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A-Eğitim-Öğretimde Kalitenin   Arttırılması 

B-Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

C-Fiziki ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi 

D-Fakültenin Uluslararası Tanınırlığının Arttırılması 

   

1 A1 A-Eğitim-Öğretimde Kalitenin 

Arttırılması 

 

A1-Teknoloji içerikli derslerin 

sayısının arttırılması 

 

 

 Teknoloji içerikli derslerin 

öğrenciler tarafından 

seçilmemesi nedeniyle derslerin 

açılamaması 

 

 

 Eğitim-Öğretim dönemi 

başlamadan önce öğrencilere 

başta danışmanları olmak üzere 

bölüm öğretim elemanları 

tarafından teknoloji içerikli 

derslerle ilgili bilgilerin 

verilmesi ve bu derslere 

öğrencilerin ilgisinin 

arttırılarak yönlendirilmesi 

 

2 A2 A-Eğitim-Öğretimde Kalitenin 

Arttırılması 

 

A2-Seçmeli İngilizce hazırlık 

programının açılması 

 

 Öğrencilerin isteğe bağlı 

İngilizce hazırlık seçmemesi 

nedeniyle derslerin açılamaması 

 Eğitim-öğretim dönemi 

başında öğrencilere gerekli 

bilgilendirmeler yapılarak 

öğrencilerin ilgili öğretim 

elemanları tarafından 

yönlendirilmesi 

3 A3 A-Eğitim-Öğretimde Kalitenin 

Arttırılması 

A3-Öğrencilerin teorik bilgisini 

pratikte uygulama imkanı 

sağlayacak finans laboratuvarının 

kurulması 

 Herhangi bir kurumdan gerekli 

destek sağlanamaması nedeniyle 

eğitim için gerekli altyapı ve 

donanımın yetersiz kalması 

 

 Fakültemize finans 

Laboratuvarının kurulmasına 

destek olunması için başta İş 

Yatırım Trade Master 

Kampüste Programı 

çerçevesinde olmak üzere 

birçok kurum ve kuruluş ile üst 

düzeyde bağlantıların ve 

yazışmaların yapılması ve ilgili 

kurumlara projenin 

gerçekleştirilmesinin ne denli 

önemli olduğunun aktarılması 

4 A4 A-Eğitim-Öğretimde Kalitenin 

Arttırılması 

A4-Kariyer Günleri düzenlenerek 

öğrenci işveren buluşmasının 

sağlanarak öğrencilerin hem staj 

imkanlarının hem de özel sektör 

bağlantılarının arttırılması 

 Özel sektör temsilcilerinin 

gerekli ilgiyi göstermemesi ve 

katılım sağlamaması 

 Fakülte-özel sektör 

bağlantılarının arttırılması 

çerçevesinde özel sektör 

temsilcileriyle toplantılar ve 

görüşmelerin sıklaştırılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 A5 A-Eğitim-Öğretimde Kalitenin 

Arttırılması 

A5-Yüksek performans gösteren 

akademik ve idari personelin 

ödüllendirilmesi 

 Gerekli finansman kaynağının 

bulunamaması 

 İlgili kurum ve kuruluşlar ile 

görüşmek 

 

 

6 

 

 

B1 

 

 

B-Araştırma Geliştirme 

Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

 

 

B1-Fakültemiz öğretim 

elemanlarının akademik 

yayınlarının nitel ve nicel olarak 

arttırılmasının desteklenmesi 

 

 

 Öğretim elemanlarının ders 

yükünün fazla olması nedeniyle 

akademik çalışmalara yeterli 

zaman ayıramaması ve 

interdisipliner çalışma 

alışkanlığının ve buna bağlı bilgi 

birikiminin yetersizliği 

 

 

 Yeni öğretim elemanlarının 

kazandırılması için kadro 

çalışmalarında yoğunlaşılması 

 Öğretim elemanları ile ayda 

en az iki defa olmak üzere 

akademik çalışmaların 

interaktif bir şekilde 

paylaşılacağı bilimsel 

toplantıların düzenlenmesi ve 

ayrıca sayısal nitelikli 

çalışmalarda en çok kullanılan 

istatistiksel analiz 

programlarının (STATA vs.) 

kullanımıyla ilgili toplantı ve 

seminerler düzenlemek 

7 B2 B-Araştırma Geliştirme 

Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

B2-Fakültemizde araştırma 

alanlarının geliştirilmesi için 

Ekonomi-Finans araştırmaları 

merkezinin kazandırılması 

 Gerekli fiziksel mekanın, alt 

yapının ve donanımın 

sağlanamaması 

 Araştırma merkezinin 

fiziksel gereksinimlerinin 

tespitinin yapılarak gerek 

üniversite yönetimi gerekse de 

ilgili kurum ve kuruluşlar ile 

koordinasyon sağlanması ve 

özellikle kuruluş aşamasında 

olmak üzere destek 

alınabilmesi konusunda 

mutabakatlara varılması  

8 B3 B-Araştırma Geliştirme 

Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

B3-Yurttaş bilincini arttıracak 

belirli özel gün ve haftalarda 

paneller (Vergi Haftası Paneli ve E-

Kitap Yayınlanması vs.) 

düzenlemek 

 İlgili kurum ve kuruluşların 

ilgi göstermemesi ve destek 

vermemesi nedeniyle kaynak 

yetersizliği 

İlgili kurum ve kuruluşlar ile 

koordineli bir şekilde süreç 

öncesinde mutabakatların 

sağlanabilmesi 

9 B4 B-Araştırma Geliştirme 

Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

B4-TÜBİTAK ve BAP projelerinin 

sayısının arttırılması 

 

 Öğretim elemanlarının proje 

hazırlama konusunda bilgi-

beceri yetersizliği 

 Öğretim elemanlarına proje 

hazırlama konusunda teknik 

detayların nasıl 



hazırlanacağı10konusunda 

seminerler düzenleyebilmek 

için ilgili kurumlar ile irtibata 

geçmek 

 Tübitak proje ilanlarının 

duyurulmasını sağlamak 

10 B5 B-Araştırma Geliştirme 

Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

B5-Fakülte dergisinin ULAKBİM 

üyeliğinin sağlanması 
 Makale başvurularının yetersiz 

kalması ve bu nedenle de 

derginin zamanında 

yayınlanamaması 

 İlgili kurum ve kuruluşlara 

fakültemiz dergisinin 

tanıtımını yapmak, Türkiye 

genelindeki ve yurtdışındaki 

üniversitelerde çalışan öğretim 

elemanlarına fakültemiz 

dergisiyle ilgili düzenli olarak 

tanıtım emaili göndermek. 

11 C1 C-Fiziki ve Kurumsal Altyapının 

Geliştirilmesi 

C1-İhtisas Kütüphanesinin 

Kazandırılması 
 Gerekli fiziksel mekanın, alt 

yapının veya donanımın 

sağlanamaması yanı sıra ilgili 

kurum-kuruluşlardan destek 

alınamaması 

 Yayın evleriyle ve ilgili 

kurum kuruluşlar ile 

koordinasyonun sağlanması ve 

gerekli basılı-elektronik kitap 

ve veri tabanı desteği 

alınabilmesi için görüşmeler 

yapılması  

12 C2 C-Fiziki ve Kurumsal Altyapının 

Geliştirilmesi 

C2-Fakülte internet sayfasının 

geliştirilmesi 
 Teknik desteğin ve teknik 

altyapının yetersiz kalması 

 Üniversite bilgi işlem daire 

başkanlığı ile Fakülte Web 

sayfasının geliştirilmesi 

konusunda görüşmelere 

yapılması 

13 C3 C-Fiziki ve Kurumsal Altyapının 

Geliştirilmesi 

C3-Bilgisayar Laboratuvarının daha 

aktif ve verimli kullanılmasının 

sağlanması 

 Gerekli teknik alt yapının veya 

donanımın yetersiz kalması  

 Bilgisayarların düzenli olarak 

kontrollerinin sağlanması ve 

gerekli ise donanımlarının 

güncellenmesinin yapılması.  

 İlgili kurum ve kuruluşlar ile 

görüşülerek bilgisayarlara 

güncel programların alınması 

14 D1 D-Fakültenin Uluslararası 

Tanınırlığının Arttırılması 

D1-Değişim Programlarıyla ya da 

Tübitak Projesi kapsamında yabancı 

uyruklu öğretim elemanlarının 

fakültemize gelmesinin teşvik 

edilmesi 

 Yabancı öğretim elemanlarının 

başvuru yapmaması, 

prosedürlerin gecikmesi veya 

tamamlanamaması 

 Değişim programlarına 

ilişkin anlaşmaların arttırılması 

ve bu sayede daha fazla 

öğretim elemanıyla iletişime 

geçerek fakültemizin 



tanınırlığını arttırmak 

15 D2 D-Fakültenin Uluslararası 

Tanınırlığının Arttırılması 

D2-Öğretim Elemanlarının 

uluslararası yayın sayısının 

arttırılması 

 Öğretim elemanlarının yabancı 

dil yetersizliği, bilgi-beceri 

yetersizliği 

 Üniversite bünyesinde açılan 

yabancı dil kurslarına öğretim 

elemanlarının yönlendirilmesi 

 İlgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından düzenlenen 

kursların duyurulması 

 Fakültede öğretim üyeleri 

arasında yabancı dil üzerine 

interaktif imkanların 

arttırılması 

16 D3 D-Fakültenin Uluslararası 

Tanınırlığının Arttırılması 

D3-Yabancı uyruklu öğrenci 

sayımızın arttırılması 
 Yabancı uyruklu öğrenci 

başvurusunun yetersiz kalması 

 Mevcut yabancı uyruklu 

öğrencilerimizin 

memnuniyetini arttıracak 

faaliyetler yapmak 

17 D4 D-FakülteninUluslararası 

Tanınırlığının Arttırılması 

D4-Fakülte Web sayfasında yabancı 

dilde fakültemizin tüm birimlerinin 

tanıtımının yapılması 

 Teknik desteğin ve teknik 

altyapının yetersiz kalması 

 Üniversite bilgi işlem daire 

başkanlığı ve yabancı diller 

yüksekokulu ile Fakülte Web 

sayfasının yabancı dilde 

yayınlanması konusunda 

görüşmeler yapılması, destek 

alınması 

18 D5 D-Fakültenin Uluslararası 

Tanınırlığının Arttırılması 

D5-Hem Giresun sınırlarında hem 

de yurtdışında Uluslararası 

Sempozyumlar Düzenlemek  

 Yeterli kaynak bulunamaması  Üniversite yönetimi başta 

olmak üzere ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile görüşmeler 

sağlamak ve kaynak talebi için 

mutabakatlara varmak. 

(Planlanan yurtiçi ve yurtdışı 

sempozyumlar: Giresun 

Üniversitesi bünyesinde 3. 

Uluslararası Güvenlik 

Sempozyumu, 4. Uluslararası 

Demokrasi Sempozyumu ve 3. 

Uluslararası Hocalı Soykırımı 

Sempozyumu. Yurtdışında 

Almanya Berlin’de Uluslararası 

Sokak Ekonomisi ve Güçlü 

Birey Sempozyumu) 



19 D6 D-Fakültenin Uluslararası 

Tanınırlığının Arttırılması 

D6-Fakültemiz öğretim 

elemanlarının değişim 

programlarıyla yurtdışı 

üniversitelere gitme sayısını 

arttırmak 

 Değişim programlarıyla yeterli 

sayıda anlaşmanın mevcut 

olmaması ve öğretim 

elemanlarının bilgi eksikliği 

 Değişim programlarında 

(Erasmus, Mevlana vs.) 

anlaşma sayısını arttırıcı 

görüşmeler yapmak  

20 D7 D-Fakültenin Uluslararası 

Tanınırlığının Arttırılması 

D7-Değişim programları 

çerçevesinde fakültemizin anlaşma 

sayısını arttırmak 

  Uluslararası tanınırlığın düşük 

olması  

 Birçok üniversite ile fakülte 

düzeyinde anlaşma yapmak 

için görüşmeleri arttırmak 

 


