantılarının organize 
edilmesi

Sürekli

4 "Uluslararası öğrenci sayısının yıllar içinde artış 
eğilimi göstermesi"

Yaşanan pandemi nedeniyle Uluslararası öğrenci sayısındaki 
artışın sürdürülebilirliğine yönelik fark yaratacak çalışmaların 
yapılamadığı; ancak mevcut durumun muhafaza edildiği tespit 
edilmiştir.

- Uluslararası Öğrenci Ofisi Uluslararası öğrenci sayısının artışı noktasında farkındalık 
çalışmalarının yürütülmesi Sürekli

S.N KGBR GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER İZLEME RAPORU Sorumlu Birim Öngörülen Eylem veya Eylemler Eylemin Tamamlanma 
Tarihi

1
"Bazı programlardaki ders görevlendirmelerinde 
eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders 
içeriklerinin örtüşmemesi"

Üniversitedeki ders görevlendirmelerinin anabilim dalı 
başkanlığı toplantılarında yetkinlikler gözetilerek yapılmaya 
çalışıldığı ve kayıt altına alındığı tespit edilmiştir.               
Bununla birlikte devlet üniversitelerindeki mevcut kadroların 
değiştirilmesinin zorluğu göz önüne alındığında ilgili durumun 
bazı programlarda devam ettiği ve iyileştirmeye açık bir yön 
olduğu anlaşılmıştır.

- Akademik Birimler
- Eğitim Komisyonu

- Üst Yönetim
- Senato

Akademik kadronun uzmanlığı ile yürütülen dersler arasındaki 
uyuma ilişkin kapsamlı bir analiz çalışmasının yapılması Sürekli

2 "Bazı programlarda öğretim elemanının uzmanlık 
alanı ile bulunduğu bölümün uyumsuz olması"

Kurumda uzmanlık alanı raporlama çalışması başlatıldığı ve 
imkanlar dahilinde öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarıyla 
uyumlu programlara aktarılması süreçlerinin gerçekleştirilmeye 
çalışıldığı tespit edilmiştir. Ancak bu süreç henüz 
tamamlanamadığından geliştirmeye açık bir yön olarak 
bildirilmiştir.

- Akademik Birimler
- Eğitim Komisyonu

- Üst Yönetim
- Senato

Akademik kadronun uzmanlığı ile görev yapılan bölüm 
arasındaki uyuma ilişkin kapsamlı bir analiz çalışmasının 
yapılması

Sürekli

3
"Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerde 
ve öğrencilerin kullandığı ortak alanlarda fiziksel 
altyapı olanaklarının yetersiz olması"

Kurumda kütüphane ve ortak yemekhanelerin fiziksel 
kapasitesinin arttırıldığı, peyzaj çalışmalarının başlatıldığı, spor 
kompleksinin yapımının devam ettiği ve bu sayede öğrencilerin 
ortak alanlarda kullandıkları fiziksel altyapılarda iyileşme 
sağlandığı tespit edilmiştir. İlçelerde bulunan yerleşkelerde ise 
ilgili kaynak yetersizliği sebebiyle henüz bir gelişme 
sağlanamadığı anlaşılmıştır.

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

- Akademik Birimler
- Üst Yönetim 

Öğrencilerin kullandığı ortak alanlarda fiziksel altyapı 
olanaklarının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların 
sorumlu birimlerce rapor haline getirilmesi 

Sürekli

4 "Öğrenci sayısındaki artışa uygun biçimde idari ve 
destek personel sayısının arttırılması" - - Personel Daire Başkanlığı

- Üst Yönetim Kurumun idari ve destek personel sayısının artırılması Sürekli

5 "Bilişim altyapısının güncellenmesi ve 
güçlendirilmesi"

Kurumun pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesinin de 
etkisiyle bilişim altyapısında hem donanım hem de yazılım 
anlamında önemli iyileştirmeler yaptığı tespit edilmiştir.

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilişim altyapısının güncellenmesi ve iyileştirilmesine yönelik 
yapılan çalışmaların sorumlu birim tarafından rapor haline 
getirilmesi veya ilgili çalışmalara yıllık raporlarda detaylı bir 
şekilde yer verilmesi

Sürekli

6
"Mezun öğrencilere ilişkin memnuniyet, istihdam 
durumu gibi verilerin toplanarak ilgili programların 
geliştirilmesine dönüt oluşturulması"

Mezun Bilgi Sisteminde tüm mezunların yaklaşık %44'nün 
mevcut olduğu ve bu anlamda bir iyileşme sağlandığı; ancak 
mezunlardan geri bildirim alma ve bunların değerlendirilmesi 
hususunun gelişmeye açık bir yön olduğu tespit edilmiştir.

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- Akademik Birimler

"Mezun Memnuniyet Anketi"nin sonuçları doğrultusunda 
akademik birimlerce iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve 
uygulanması

Sürekli

7
"Öğretim becerilerini geliştirmeye ve eğitim 
faaliyetlerinin düzeyini yükseltmeye yönelik 
sistematik bir program olmayışı"

Kurumda öğretim becerilerini geliştirmesi, eğitim faaliyetlerinin 
düzeyini yükseltmesi ve eğiticilerin eğitimi konusunda bir takım 
çalışmaların yapılması gerekliliğinin devam ettiği tespit 
edilmiştir.

- Personel Daire Başkanlığı
- Akademik Birimler

"Giresun Üniversitesi Hizmet içi Eğitim Yönergesi" 
doğrultusunda iş ve işlemlerin yapılması Sürekli

8 "Yeni açılacak program ve okulların tespitinde dışsal 
faktörlerin akademik kriterlerin önüne geçmesi" - - Üst Yönetim

- Senato

Kurumda yeni bir program veya birim açılmasının tespiti 
çalışmalarında gerçekleştirilen paydaş toplantı tutanaklarının 
veya alınan görüş yazılarının kamuoyuna duyurulması 

Sürekli

9

İzleme Raporunda yer verilen diğer ifadeler: Kurum üst yönetimi tarafından ilçe yerleşkelerinde bulunan bazı 
fakültelerin Merkez Aksu Mahallesine taşınması planlamış; bu kapsamda daha önce Gazipaşa Yerleşkesinde eski ve 
yetersiz bir binada eğitim veren Tıp Fakültesi, Piraziz ilçesinde eğitim veren Sağlık Bilimleri Fakültesi, daha önceden 
alınan bir senato kararı ile Bulancak ilçesinde eğitime açılması planlanan Diş Hekimliği Fakültesi gibi sağlık eğitimine 
yönelik birimlerin Giresun Merkez Aksu Mahallesi Doğu Kampüsünde toplanmasının kararlaştırıldığı ve uygulanmaya 
başlandığı memnuniyetle izlenmiştir. Sağlıkla ilgili bir yerleşke oluşturma çalışması dışında diğer ilçelerde bulunan 
yerleşkelerle ilgili kaynak yetersizliği sebebiyle henüz bir gelişme sağlanamadığı tespit edilmiştir.

Kurum İzleme Programı sürecinde büyüme politikasında gittiği değişiklikler kapsamında; ikinci öğretim programlarının 
kapatıldığını, yeni açılacak önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda ihtiyaç ve gerekliliklere göre değerlendirmelerin 
yapıldığını, öğrenim süresi dolmuş öğrencilerin ilişiğinin kesilmesiyle birlikte öğrenci sayısının azaltıldığını, nicelik 
olarak büyümek yerine nitelik olarak gelişmeyi hedeflediğini izleme takımı ile paylaşılmıştır.

- Üst Yönetim

Kurumda kampüs yerleşimine yönelik yürütülen çalışmaların 
ilerleme düzeyine ilişkin periyodik olarak toplantılar 
düzenlenmesi veya çalışmalarla ilgili bilgiler içeren 
haber/bülten vb. kamuoyu ile paylaşılması

Sürekli



KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORU (KGBR) ve İZLEME RAPORU KARŞILAŞTIRILMASI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

S.N KGBR GÜÇLÜ YÖNLER İZLEME RAPORU Sorumlu Birim Öngörülen Eylem veya Eylemler Eylemin Tamamlanma 
Tarihi

1 "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin bulunması" Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama 

ve Araştırma Merkezi (GRÜMLAB), Araştırma ve Uygulama 
Merkezleri Koordinatörlüğü, Üniversite Kent İşbirliği Platformu 
(GÜKİP) varlıklarını sürdürdüğü izlenmiştir. Bununla birlikte 
Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin (GRÜMLAB) periyodik olarak verileri 
toplayıp dosyaladığı, analiz sayılarını yayınladığı ve idari 
süreçleri tanımladığı anlaşılmıştır. 

- GRÜMLAB
GRÜMLAB bünyesinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin detaylı bir 
şekilde yer verildiği faaliyet raporlarının hazırlanması ve 
yayımlanması

Sürekli

2 "Araştırma ve Uygulama Merkezleri 
koordinatörlüğünün varlığı"

- Araştırma ve Uygulama 
Merkezleri Koordinatörlüğü

"Araştırma ve Uygulama Merkezleri Koordinatörlüğü" bünyesinde 
gerçekleştirilen iş ve işlemlerin detaylı bir şekilde yer verildiği 
faaliyet raporlarının hazırlanması ve yayımlanması

Sürekli

3 "Üniversite Kent İşbirliği Platformunun (GÜKİP) 
bulunması" - Üst Yönetim Dış paydaş toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve 

toplantı tutanaklarının kamuoyu ile paylaşılması Sürekli

4 "Bilimsel etkinliklere katılımı desteklemek üzere 
teşvik mekanizmalarının bulunması"

KGBR'deki bu tespit ile ilgili izleme raporunda bir ifadeye yer 
verilmemiştir, ancak izleme programı ziyaretinde güçlü yanın 
devam ettiğine ilişkin görüş belirtilmiştir.

- BAP
- Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı

Bilimsel etkinliklere katılıma yönelik kurum düzeyinde verilere ilgili 
raporlarda yer verilmesi Sürekli

5
"Kurumun araştırma geliştirme faaliyetleri ile yerel-
bölgesel sosyoekonomik dokuya katkı sağlıyor 
olması"

AR-GE konusundaki güçlü yanını sürdürmekte olduğu anlaşılan 
üniversitenin; Tarım Bakanlığına bağlı Fındık Araştırma 
Enstitüsü ile iş biriliği noktasında imza aşamasına geldiği, 
kurumun ihtisaslaşması hususunda bölgesel kalkınma odaklı 
“fındık” temalı ihtisaslaşma projesinin karar aşamasında olduğu 
ve ÜNİ-DOKAP’a üye üniversiteler ile fiziki altyapısının ortak 
kullanıma açıldığı tespit edilmiştir.

- Üst Yönetim Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce "fındık" alanında çalışmalar 
hakkında eylem planı/bilgi notu/rapor hazırlanması Sürekli

S.N KGBR GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER İZLEME RAPORU Sorumlu Birim Öngörülen Eylem veya Eylemler Eylemin Tamamlanma 
Tarihi

1 "Araştırma kadrosunun yetkinliğinin tanımlı süreçlerle 
ölçülüp değerlendirilmiyor olması"

Kurumda araştırma kadrosunun yetkinliğinin yeni stratejik 
planda tanımlanmakta olan süreçlerle değerlendirildiği ve bu 
konuda iyileşme sağlandığı tespit edilmiştir.

- Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı

- Kalite Komisyonu
- Üst Yönetim

Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının yayımlanması Sürekli

2 "Araştırma ve Uygulama Merkezlerine üniversite 
bütçesinden ayrılan kaynakların yetersizliği"

Kurumda Araştırma ve Uygulama Merkezlerine üniversite 
bütçesinden ayrılan kaynakların yetersizliği konusundaki 
durumun devam ettiği tespit edilmiştir. Bu durumun nedeninin 
Eğitim Hastanesinden ve pedagojik formasyon eğitimden gelen 
fonların kesilmesi olduğu anlaşılmıştır.

- Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı

- Üst Yönetim

Araştırma ve Uygulama Merkezlerine ayrılan bütçeye ilişkin durum 
analizi çalışması yapılması Temmuz 2022

3
"Kurum dışı fonlardan yararlanma konusunda 
akademik kadroyu destekleyecek iç mekanizmalarının 
yeterli olmaması"

Kurum dışı fonlardan yararlanma konusunda bazı çalışmaların 
yapıldığı anlaşılmış; ancak henüz istenilen seviyeye erişilmediği 
ve iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.

- Proje Destek ve Yönetim 
Koordinatörlüğü

- Teknoloji Transfer Ofisi

Kurum dışı fonlara yönelik sorumlu birimlerce bir eylem planının 
hazırlanması Haziran 2022

4 "Araştırma sonuçlarının uluslararası platformlarda 
sunulabilmesi için ayrılan bütçelerin yetersizliği" -

- Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı

- Üst Yönetim

Araştırma sonuçlarının uluslararası platformlarda sunumu 
noktasında bütçeye ilişkin durum analizi çalışması yapılması Temmuz 2022

5
İzleme Raporunda yer verilen diğer ifadeler: Üniversitedeki araştırmacıları, fonlayıcı kuruluşlar ve onların destekleri 
konusunda bilgilendirme amacıyla Giresun Üniversitesi Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğünün kurulduğu tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda proje başvurularında koordinatörlük desteğiyle artış sağlandığı anlaşılmıştır.

- Proje Destek ve Yönetim 
Koordinatörlüğü 

- Teknoloji Transfer Ofisi

Sorumlu birimlerce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin detaylı bir 
şekilde yer verildiği faaliyet raporlarının hazırlanması ve 
yayımlanması

Sürekli



KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORU (KGBR) ve İZLEME RAPORU KARŞILAŞTIRILMASI

YÖNETİM SİSTEMİ

S.N KGBR GÜÇLÜ YÖNLER İZLEME RAPORU Sorumlu Birim Öngörülen Eylem veya Eylemler Eylemin Tamamlanma 
Tarihi

1
"Üst yönetimin kalite bilincine sahip olması ve bu 
kültürün kuruma yayılması konusundaki istek ve 
gayretliliği"

Kurumun 2018 KGBR'sinde belirlenen yönetim sistemi ile ilgili 
güçlü yönlerini hem muhafaza ettiği hem de bu kapsamda çok 
önemli iyileştirmeleri gerçekleştirdiği memnuniyetle izlenmiştir.

- Üst Yönetim Üst yönetim ve kalite ile ilgili birimlerce periyodik olarak 
toplantılar gerçekleştirilmesi Sürekli

2 "Üst yönetimin kolay erişilebilir ve çözüm odaklı 
olması"

- Özel Kalem
- Üst Yönetim

Üst yönetim akademik ve idari personel, öğrencilerle 
iletişimin artırılmasına yönelik görüşme ve toplantıların 
gerçekleştirilmesi

Sürekli

3 "Birçok birim yöneticisinde kalite konusunda 
farkındalık oluşmuş olması"

- Akreditasyon, Akademik 
Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü
- Kalite Komisyonu

Birim yöneticileri ile kalite ve akreditasyon konusunda 
toplantı gerçekleştirilmesi Sürekli

4

İzleme Raporunda yer verilen diğer ifadeler: İzleme Takımı tarafından kurumun kalite kültürünü içselleştirme yolunda 
kat ettiği önemli gelişmeler; raporların şeffaf bir biçimde iç ve dış paydaşlarla paylaşılması, Sürekli İyileştirme 
Komisyonu tarafından periyodik olarak anket çalışmalarının yürütülmesi ve değerlendirilmesi,  üniversiteye kalite ile 
ilgili uzmanların alınmış olması,  Birim Öz Değerlendirme Hazırlama Kılavuzunun oluşturulması, Akreditasyon, 
Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfası altında tüm etkinlik ve raporların herkesin erişimine 
sunulması,  Kalite El Kitapçığının hazırlanıyor olması olarak tespit edilmiştir.

- Ölçme, Değerlendirme ve 
Sürekli İyileştirme Komisyonu

-Akreditasyon, Akademik 
Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü
- Kalite Komisyonu

Kalite el kitabı çalışmasının hazırlanması ve yayımlanması Eylül 2022

S.N KGBR GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER İZLEME RAPORU Sorumlu Birim Öngörülen Eylem veya Eylemler Eylemin Tamamlanma 
Tarihi

1 "Yönetilmesi zor, etkin kaynak kullanımını zorlaştıran 
dağınık yerleşke düzeninin varlığı"

Kurumda 17 yerleşkede sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
bir kısmının özellikle de sağlıkla ilgili birimlerin bir araya 
toplanması çalışmalarının yürütüldüğü tespit edilmiştir.

- Üst Yönetim

Kurumda kampüs yerleşimine yönelik yürütülen 
çalışmaların ilerleme düzeyine ilişkin periyodik olarak 
toplantılar düzenlenmesi veya çalışmalarla ilgili bilgiler 
içeren haber/bülten vb. kamuoyu ile paylaşılması

Sürekli

2 "Bütünleşik bilgi sisteminin olmayışı ve nicel verilere 
dayalı gösterge takip sisteminin bulunmayışı"

Kurumda bütünleşik bilgi sistemine zemin oluşturacak 
GÜYBİS'in uygulamaya alındığı ve nicel verilere dayalı gösterge 
takip sistemi çalışmalarının (Stratejik Plan İzleme ve 
Değerlendirme, Bütçe Performans Programı İzleme ve 
Değerlendirme, İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme, Risk 
Yönetimi, Birim Öz Değerlendirme Raporları) yürütüldüğü tespit 
edilmiştir.

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı
- Akreditasyon, Akademik 
Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü

GÜYBİS üzerinden yürütülen raporlama çalışmalarının 
kamuoyu ile paylaşılması Sürekli

3
"Yapılan birçok etkinlik bulunmasına rağmen bunlara 
ilişkin tanımlı süreçlerin ve sistematik yaklaşımların 
oluşturulmamış olması"

Kurumda ilişkin tanımlı süreçlerin ve sistematik yakalşımların 
oluşturulmasına yönelik; periyodik olarak birimlerden verilerin 
sisteme düzenli olarak işlenmesi, her birimde veri sorumlusunun 
bulunması, tüm bu süreçlerin tanımlanmış olması ve GRÜ 
Etkinlikler Yönergesinin çıkartılması faaliyetleri tespit edilmiştir.

- Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı

- Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı

Etkinlik Yönergesi çerçevesinde gerçekleştirilen iş ve 
işlemlere ilgili birimin raporlarında yer verilmesi Sürekli

4

İzleme Raporunda yer verilen diğer ifadeler: Üniversitede idari personelin kurum aidiyetinin güçlenmesi ve 
motivasyonun artması konusundaki gelişmeye açık yönün, üst yönetimin bu konudaki çabalarına rağmen kısmen devam 
ettiği de İzleme Takımı tarafından tespit edilmiştir.  

- Personel Daire Başkanlığı
- Ölçme, Değerlendirme ve 

Sürekli İyileştirme Komisyonu
- Üst Yönetim

Akademik ve idari personel memnuniyet anket sonuçları 
doğrultusunda iyileştirici faaliyetlerin planlanması Sürekli


	KGBR İzleme - Kalite Güvencesi Sistemi
	KGBR İzleme - Eğitim ve Öğretim
	KGBR İzleme - Araştırma ve Geliştirme
	KGBR İzleme - Yönetim Sistemi

