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GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü 

C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin 

Konusu 

Sıra 

No 

Eylem 

No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, (Ölçme 

Araçları) 

Tamamlanma 

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

C.1. Araştırma 

Stratejisi  
C.1.1 

C.1.1.1 

Araştırma ve geliştirme politikasının 

yayınlanması ve gerekli ise mevcut 

politikada düzenlemeler yapılması 

Politikada yapılan 

düzeltme sayısı 
Kasım 2020 Tamamlandı 

Giresun Üniversitesi’nin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve 

öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim 

sistemi politikaları bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmuş ve 

bu politikalar doğrultusunda alt çalışma gruplarınca kurumun 

temel değerleri, stratejileri, hedefleri belirlenmiş, iç ve dış 

paydaş görüşleri yansıtılarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Araştırma ve Geliştirme 

Politikası ve İlgili 

Dokümanlar 

C.1.1.2 

Üniversitemiz araştırma ve 

geliştirme strateji ve hedeflerinin 

belirlenmesi ve hedeflerin 

gerçekleşme oranının belirlenmesi, 

gerçekleşmeyen hedefler için yeni 

eylemlerin oluşturulması 

Hedeflerin gerçekleşme 

oranı 
Kasım 2020 Tamamlandı 

Üniversitemiz politikaları oluşturulurken, stratejik amaç ve 

hedefler göz önünde bulundurulmuş, her bir politika 

temelinde eylem planı çalışmalarında hedeflere ulaşma 

noktasında kullanılacak performans göstergeleri saptanmış 

ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Eylem Planları ve 

Performans Ölçütleri 

C.1.1.3 

Birim Kalite Komisyonları Yönergesi 

doğrultusunda tüm birimlerde 

araştırma ve geliştirme alt 

komisyonunun oluşturulması 

Birim araştırma ve 

geliştirme Üyeleri Listesi 
Aralık 2020 Tamamlandı 

Üniversitenin tüm birimlerinde birim kalite komisyonları 

oluşturulmuş ve ilgili yönerge doğrultusunda en az biri 

öğrenci temsilcisi olmak üzere görevlendirmeler yapılmıştır. 

Birim kalite komisyonları üye listeleri, Koordinatörlük web 

sayfasında paylaşılmakta ve birimlerden gelen talepler 

doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır 

Birim Kalite Komisyonları 

Üye Listesi  

C.1.1.4 

Üniversitemiz araştırma ve 

geliştirme politikası, hedefleri ve 

stratejileriyle uyumlu olarak 

birimde gerçekleşecek araştırma ve 

geliştirme hedeflerinin ve 

faaliyetlerinin belirlenmesi 

Birimde gerçekleşen 

araştırma ve geliştirme 

faaliyet sayısı 

Aralık 2020 Tamamlandı 

Birim Öz Değerlendirme Raporları ve birim saha ziyaretleri 

sırasında birim öz-değerlendirme kartında saha ziyaret takımı 

tarafından sunulan geri bildirimler dikkate alınarak 

belirlenecektir. Ayrıca birimlerin web sayfalarında "Kalite" 

başlıklı bir menü yer almakta ve bu menüde birimlerde 

gerçekleştirilen kalite faaliyetlerine yer verilmektedir. 

Kalite İzlencesi Örn:  

Eğitim Fakültesi Kalite 

İzlencesi 

Şebinkarahisar Sosyal 

Bilimler MYO Kalite İzlencesi 

Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı Kalite İzlencesi 

https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/arastirma-ve-gelistirme-politikasi/7139
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/arastirma-ve-gelistirme-politikasi/7139
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/arastirma-ve-gelistirme-politikasi/7139
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/eylem-planlari/7456
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/eylem-planlari/7456
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/birim-kalite-komisyonlari-uye-listesi/7290
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/birim-kalite-komisyonlari-uye-listesi/7290
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/birim-kalite-komisyonlari-uye-listesi/7290
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/birim-kalite-komisyonlari-uye-listesi/7290
https://egitim.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7293
https://egitim.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7293
https://egitim.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7293
https://egitim.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7293
https://sebinsbmyo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/sebinsbmyo-giresun-edu-tr/izlence-%C5%9ESBMYO%20Akademik%20ve%20%C4%B0dari%20Faaliyet%20Takip%20%C4%B0zlencesi-May%C4%B1s%202021.pdf
https://sebinsbmyo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/sebinsbmyo-giresun-edu-tr/izlence-%C5%9ESBMYO%20Akademik%20ve%20%C4%B0dari%20Faaliyet%20Takip%20%C4%B0zlencesi-May%C4%B1s%202021.pdf
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/idare-faaliyet-izlencesi/3044
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/idare-faaliyet-izlencesi/3044


C.1.1.5 

Üniversitemiz araştırma geliştirme 

süreçlerinde öncelikli alanların 

belirlenmesi 

Araştırma ve geliştirme 

süreçlerinde belirlenen 

öncelikli alanların listesi 

Mayıs 2021 Tamamlandı 

Üniversitemiz, misyon, vizyon ve temel değerleri 

doğrultusunda, Giresun başta olmak üzere bölgenin ve 

ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesine 

katkı sağlayacak, bilim ve teknoloji üreterek bölgenin sosyal 

ve ekonomik kalkınmasını destekleyecek bir farklılaşma 

stratejisini paydaş görüşleri esas alınarak senato kararı ile 

“Fındık ve Rekreasyon” alanı olarak belirlemiştir. 

Üniversitemiz "Fındık" Alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı 

Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programına dahil edildi. 

Fındıkla İlgili Gerçekleşen 

Projeler 

 

Üniversitemiz “Fındık” 

Alanında Bölgesel Kalkınma 

Odaklı Misyon Farklılaşması 

ve İhtisaslaşma Programına 

Dahil Edildi 

C.1. Araştırma 

Stratejisi  
C.1.2 

C.1.2.1 

Birim araştırma ve geliştirme alt 

komisyonunun birim öz 

değerlendirme raporunu 

hazırlaması 

Birim öz değerlendirme 

raporu araştırma ve 

geliştirme bölümü 

Her yıl Şubat Tamamlandı 

2018 yılından itibaren bazı birimler tarafından yürütülen, 

Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) çalışmalarının 

kapsamı 2020 yılı itibariyle genişletilmiş, tüm birimlerden 

ilgili rehber doğrultusunda oluşturulan bu komisyonlar 

aracılığıyla raporlarını yazmaları istenmiştir. Bu bağlamda, 

Giresun Üniversitesi tüm akademik birimlerde, daire 

başkanlıklarında ve bazı araştırma ve koordinatörlük 

birimlerinde raporlama çalışmaları tamamlanmıştır. 

Kalite Koordinatörlüğü web 

sayfasının Raporlar menüsü 

altında ilgili tüm raporlara 

yer verilmiştir. 

Örn:  

Fakülteler BÖDR 

Koordinatörlük ve Araştırma 

Birimleri BÖDR  

C.1.2.2 

Araştırma ve geliştirme alt 

komisyonunun GRÜ-KİDR araştırma 

ve geliştirme bölümünü hazırlaması 

KİDR araştırma ve 

geliştirme bölümü 
Her yıl Mart  Tamamlandı 

Üniversitede KİDR hazırlama süreçleri bütüncül olarak Kalite 

Komisyonu, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü, Alt Komisyonlar ve Birim Kalite 

Komisyonlarının çalışmaları ile oluşturulmaktadır. KİDR 

çalışmasının her bir alt başlığı ilgili alt komisyonun görüş ve 

önerileri doğrultusunda ilgili bir üst kurul veya komisyona 

sunulmaktadır. 

Kurum İç Değerlendirme 

Raporları 

C.1.2.3 

Mevcut araştırma merkezlerine 

Üniversitenin Stratejik Planıyla 

uyumlu ölçülebilir somut hedefler 

konulması ve bunların gerçekleşme 

oranının takip edilmesi 

Hedeflerin gerçekleşme 

yüzdesi 
Her yıl Ocak Tamamlandı 

Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Strateji 

Geliştirme Kurulu çalışmaları ve Rektör onayı doğrultusunda, 

2020-2024 Stratejik Planının izleme ve değerlendirme 

raporları hazırlanmaktadır. Hedeflerin gerçekleşme 

oranlarına ilgili raporlarda yer verilmekle birlikte komisyon ve 

üst yönetime rapor olarak sunulmaktadır. 

2020-2024 Stratejik Plan 

İzleme ve Değerlendirme 

Raporları  

C.1.2.4 

Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri 

ve projelerle ilgili paydaş geri 

bildirimlerini almak için kullanılan 

mekanizmaların (belge, doküman, 

anket, form vb.) oluşturulması 

Belge, doküman, anket ve 

formlar 
Sürekli Tamamlandı 

Üniversitede iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınmasına 

yönelik olarak düzenli olarak anketler düzenlenmekte ve 

rapor olarak paylaşılmaktadır. İlgili raporlar birimlerle ve üst 

yönetim ile paylaşılmakta ve geri bildirimler doğrultusunda 

planlamalar yapılmaktadır. İlgili eylem doğrultusunda 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili anket çalışması ise 

planlanmaktadır. 

Anket Form ve Raporları 

C.1.2.5 

Dış paydaş koordinasyon 

toplantılarını düzenli olarak 

gerçekleştirilmesi 

Toplantı tutanağı 
Her yıl 

Ağustos 
Tamamlandı 

COVID-19 pandemisi nedeniyle toplantılar uzaktan dijital 

araçlar yolu ile yapılmıştır.  

Giresun Kent Konseyi 

İstişare Toplantısı 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/C.1.1.2.%20F%C4%B1nd%C4%B1k%20%C4%B0le%20%C4%B0lgili%20Projeler.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/C.1.1.2.%20F%C4%B1nd%C4%B1k%20%C4%B0le%20%C4%B0lgili%20Projeler.pdf
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/news-detail/universitemiz-findik-alaninda-bolgesel-kalkinma-odakli-misyon-farklilasmasi-ve-ihtisaslasma-programina-dahil-edildi/7792
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/news-detail/universitemiz-findik-alaninda-bolgesel-kalkinma-odakli-misyon-farklilasmasi-ve-ihtisaslasma-programina-dahil-edildi/7792
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/news-detail/universitemiz-findik-alaninda-bolgesel-kalkinma-odakli-misyon-farklilasmasi-ve-ihtisaslasma-programina-dahil-edildi/7792
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/news-detail/universitemiz-findik-alaninda-bolgesel-kalkinma-odakli-misyon-farklilasmasi-ve-ihtisaslasma-programina-dahil-edildi/7792
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/news-detail/universitemiz-findik-alaninda-bolgesel-kalkinma-odakli-misyon-farklilasmasi-ve-ihtisaslasma-programina-dahil-edildi/7792
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/fakulteler-oz-degerlendirme-raporu/7266
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/fakulteler-oz-degerlendirme-raporu/7266
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/fakulteler-oz-degerlendirme-raporu/7266
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/fakulteler-oz-degerlendirme-raporu/7266
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorluk-ve-arastirma-birimleri-oz-degerlendirme-raporlari/7470
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorluk-ve-arastirma-birimleri-oz-degerlendirme-raporlari/7470
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorluk-ve-arastirma-birimleri-oz-degerlendirme-raporlari/7470
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorluk-ve-arastirma-birimleri-oz-degerlendirme-raporlari/7470
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorluk-ve-arastirma-birimleri-oz-degerlendirme-raporlari/7470
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme-raporlari/5854
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme-raporlari/5854
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme-raporlari/5854
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anket-degerlendirme/8032
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/giresun-kent-konseyi-istisare-toplantisi-gerceklesti/1365
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/giresun-kent-konseyi-istisare-toplantisi-gerceklesti/1365


C.1. Araştırma 

Stratejisi  
C.1.3 

C.1.3.1 

Kamu, özel sektör kurumları ve sivil 

toplum kuruluşları ile işbirliğini ve 

ortak projelerin artırılması 

Protokol sayısı Sürekli Tamamlandı 

Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında topluma hizmet 

eden kurum, kuruluş ve kişilerle ortak çalışmalar ve 

protokoller çerçevesinde iş birlikleri gerçekleştirilmektedir. 

2021 yılında ÜNİ-DOKAP başkanlığı Üniversitemiz tarafından 

yapıldı. Bu bağlamda bölge üniversiteler arasında işbirliğini 

artırmaya yönelik bir dizi toplantı gerçekleştirildi.  

TKDK Giresun İl 

Koordinatörlüğü İle İş Birliği 

Kurum İç Değerlendirme 

Raporları 

 

ÜNİ-DOKAP Başkanlığı  

 

ÜNİ-DOKAP Sempozyumu 

C.1.3.2 

Enstitülerde yerel/bölgesel/ulusal 

kalkınma hedefleriyle ilişkili 

çalışmaların teşvik edilmesi 

Yerel/bölgesel/ulusal 

kalkınma hedefleriyle ilgili 

tez ve çalışma sayısı 

Sürekli Tamamlandı 

2020-2024 Stratejik Planında "Toplumsal katkı sağlayacak 

hizmet ve ürünleri destelemek" amacı altında "Giresun şehri 

veya Karadeniz bölgesine Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tez 

Sayısı" başlıklı performans göstergesi izleme ve 

değerlendirme dönemlerinde takip edilmektedir. 

2020-2024 Stratejik Plan 

İzleme ve Değerlendirme 

Raporları  

C.1.3.3 

Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma 

hedefleriyle ilişkili bilimsel 

etkinliklerin ve proje çalışmalarının 

teşvik edilmesi 

Yerel/bölgesel/ulusal 

kalkınma hedefleriyle ilgili 

bilimsel etkinlik ve proje 

sayısı 

Sürekli Tamamlandı 

Araştırmalar planlanırken yerel/bölgesel, ulusal kalkınma 

planları göz önüne alınmakta ve bu çerçevede öncelikli 

alanlar belirlenmektedir. Üniversitede, yürütülen bu 

faaliyetler ile ülkenin ve bölgenin beklentileri ile kalkınması 

arasında güçlü bir bağ kurma yolundadır. Özellikle Fındık 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Giresun İli Araştırma ve 

Uygulama Merkezi bu amaçla kurulmuş araştırma merkezleri 

olarak işlevlerini sürdürmektedirler. Ayrıca, bilimsel 

çalışmalarda ve tezlerde toplumun sorunları dikkate alınarak 

çözümlerine yönelik projeler gerçekleştirilmekte ve BAP 

tarafından da öncelikli alanlar kapsamında yer alan projeler 

ve bilimsel etkinlikler de desteklenmektedir. 

Fındık Araştırma ve 

Uygulama Merkezi 

Etkinlikleri Çocuk Hakları 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Etkinlikleri 

C.1.3.4 

Üniversitede girişimcilik 

faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin 

artırılması yönünde ilgili birimler 

tarafından eylem planları 

hazırlanması  

Kalkınma hedefleriyle ilgili 

faaliyet sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

 

2020-2024 Stratejik Planında eylemle ilgili olarak nicelik ve niteliğin artırılmasına yönelik 

hedefler bulunmaktadır. Üniversitede sanayi işbirlikleri, fikri sınai hakların yönetimi ve 

lisanslama hizmetleri, şirketleşme ve girişimcilik faaliyetleri süreçlerini yöneten Giresun 

Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve öğretim elemanlarına, girişimcilere ve firmalara 

bilimsel araştırma ve yenilik süreçlerinde faydalanabilecekleri ortam hazırlayan Giresun 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yer almaktadır. İlgili birimler tarafından eylem planları 

hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.  

C.1.3.5 

Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla 

ekonomik değer ve toplumsal 

katkıya dönüşen araştırmaların 

tanıtılması, iç paydaşlara birebir 

destek sağlanması 

Kalkınma hedefleriyle ilgili 

faaliyet sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Üniversitede ekonomik değer ve toplumsal katkıya dönüşen 

araştırmalar desteklenmektedir. Teknoloji Transfer Ofisi ilgili 

konularda çalışmalar yürüten araştırmacılara destek 

vermektedir. 

Teknoloji Transfer Ofisi 

Yönergesi 

 

Akademik Danışmanlık 

Yönergesi 
 

https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/tkdk-giresun-il-koordinatorlugu-ile-is-birligi-yapilacak/1520
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/tkdk-giresun-il-koordinatorlugu-ile-is-birligi-yapilacak/1520
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/uni-dokap-donem-baskanligi-giresun-universitesinde/2734
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/uni-dokap-sempozyumu-gerceklestirildi/2971
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme-raporlari/5854
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme-raporlari/5854
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme-raporlari/5854
https://gifam.giresun.edu.tr/tr/page/etkinlikler/3992
https://gifam.giresun.edu.tr/tr/page/etkinlikler/3992
https://gifam.giresun.edu.tr/tr/page/etkinlikler/3992
https://cohum.giresun.edu.tr/tr/news
https://cohum.giresun.edu.tr/tr/news
https://cohum.giresun.edu.tr/tr/news
https://tto.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/TTO/Teknoloji%20Transfer%20Ofisi%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://tto.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/TTO/Teknoloji%20Transfer%20Ofisi%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://tto.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/TTO/Teknoloji%20Transfer%20Ofisi%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://tto.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/TTO/Teknoloji%20Transfer%20Ofisi%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://tto.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/TTO/Teknoloji%20Transfer%20Ofisi%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://tto.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/TTO/Teknoloji%20Transfer%20Ofisi%20Y%C3%B6nergesi.pdf


C.1.3.6 

Üniversitede yürütülen tüm 

girişimcilik faaliyetleri ile ilgili 

kurumsal hafıza güçlendirilmesine 

yönelik kayıt ve takip sisteminin 

oluşturulması 

Kalkınma hedefleriyle ilgili 

faaliyet sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

 

Üniversitede yürütülen girişimcilik faaliyetleri ile ilgili kayıt ve 

takip sisteminin oluşturulması çalışmaları bütünleşik yönetim 

sistemi çerçevesinde devam etmektedir.  

 

 

Bütünleşik Bilgi Sistemleri 

Tanıtım Toplantısı  

Bütünleşik Bilgi Sİstemleri 

Değerlendirme Toplantısı 

C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin 

Konusu 

Sıra 

No 

Eylem 

No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, (Ölçme 

Araçları) 

Tamamlanma 

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

C.2. Araştırma 

Kaynakları 
C.2.1 

C.2.1.1 

Araştırma ve geliştirme ile ilgili 

finansal kaynak, bilişim/iletişim 

araçları ve fiziki altyapı olanaklarını 

zenginleştirerek etkili ve verimli 

kullanımlarını sağlamak 

Faaliyet sayısı Sürekli 
Devam 

Ediyor 

Üniversitemizde performans esaslı bütçe programı 

kapsamında uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynakların 

etkili ve verimli kullanılması sağlanmaktadır. Buna ek olarak, 

birimlerdeki araştırma ve geliştirme ile ilgili kaynak, 

bilişim/iletişim araçları ve fiziksel alt yapı olanakları düzenli 

olarak faaliyet raporlarıyla izlenmektedir. Performans 

programı raporları ve faaliyet raporları Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

Performans Programı 

Raporları Faaliyet Raporları 

C.2.1.2 

Araştırma ve geliştirme etkinliğini 

artırmaya yönelik 

ulusal/uluslararası yükseköğretim 

kuruluşları ile ortak üretilen 

projelerin sayısını ve verimliliğini 

arttırmak 

Proje sayısı Sürekli Tamamlandı 

Doğu Karadeniz Bölge İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği 

(ÜNİ-DOKAP), Üniversitemizin dönem başkanlığında 

gerçekleşen toplantılarda birlik içerisindeki üniversiteler 

arasında iş birliği ve ortak projeleri geliştirmeyi, gelecekte 

planlanan çalışmalar için yol haritası oluşturmayı ve ortak aklı 

ön plana çıkarmayı hedefleyen bir tema üzerinde 

çalışmalarına devam etmektedir. 

ÜNİ-DOKAP Toplantıları 

C.2.1.3 

Uygulama ve araştırma 

merkezlerinin özel sektörle iş 

birliğini artırmak 

İşbirliği sayısı Sürekli Tamamlandı 

Uygulama ve araştırma merkezleri özel sektörle iş birliği 

çalışmalarına devam etmektedir. COVID-19 salgını nedeniyle 

bazı etkinlikler kısıtlı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Karadeniz Stratejik 

Araştırma ve Uygulama 

Merkezi(KARASAM) İş Birliği 

Örnekleri 

C.2. Araştırma 

Kaynakları 
C.2.2 

C.2.2.1 İç kaynaklı proje sayısının artırılması Proje sayısı Sürekli Tamamlandı 

2021 yılında Üniversite bünyesinde Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğü kurulmuştur. İlgili birim çalışmaları 

çerçevesinde, ulusal ve uluslararası projeler konusunda 

destek ve yönetim faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğü 

 
Proje Bilgilendirme 

Toplantıları  

C.2.2.2 
Proje yazma etkinliklerinin 

artırılması 
Yapılan faaliyet sayısı Sürekli Tamamlandı 

Giresun Üniversitesi Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğünün faaliyete geçmesiyle proje yazma 

etkinlikleri düzenlenmiştir. Ayrıca, Üniversitemiz öğretim 

elemanları TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yazma 

etkinliklerine katılım sağlamaktadır. 

Proje Yazma Bilgilendirme 

Toplantıları 

Proje Bilgilendirme 

Toplantıları 

https://kalite.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/universite-bilgi-sistemleri-tanitim-toplantilari-duzenlendi/2766
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/universite-bilgi-sistemleri-tanitim-toplantilari-duzenlendi/2766
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/butunlesik-yonetim-sistemlerine-yonelik-degerlendirme-toplantisi-yapildi/2952
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/butunlesik-yonetim-sistemlerine-yonelik-degerlendirme-toplantisi-yapildi/2952
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/performans-programlari/1531
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/performans-programlari/1531
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/idare-faaliyet-raporu/2732
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/performans-programlari/1531
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/performans-programlari/1531
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/idare-faaliyet-raporu/2732
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/uni-dokap-2021-1-donem-toplantisi/2801
https://karasam.giresun.edu.tr/tr/announcements
https://karasam.giresun.edu.tr/tr/announcements
https://karasam.giresun.edu.tr/tr/announcements
https://karasam.giresun.edu.tr/tr/announcements
https://pdo.giresun.edu.tr/
https://pdo.giresun.edu.tr/
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcements
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcements
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/proje-destek-ofisi-bilgilendirme-toplantilari-gerceklestirildi/2815
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/proje-destek-ofisi-bilgilendirme-toplantilari-gerceklestirildi/2815
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcements
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcements


C.2.2.3 
Araştırma projelerinden üretilen 

yayın sayısını artırmak 
Yayın sayısı Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Proje izleme süreçleri BAP birimi tarafından belirlenmiş olup 

proje ile desteklenen araştırma faaliyetlerinin sonuçları veya 

kısa vadede beklenen sonuçlarını değerlendirebilmek için 

proje bitiminde sonuç raporu sunulması beklenir ve bu rapor 

hakem tarafından değerlendirilerek proje sonuçlandırılır. 

Proje bitiş tarihine kadar araştırma sonuçları yayına 

döndüyse bu yayın sonuç raporu olarak kabul edilir. BAP 

Birimi araştırmacılara ayrıca bilimsel teşvik ve destek 

sağlamaktadır.  

BAP Hazırlama, 

Değerlendirme ve İzleme 

Yönergesi Madde 13  

C.2. Araştırma 

Kaynakları 
C.2.3 

C.2.3.1 
Dış kaynaklı proje sayısının 

artırılması 
Proje sayısı Sürekli 

Devam 

Ediyor 

 

2021 yılında Üniversite bünyesinde Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğü kurulmuştur. İlgili birim çalışmaları 

çerçevesinde, ulusal ve uluslararası projeler konusunda 

destek ve yönetim faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğü 

C.2.3.2 

Kurum dışı fonlardan yararlanma 

konusunda akademik kadroyu 

destekleyecek bir merkez ya da 

koordinatörlüğün kurulması 

Merkez ya da 

Koordinatörlüğün 

Kurulması 

Haziran 2021 Tamamlandı 
2021 yılında Üniversite bünyesinde Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğü kurulmuştur.  

Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğü 

C.2.3.3 
Dış kaynaklı Proje yazma 

etkinliklerinin artırılması 
Yapılan faaliyet sayısı Sürekli Tamamlandı 

 

Giresun Üniversitesi Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğünün faaliyete geçmesiyle dış kaynaklı proje 

yazma etkinlikleri hakkında öğretim elemanlarına bilgi 

verilmektedir. Öğretim elemanları Avrupa Birliği, Erasmus + 

ve Horizon 2020 gibi dış kaynaklı proje yazma etkinliklerine 

katılım sağlamaktadır. Üniversitemizde ulusal ve uluslararası 

hibe programlarından faydalanma konusunda farkındalığın 

artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında; Proje 

Döngüsü Yönetimi, Erasmus+ ve Ufuk Avrupa Uygulamalı 

Proje Hazırlama eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 

HORİZON 2020 Proje Örneği 

Proje Bilgilendirme 

Toplantıları 

C.2.3.4 
Dış kaynaklı araştırma projelerinden 

üretilen yayın sayısını artırmak 
Yayın sayısı Sürekli 

Devam 

Ediyor 

 

Proje izleme süreçleri BAP birimi tarafından belirlenmiş olup 

proje ile desteklenen araştırma faaliyetlerinin sonuçları veya 

kısa vadede beklenen sonuçlarını değerlendirebilmek için 

proje bitiminde sonuç raporu sunulması beklenir ve bu rapor 

hakem tarafından değerlendirilerek proje sonuçlandırılır. 

Proje bitiş tarihine kadar araştırma sonuçları yayına 

döndüyse bu yayın sonuç raporu olarak kabul edilir. GRÜ BAP 

Birimi araştırmacılara ayrıca bilimsel teşvik ve destek 

sağlamaktadır.  

BAP Hazırlama, 

Değerlendirme ve İzleme 

Yönergesi Madde 13  

http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=3
http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=3
http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=3
https://pdo.giresun.edu.tr/
https://pdo.giresun.edu.tr/
https://pdo.giresun.edu.tr/
https://pdo.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/universitemiz-horizon-2020-projesine-dahil-oldu/2774
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcements
https://pdo.giresun.edu.tr/tr/announcements
http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=3
http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=3
http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=3


C.2. Araştırma 

Kaynakları 
C.2.4 C.2.4.1 

Üniversitemiz araştırma 

hedefleriyle ilişkili doktora 

programlarını artırmak 

Program sayısı Sürekli Tamamlandı 

 

 

Üniversite bünyesindeki enstitülerde Üniversitemiz araştırma 

hedefleriyle de ilişkili disiplinlerarası doktora programları 

(örn: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Avrasya 

Araştırmaları, Ekoturizm Rehberliği,Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler)  açılmıştır. Bunun yanında, YÖK 

tarafından Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda doktoralı 

insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen YÖK 100/2000 

Projesi kapsamında Giresun Üniversitesi adına ilk defa 

öğrenci kabulü yapılmıştır.  

 

YÖK 100/2000 Projesi  

C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin 

Konusu 

Sıra 

No 

Eylem 

No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, (Ölçme 

Araçları) 

Tamamlanma 

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

C3. Araştırma 

Yetkinliği 
C.3.1 

C.3.1.1 
Nitelikli araştırmacıların 

üniversitemize kazandırılması 
Araştırmacı sayısı Sürekli Tamamlandı 

 

Araştırmacı sayısı, Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi 

sayısı yıllara göre nitelikli araştırmacıların Üniversitemize 

kazandırılması hedefi doğrultusunda artış göstermiştir. 

Personel Daire Başkanlığı 

Birim Faaliyet Raporları 

C.3.1.2 

Mevcut araştırma personelinin iç ve 

dış kaynaklı proje destekleri ile 

niteliğinin artırılması 

Desteklenen araştırmacı 

sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

 

Mevcut araştırma personelinin iç ve dış kaynaklı proje 

destekleri ile niteliğinin artırılması hedeflenerek 2021 yılında 

Üniversite bünyesinde Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğü kurulmuştur. İlgili koordinatörlük iç ve dış 

kaynaklı proje destekleriyle ilgili araştırmacıları 

bilgilendirmekte ve proje yazma konusunda destek 

vermektedir. 

DOKAP Projeleri 

Bilgilendirme Toplantısı 

C3. Araştırma 

Yetkinliği 
C.3.2 C.3.2.1 

Üniversitemizin dahil olduğu 

araştırma ağları sayısını artırmak 
Araştırma ağları sayısı Sürekli 

Devam 

Ediyor 
Üniversitemizin dahil olduğu araştırma ağları sayısını artırma 

ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

BAP Faaliyet Raporları 

https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/universitemiz-yok-100-2000-projesine-ilk-defa-katki-sunacak/2824
https://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/birim-faaliyet-raporlari/2977
https://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/birim-faaliyet-raporlari/2977
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/dokap-projeleri-bilgilendirme-toplantisi-gerceklestirildi/2825
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/dokap-projeleri-bilgilendirme-toplantisi-gerceklestirildi/2825
http://bap.giresun.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=22


C.3.2.2 

Üniversitemizin dahil olduğu ortak 

programları ve araştırma birimlerini 

artırmak 

Ortak program ve 

araştırma birimi sayısı 
Sürekli Tamamlandı 

Giresun Üniversitesi, öğretim elemanlarının araştırma 

yetkinliğinin sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar 

sunmaktadır. Bu bağlamda, araştırma merkezleri ve 

laboratuvarlarında çalışan araştırmacıları nitelikli yayın ve 

yeni araştırma projeleri üretmeye özendirmeyi, araştırma-

geliştirme inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini ve 

büyük ölçekli, stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve 

Disiplinler arası araştırmaları desteklemek üzere destek 

birimleri oluşturulmuştur. Giresun Üniversitesi ortak 

programları ve araştırma birimleri BAP, Döner Sermaye 

İşletme Müdürlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Destek ve 

Yönetim Koordinatörlüğü olarak sayılabilir. Proje Destek ve 

Yönetim Koordinatörlüğü ile Giresun Teknoloji Geliştirme 

Bölgesinin faaliyete geçmesi ile birlikte, özel sektör, kamu 

kurum/kuruluşlarına, bölgede yürütülen Ar-Ge projeleri, 

bölge dışında yürütülen, Ar-Ge projesi kapsamında ve 

kapsamı dışında verilen danışmanlık hizmetleri verilmeye 

başlanacaktır. 

Uluslararası Düzeyde Ortak 

Çalışmalar 

C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin 

Konusu 

Sıra 

No 

Eylem 

No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, (Ölçme 

Araçları) 

Tamamlanma 

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

C.4.Araştırma 

Performansı 
C.4.1 

C.4.1.1 

Öğretim elemanlarını akademik 

çalışmaya teşvik edecek ve 

ödüllendirecek bir teşvik ve ödül 

yönergesinin oluşturulması 

Yönerge Mart 2021 Tamamlandı 

Üniversitemiz kalite politikaları ve iç kontrol eylem planı 

çerçevesinde hazırlanan “Giresun Üniversitesi Ödül 

Yönergesi”, 25 Mayıs 2021 tarihli ve 198 sayılı Senato kararı 

ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Ödül Yönergesi ile ilgili 

tanımlı süreçler başlatılmıştır. 

Giresun Üniversitesi Ödül 

Yönergesi 

C.4.1.2 

Öğretim elemanlarının 

özgeçmişlerinin YÖKSİS üzerinden 

düzenli olarak güncellenmesinin 

sağlanması 

Güncel CV sayısı Sürekli Tamamlandı 

Giresun Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru 

Kılavuzu doğrultusunda Akademik Teşvik Ödeneği 

başvurusunda öncelikle akademik faaliyet verilerinin YÖKSİS 

sistemine girilmesi, daha sonra buradan alınan çıktı ile 

birlikte her faaliyetin gerekli belgelerinin basılı olarak 

sunulması gerekmektedir. Birimlerde gerçekleşen akademik 

kurullarında öğretim elemanlarının özgeçmişlerini düzenli 

olarak güncellemeleri teşvik edilmekte ve idari birim faaliyet 

raporlarına yansıtılmaktadır. 

Akademik Teşvik Ödeneği 

Başvuru Kılavuzu 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/C.3.2.4.%20Uluslararas%C4%B1%20D%C3%BCzeyde%20Ortak%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar.png
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/C.3.2.4.%20Uluslararas%C4%B1%20D%C3%BCzeyde%20Ortak%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar.png
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/belgeler/%C3%B6d%C3%BCly%C3%B6nergesi.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/belgeler/%C3%B6d%C3%BCly%C3%B6nergesi.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/GRU_Akademik_Tesvik_Odenegi_Basvuru_Kilavuzu-2020.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/GRU_Akademik_Tesvik_Odenegi_Basvuru_Kilavuzu-2020.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/GRU_Akademik_Tesvik_Odenegi_Basvuru_Kilavuzu-2020.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/GRU_Akademik_Tesvik_Odenegi_Basvuru_Kilavuzu-2020.pdf


C.4.Araştırma 

Performansı 
C.4.2 

C.4.2.1 

Araştırma performansının izlenmesi 

ve iyileştirilme çalışmalarının 

takibini yapmak 

Araştırma Puanı Sürekli Tamamlandı 

Her yıl düzenli olarak alınan yıllık faaliyet raporları 

doğrultusunda ve Akademik Teşvik Yönetmeliği gereğince 

öğretim elemanlarının performansları izlenmektedir.  

2020 Yılı İdare Faaliyet 

Raporu 

C.4.2.2 

SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp. İndeksli 

dergilerdeki yayın sayısını ve kurum 

dışı proje sayılarını artırmak  

Yayın ve proje sayısı Sürekli 
Devam 

Ediyor 

2020-2024 stratejik plan performans göstergeleri 

kapsamında ilgili eylem izlenmekte ve gerekli önlemler 

alınmaktadır. 

2020 Yılı Stratejik Plan 

İzleme Raporu 

2020 Yılı Stratejik Plan 

Değerlendirme Raporu 

2020 Yılı İdare Faaliyet 

Raporu C.4.2.3 
Faydalı model ve patent alınmasıyla 

ilgili çalışmaları artırmak 

Faydalı model ve patent 

sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

2020-2024 stratejik plan performans göstergeleri 

kapsamında ilgili eylem izlenmekte ve gerekli önlemler 

alınmaktadır. İlgili eylemdeki çalışmalar devam etmektedir. 

C.4.Araştırma 

Performansı 
C.4.3 C.4.3.1 

Tüm birimlerin araştırma-bütçe 

performansını izleyerek 

değerlendirmek 

Performans 

değerlendirme sonuçları 
Sürekli Tamamlandı 

Üniversitemizde performans esaslı bütçe programı 

kapsamında uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynakların 

etkili ve verimli kullanılması sağlanmaktadır. Performans 

programı raporları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Performans Programı 

Raporları  

 

Araştırma ve Geliştirme Tamamlanma Durumu 

Toplam Eylem Sayısı 37 

Tamamlandı 26 

Devam Ediyor  11 
 

Tamamlanma Yüzdesi % 70,27 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=21&MevzuatNo=201811834&MevzuatTertip=5
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/idare-faaliyet-raporu/2732
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/idare-faaliyet-raporu/2732
http://sgdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/sgdb-giresun-edu-tr/RAPORLAR/SP_2020_IZLEME_RAPORU_Makam%20Olurlu_17.09.2020.pdf
http://sgdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/sgdb-giresun-edu-tr/RAPORLAR/SP_2020_IZLEME_RAPORU_Makam%20Olurlu_17.09.2020.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/raporlar/2020_Yili_Stratejik_Plan_Degerlendirme_Raporu.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/raporlar/2020_Yili_Stratejik_Plan_Degerlendirme_Raporu.pdf
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/idare-faaliyet-raporu/2732
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/idare-faaliyet-raporu/2732
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/performans-programlari/1531
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/performans-programlari/1531
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/performans-programlari/1531
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/performans-programlari/1531
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/GRU%20Bulten.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/GRU%20Bulten.pdf

