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2021 Yılı Kalite İç Değerlendirme Raporu  

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ->GENEL SEKRETERLİK->BİLİMSEL 

ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER  

Genel Bilgiler  

İletişim Bilgileri  

Adres : 

Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Spor Bilimleri 

Fakültesi Binası Zemin Kat Güre Mevkii Merkez/GİRESUN 

Telefon : 

Satın Alma için;       0 (454) 310 1792/1837 

Proje İşlemleri için; 0 (454) 310 1047/1316 

Faks                          0 (454) 310 1456 

e-Posta                     bap@giresun.edu.tr 

Web                          http://bap.giresun.edu.tr 

Kanıtlar  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=4  

Tarihsel Gelişimi  

Üniversitelerde, rektörlüklere bağlı olarak bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi 

amacıyla, "Araştırma Fonu" kurulabileceğine dair ilk düzenleme 04.11.1981 tarih ve 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesi ile gerçekleşmiştir. 

Bu düzenlemeden hemen sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 4684 sayılı Kanunla 

değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan, 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ile "Bilimsel 

Araştırma projeleri Koordinasyon Birimleri (BAP birimleri)" kurulmuştur. “Yükseköğretim 

Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin” 5. Maddesi gereğince de 

Giresun Üniversitesi Senatosunun 02.11.2007 tarihli 13 sayılı toplantısında aldığı karar 

doğrultusunda “Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi” 

kabul edilerek Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2008 yılında faaliyete 

geçmiştir.  

YÖK tarafından yayımlanan ve 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

"Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen 

Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın 

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=4


İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" düzenlemesiyle, bu birimler "Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi" olarak isimlendirilmiş ve bu birimin yönetimi, üst yönetici tarafından 

atanacak bir koordinatöre bağlanmıştır. İlgili yönetmelikte bu birimlerin kuruluş amacı, 

yükseköğretim kurumlarında bilimsel araştırma projesi tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü 

ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması 

olarak tanımlanmıştır. 

İlgili yönetmelikte bu birimlerin kuruluş amacı, yükseköğretim kurumlarında bilimsel 

araştırma projesi tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin 

hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması olarak tanımlanmıştır. 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 

58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri 

Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta 

yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje 

tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, 

izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri 

yürütmekle görevlidir. 

“Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin”de YÖK 

tarafından yapılan revizyonlar doğrultusunda, birimimizin “Bilimsel Araştırma Projeleri 

Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi” Üniversitemiz Senato Kararları 

doğrultusunda aşağıda sunulan revizyonlara tabii tutulmuştur.  

2009 yılında ise Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 

müştereken hazırlanan, 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yükseköğretim 

Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel 

Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas 

ve Usuller” uyarınca BAP Yönergesi revize edilerek Giresun Üniversitesi Senatosunun 

14.07.2009 tarih 37 sayılı toplantısında aldığı karar doğrultusunda revize edilerek kabul 

edilmiştir. 

2011 yılında yürürlükte olan, Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, 

Değerlendirme ve İzleme Yönergesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 23.12.2011 

tarih ve 2011/13 sayılı toplantısında revize edilerek, Üniversitemiz Senatosunun 01 Şubat 

2012 tarih ve 2012- 65/11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  

26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı resmi gazetede yayınlanan, “Yükseköğretim Kurumları 

Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin” 4. Maddesinin 3. fıkrası gereğince, 

Giresun Üniversitesi Senatosunun 13.01.2017 tarih ve 2017-119 sayılı toplantısında BAP 

Yönergesi revize edilerek kabul edilmiştir. 

16 Temmuz 2020 tarihli ve 31187 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim 

Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin” 4. Maddesinin 3. fıkrası 

gereğince, Giresun Üniversitesi Senatosunun 09.10.2020 tarih ve 2020-191/2 sayılı 

toplantısında BAP Yönergesi revize edilerek kabul edilmiştir. 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi hali hazırda, Spor Bilimleri Fakültesi 

Binası Zemin katta hizmetini sürdürmektedir. 



Kanıtlar  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28  

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

Amaç  

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Giresun Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve 

temel değerlerine bağlı olarak anılan değerlerle çalışmalarına başlamıştır. 

Misyon Bildirimi 

Giresun Üniversitesi’nin geliştireceği bilim politikası çerçevesinde BAP bilim politikasının 

oluşturulması ve geliştirilmesi, Proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının 

uygulanabilir, ülke ekonomisine katma değere sahip ve patente dönüşmesinin sağlanması, 

Giresun Üniversitesi araştırıcılarının ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinliklerinin 

artırılması ve üniversitenin hak ettiği saygınlığına ulaşmasının sağlanmasıdır. 

Vizyon Bildirimi 

Ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, bilgiyi paylaşan 

yaygınlaştıran, sinerji yaratan ve böylece ülkenin geleceğine katkıda bulunan üniversite içinde 

lider bir birim olmak. 

Temel Değerler 

Dürüstlük, saydamlık, adalet ve insan haklarına saygı, 
Akademik mükemmellik, 
Akademik özgürlük, 
Yaratıcılık ve yenilikçilik, 
Hesap verebilirlik, 
Etik değerlere bağlılık, 
Çağdaş bilimsel yaklaşım. 

Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri  

Birimimizde Eğitim Öğretim Faaliyeti yürütülmemektedir.  

Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri  

BAP Koordinasyon Birimi; 

Proje İşlem Şube Müdürlüğü (BAP Komisyonu tarafından desteklenen projelerin tüm takip 

süreçlerini izler). 

Satın Alma Şube Müdürlüğü (BAP Komisyonu tarafından desteklenen projelerin ihtiyaç 

duyulan alımlarının gerçekleştirilmesi için, iş ve işlemlerini yürütür). 

 

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28


Birimin Organizasyon Yapısı  

 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar  

Yapılan çalışmaya göre başarımızın değerlendirilmesi, 

Üst yönetim ve Üniversitemiz birimlerine geri bildirimle sunulan hizmetlerin daha kaliteli ve 

verimli şekilde yerine getirilmelerinin sağlanmasına devam edilmesi, 

Birimimizin performans değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla proje yürütücülerine 

yönelik anket uygulaması yapılmaktadır. 

Kanıtlar  

BAP Dış Paydaş Menmnuniyet Anketi Değerlendirilmesi.pdf.pdf  

BAP İç Paydaş Menmnuniyet Anketi Değerlendirilmesi.docx.pdf  

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE  

A.1. Liderlik ve Kalite  

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı  

Yönetim modeli olarak, Rektörlüğe bağlı olan BAP Biriminde mevcut görevlerin yürütülmesi 

için üst yönetici tarafından görevlendirilen bir komisyon başkanının başkanlığında senatonun 

önerisiyle üst yönetici tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden 

oluşan bir komisyon tarafından yönetilir. Birimin Faaliyetlerin yürütülmesi adına ise BAP 

Koordinasyon Birimi Koordinatörü "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri 

Hakkında Yönetmelik" ve "BAP Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi"inde 

belirtilen usule uygun olarak üst yöneticiye karşı sorumlu olarak atanır. 

http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-dis-paydas-menmnuniye...-10022022120503.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-ic-paydas-menmnuniyet...-10022022120533.pdf


A.1.2. Liderlik  

Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi yönetimi, hizmetin 

etkinliğinin sağlanması için hesap vermeyi bu sistemin BAP Biriminin kalite politikası, 

stratejik amaç ve hedefleri ile uyumunu sağlamayı sistemi, araştırma geliştirme faaliyetleri 

süreçleriyle bütünleştirmeyi, faaliyetlerin süreç esasına göre planlanıp uygulanmasını ve 

denetlenmesini sağlamayı bütün bunlar için gerekli kaynakları sağlamayı bu kapsamda 

gerçekleştirilen faaliyetlerin önemi konusunda iç ve dış paydaşlarda farkındalığı ve 

bilinçlenmeyi sağlamayı amaçlara ulaşma konusunda kararlı davranmayı yine amaçlara 

ulaşmayı sağlayacak yetkinlikte kişilerin BAP Birimine kazandırılmasını sürekli 

iyileştirmenin teşvik edilmesini ve ilişkili görevlerin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesini 

sağlamayı hedeflemektedir. 

Kanıtlar  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28  

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi  

Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda kurumsal dönüşüme katkı sağlayacak standart 

uygulamalar ve güncel mevzuatın takibi yanı sıra yürütülen iş ve işlemlerin daha nitelikli 

olması için eğitimler alınmakta ve diğer kurumların ve kendi kurumumuzun değişim yönetimi 

uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır. 

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları  

Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, BAP Komisyonu 

kararına bağlı olarak değişmekle birlikte prensip olarak yılda bir kez A Türü Proje ile C Türü 

Proje ilanına çıkmaktadır. Projelerin kabulü, projeler ile ilgili iş - işlemlere yönelik ve proje 

kapsamında satın alımlarla ilgili tüm süreçler belirlenen iş akış şemaları doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. Projelerin takibine yönelik tüm iş ve işlemler en yeni versiyonu ile 

BAP otomasyon sistemimiz ile akademik ve idari personel tarafından takip edilebilmektedir. 

Bu suretle zaman ve işgücü kayıplarının önüne geçilmiş olup, işlemler daha hızlı ve güvenilir 

hale dönüştürülmüştür. 

Kanıtlar  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=20  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28  

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik  

Her yıl birimimiz web sayfasında birim faaliyetleri, iş akışları, yardımcı doküman ve videolar, 

cihaz envanteri, proje ilan ve sonuçları ile her yıl Faaliyet Raporları, değişen yönetmelikler, 

yönergeler yayımlanmaktadır.  

Kanıtlar  

http://bap.giresun.edu.tr/  

 

  

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28
http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=20
http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28
http://bap.giresun.edu.tr/


A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar  

Amaç 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Giresun Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve temel 

değerlerine bağlı olarak anılan değerlerle çalışmalarına başlamıştır. 

Misyonu  

Giresun Üniversitesi’nin geliştireceği bilim politikası çerçevesinde BAP bilim politikasının 

oluşturulması ve geliştirilmesi, Proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının 

uygulanabilir, ülke ekonomisine katma değere sahip ve patente dönüşmesinin sağlanması, 

Giresun Üniversitesi araştırıcılarının ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinliklerinin 

artırılması ve üniversitenin hak ettiği saygınlığına ulaşmasının sağlanmasıdır. 

Vizyonu  

Ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, bilgiyi paylaşan 

yaygınlaştıran, sinerji yaratan ve böylece ülkenin geleceğine katkıda bulunan üniversite içinde 

lider bir birim olmak. 

Temel Değerleri  

Dürüstlük, saydamlık, adalet ve insan haklarına saygı, 

Akademik mükemmellik, 

Akademik özgürlük, 

Yaratıcılık ve yenilikçilik, 

Hesap verebilirlik, 

Etik değerlere bağlılık, 

Çağdaş bilimsel yaklaşım. 

Kalite Politikası  

Yönetim sistemlerinin etkinliği için hesap verilebilir olduğu, 

GRÜ BAP vizyon ve misyonu doğrultusunda kalite politikası ve hedeflerin oluşturulduğu ve 

kuruluş bağlamı ile uyumlu, 

Yönetim sistemleri şartları ile süreç ve talimatlarına uyumlu, 

Ulusal/Uluslararası mevzuata uygun çalışmak ve proje yürütücüsünün başvuru koşullarına 

uyumunu sağlamak, 



Süreç yaklaşımı, risk tabanlı düşünmenin teşvik edildiği, 

Yönetim sisteminin uygulanması için gerekli kaynakların mevcudiyeti ve/veya ödenekler 

çerçevesinde sağlandığı, 

İyileştirmenin teşvik edilmesi Yönetim sistemlerinin etkinliği ve yönetim sistemleri şartlarına 

uygunluğun öneminin paylaşıldığı, 

Yönetim sistemlerinin amaçlanan sonuçlara ulaşmasının güvence altına alındığı, 

Taahhüt eder. 

  

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler  

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

BAP Biriminin Geliştirilmesi 

Otomasyon Yazılım Projesi 2019 yılında tamamlanmıştır. 

Akademisyenlerin Sağlık, Fen, Sosyal, Eğitim Bilimlerinde 

proje önerileri sunmaları teşvik edilmekte ve proje 

sayılarının arttırılması sağlanmaktadır. 

Proje kaynaklı yayınların talep edilmesi ve yayın 

desteklerinin sağlanması. 

ISI kaynaklı atıfların ödüllendirilmesi 

Etki Faktörü yüksek dergilerde yayın sayısının artırılması. 

Disiplinlerarası Araştırma 

Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

Disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin örgütlenmesi için 

gerekli mekanizmaların oluşturulması. 

Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin projeler açısından 

istatistiklerinin oluşturulması 

Birimlerin Projeler Hakkında 

Bilgilendirilmesi 

Bilgilendirme toplantıları her yıl düzenli olarak 

sürdürülmekte olup, Covid-19 nedeniyle bilgilendirme 

toplantısı 2021 yılında düzenlenememiştir. 

Uluslararası toplantılara 

katılımın yaygınlaştırılması 

Proje önerileri ile Bilimsel etkinliklere katılım talepleri 

(uluslararası kongre, seminer, sempozyum etkinlikleri) 

öncelikli olarak desteklenmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A.2.3. Performans yönetimi  

Stratejik Plan Performans Göstergeleri 



GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

2020-2024 STRATEJİK PLANI 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

S.N. Performans Göstergesi  

2021 Yılı 

Gerçekleşme 

Oranı  

33 PG3.1.3: Disiplinler arası Ar-Ge projesi sayısı 51 

35 
PG3.2.1: Ar-Ge projesine katılan öğretim elemanı 

oranı 
90 

38 
PG3.2.4: Tamamlanan kamu finansmanlı araştırma 

projesi sayısı  
65 

39 
PG3.2.5: Tamamlanan uluslararası finansmanlı 

araştırma projesi sayısı 
0 

84 

PG5.4.4: İlin mevcut sorunlarını çözmeye, 

üniversitenin ve diğer eğitim kurumlarında eğitim 

altyapısını artırmaya yönelik projelerin sayısı    

16 

85 
PG5.4.5: Yürütülen toplantı, seminer, eğitim, 

kariyer günleri ve proje pazarlarının sayısı  
2 

      

A.3. Yönetim Sistemleri  

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi  

BAP Koordinasyon Birmimizin yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin bir şekilde 

yönetilebilmesi için periyodik olarak BAP Komisyonu toplanmaktadır. Komisyon tarafından 

alınan kararlar araştırmacılara EBYS (Elekronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden 

ulaştırılmaktadır. Ayrıca birimimizin kurum içi bilgi akışı EBYS ve BAP Otomasyon 

programı aracılığıyla yürütülmektedir. 

BAP Otomasyon sistemimiz en yeni versiyonu ile her yıl periyodik güncellemesi yapılarak 

kullanılmaktadır. Birçok yeni modül ile tüm projelerdeki iş ve işlemlerin tamamına yakını 

otomasyon üzerinden yapılabilir durumdadır. Bu suretle zaman ve işgücü kayıplarının önüne 

geçilmiş olup, işlemler daha hızlı ve güvenilir hale dönüştürülmüş araştırmacılarla etkin 

iletişim kanalları oluşturulmuştur. 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Birimimiz Üniversitemizin bilgi ve teknolojik kaynaklarıyla, 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), BAP Otomasyon Sistemi, Kamu Harcama ve 

Muhasebe Bilişim Sistemi Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS), Yeni Harcama Yönetim 

Bilişim Sistemi (MYS) ve TÜBİTAK Transfer Takip (TTS) Sistemi’ni kullanmaktadır. 

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi  

BAP Birimi İç ve Dış paydaş Memnuniyet anket sonuçları, Hizmet Eğitim Uygulamaları 

Kanıtlayıcı Belgelerde sunulmuş olup, Hizmet içi eğitim alınmıştır. 



A.3.3. Finansal yönetim  

2021 yılında toplamda BAP bütçesinden 837.961,56 TL harcama yapılmıştır. Bunun 

149.048,64 TL si Demirbaş Malzeme Bütçesi, 477.411,81 TL si Sarf Malzeme Bütçesi, 

191.988,90 TL si Hizmet Alımı Bütçesi, 19.241,64 TL si Yolluk Bütçesi, 270,57 TL si ise 

Burslar ve Harçlıklar bütçesine ait harcamalardır. 2021 yılında BAP bütçesinden yapılan 

harcamaları gösteren değerler aşağıda sunulmuştur.  

Demirbaş Malzeme Bütçesi 149.048,64 TL 

Sarf Malzeme Bütçesi 477.411,81 TL 

Hizmet Alımı Bütçesi 191.988,90 TL 

Yolluk Giderleri Bütçesi 19.241,64 TL 

Burslar ve Harçlıklar 270,57 TL 

Toplam Bütçe 837.961,56 TL 

2021 yılı mali kaynak dağılımı kanıt olarak sunulmuştur 

Kanıtlar  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28  

Finansal Kaynak Yönetimi.pdf  

A.3.4. Süreç yönetimi  

BAP Birimi, İş Akış Diyagramları, Görev Tanımları ve İçkontrol Standartları Uyum Eylem 

Planı ile ilgili Kanıtlayıcı Belgelerde sunulmuştur. 

Kanıtlar  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=20  

BAP Birim Koordinatörü GYS-Yalçın.docx  

BAP Koordinatör Yardımcısı GYS-Özlem.docx  

BAP Proje İşlem Şube Müdürü GYS-Songül.docx  

BAP Satın Alma Şube Müdürü GYS -V. Songül.docx  

BAP Proje İşlem Personeli GYS-Ahmet.docx  

BAP Satın Alma Elemanı GYS-Sergen-Özer.docx  

BAP BİRİMİ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ.docx  

BAP Birimi İş Analiz Formu.docx  

BAP BİRİMİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU.xlsx  

BAP Personel Görev Dağılımı Çizelgesi.xlsx  

A.4. Paydaş Katılımı  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/finansal-kaynak-yonetimi-10022022134656.pdf
http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=20
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-birim-koordinatoru-gy...-10022022142330.docx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-koordinator-yardimcis...-10022022142338.docx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-proje-islem-sube-mudu...-10022022142351.docx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-satin-alma-sube-mudur...-10022022142401.docx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-proje-islem-personeli...-10022022142419.docx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-satin-alma-elemani-gy...-10022022142431.docx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-birimi-hassas-gorevle...-10022022142620.docx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-birimi-is-analiz-form...-10022022142636.docx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-birimi-risk-degerlend...-10022022142650.xlsx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/bap-personel-gorev-dagili...-10022022142702.xlsx


A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı  

Daha hızlı hizmet verebilmek, gecikmeleri azaltabilmek, kaynaklarımızı daha verimli ve etkin 

bir şekilde kullanımını sağlamak adına, akademik personelden birimimizin çalışmalarının 

değerlendirilmesi için BAP Otomasyon sisteminden anket çalışması yapılmıştır. 

Ayrıca birim çalışanlarının memnuniyetine yönelik olarak anket uygulaması 

gerçekleştirilmektedir. 

Her yıl düzenli olarak, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından akademik 

personele yönelik, BAP birimi iş ve işlemleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları sürdürülmekte 

olup, Covid-19 nedeniyle bilgilendirme toplantısı 2021 yılında düzenlenememiştir. 

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri  

Birimimizde Eğitim Öğretim Faaliyeti yürütülmediğinden öğrenci geri bildirimleri 

yoktur. 

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi  

Birimimizde Eğitim Öğretim Faaliyeti yürütülmediğinden mezun ilişkileri yönetimi 

yoktur. 

A.5. Uluslararasılaşma  

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi  

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 

projelerden üretilen makalele, kitap ve sözlü bildirilerle Uluslararası toplantılara katılımın 

yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları  

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından BAPKO tarafından 

desteklenen BAP projelerinin bütçesi kaynak olarak kullanılmaktadır. 

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı  

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzde uluslararasılaşma 

performansı ile ilgili, Proje önerileri ile Bilimsel etkinliklere katılım talepleri (uluslararası 

kongre, seminer, sempozyum etkinlikleri) öncelikli olarak desteklenmektedir.  

EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

B.3.2. Akademik destek hizmetler  

Birimimizde eğitim öğretim faaliyetleri yapılmadığından bu konularda faaliyeti 

bulunmamaktadır. Lisansüstü eğitim-öğretim çalışmaları, öğretim üyelerinin proje 

yürütücüsü, öğrencilerin ise araştırmacı olarak tanımlandığı tez projeleri kapsamında BAP 

Koordinatörlüğü tarafından belirlenen bütçe kapsamında desteklenmektedir.  



ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları  

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi  

BAP birimi kalite politikasu doğrultusunda sadece öğretim üyelerinin " Yükseköğretim 

Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" ve "BAP Hazırlama, 

Değerlendirme ve İzleme Yönergesi"inde tanımlanan kapsamların yürütüldüğü projeler 

desteklemektedir. Bu kapsam dışında ki ARGE projeleri desteklememektedir.  

BAP Birimi Araştırma-Geliştirme süreçleri tanımlanmış ve iş akışları oluşturulmuş, BAP 

Birimi yönetimi ve organizasyonel yapısı doğrultusunda yürütülmektedir.  

Kanıtlar  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=20  

GÜ BAP Kalite Politikası.docx  

C.1.2. İç ve dış kaynaklar  

BAP Koordinasyon Birimi, Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik 

araştırma hizmetleri için ayrılan hazine yardımı ve öz gelir karşılığı olarak tefrik edilen 

bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekleri, "Yükseköğretim Kurumlari Bütçelerinde 

Bilimsel Araştirma Projeleri Için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarilarak 

Kullanimi, Muhasebeleştirilmesi Ile Özel Hesabin Işleyişine Ilişkin Esas Ve Usuller" 

doğrultusunda kullanmaktadır. 

Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

  

2021 BÜTÇE 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

ÇEKLEŞME 

TOPLAMI  

GERÇEK. 

ORANI 

TL TL % 

02 – VERGİ DIŞI 

GELİRLER 
--- --- --- 

03 – SERMAYE 

GELİRLERİ  
699.640,00 TL 934.761,00 TL % 133,60 

04 – ALINAN BAĞIŞ 

VE YARDIMLAR 
--- --- --- 

BÜTÇE GELİRLERİ 

TOPLAMI  
699.640,00 TL 

934.761,00 TL 

% 
% 133,60 

Üniversite dışı kaynaklar   

Üniversite dışı kaynak olarak BAP tarafından takip edilenTÜBİTAK tarafından desteklenen 

2021 yılına ait 2 (iki) adet proje topamda 1.019.159,00 TL  ile destek almıştır 

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28
http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=20
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/gu-bap-kalite-politikasi-10022022152843.docx


Kanıtlar  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28  

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar  

Giresun Üniversitesi “Bap Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi” kapsamında proje 

destek türleri içerisinde “Lisansüstü Tez Projeleri (C türü proje)” ile doktora programları 

destek sağlanmaktadır. 2021 yılı Lisansüstü Tez Projeleri (Doktora / Uzmanlık) proje 

başvurusu sonucunda 11 adet proje, toplamda 90.121,65 TL ile BAP Komisyonu tarafından 

desteklenmiştir. 

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler  

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi  

Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi kapsamında her yıl BAP Birimi 

tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmektedir.  

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri  

Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri bulunmamaktadır. 

C.3. Araştırma Performansı  

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi  

Akademik personelin araştırma ve geliştirme performansını teşvik ve ödüllendirmek amaçlı, 

BAP Birimi olarak proje kapsamında Sağlık ve Fen alanlarında SCI kapsamına giren 

dergilerde yayımlanan makaleler ile Sosyal ve Eğitim alanlarında SCI kapsamında veya alan 

indekslerine giren dergilerde yayımlanan makaleler için proje yürütücüsüne teşekkür belgesi 

verilmektedir. 

BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projelerde, Giresun Üniversitesi adına 

çıkarılan akademik yayınları (makale, poster, sözlü sunum) olan araştırmacıların proje 

önerilerinin desteklenmesine öncelik verilmektedir. 

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi  

Proje bazlı üretilen yayınlar " Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri 

Hakkında Yönetmelik" ve "BAP Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi" ilkelerine 

dayanarak "BAP Yayın İnceleme ve Değerlendirme Kurulu" tarafından periyodik olarak 

izlenmektedir. 

TOPLUMSAL KATKI  

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

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi  

Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında yerel/bölgesel kalkınmaya katkı amaçlı, BAP 

Komisyonu tarafından her yıl öncelikli alan listesi oluşturulmaktadır. Proje desteklenmesinde 

dikkate alınmaktadır. 

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28


Kanıtlar  

https://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=duyurular&id=554&genel=1  

D.1.2. Kaynaklar  

BAP Koordinasyon Birimi, Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik 

araştırma hizmetleri için ayrılan hazine yardımı ve öz gelir paylarını toplumsal katkı 

sağlayacak öncelikli alan projeleri içinde kullanılmaktadır. 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı  

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi  

Toplumsal katkı kapsamında Öncelikli alanlarda önerilen ve desteklenen projeler BAP 

Otomasyon Programı tarafından ve Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planındaki hedeflere 

göre gerçekleştirilmektedir.  

Kanıtlar  

http://bap.giresun.edu.tr/?&t=1615817777&theme=t-giresun2  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Sonuç ve Değerlendirme  

Güçlü Yönleri ile İyileşmeye Açık Yönler  

Güçlü Yönler 

• Nitelikli ve yetişmiş personele sahip olmak, 

• Personelin özverili olması, 

• Proje sunan motivasyonu yüksek grupların bulunması, 

• Üniversitemiz yayınlarının atıf sayılarının yükselmesi, 

• Üniversitemizin yayın sayıları artması, 

• Üniversitemizim akademik tanınırlığının arttırılması, 

• BAP Birimi çalışanlarının mevzuat, yenilikler, mevzuattaki değişikler konusunda eğitimine 

önem verilmesi, 

İyileşmeye Açık Yönler 

• Sosyal ve Eğitim alanlarındaki proje sayılarının yetersiz olması, 

• Fiziki imkanların yetersizliği, 

• Mevzuat değişikliklerinden kaynaklı gecikmeler, 

https://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=duyurular&id=554&genel=1
http://bap.giresun.edu.tr/?&t=1615817777&theme=t-giresun2


• Personel eksikliği, 

Değerlendirme 

•  Yapılan çalışmaya göre başarımızın değerlendirilmesi, 

•  Üst yönetim ve Üniversitemiz birimlerine geri bildirimle sunulan hizmetlerin daha kaliteli 

ve verimli şekilde yerine getirilmelerinin sağlanmasına devam edilmesi, 

• Birimimizin performans değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla proje yürütücülerine 

yönelik anket uygulaması yapılmaktadır.  

 


