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        T. C.           

 GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ  

            Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 

 

 

 

2022 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu  
 

1. BĠRĠM HAKKINDA BĠLGĠLER 

1.1. ĠletiĢim Bilgileri 

ADI-SOYADI GÖREVĠ Ġġ TELEFONU FAKS E-POSTA 

 Prof. Dr. KurtuluĢ Yılmaz GENÇ  Dekan   0 454 310 13 20  0 454 310 13 50  kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr 

 Dr. Öğr. Üyesi Esra Gökçen KAYGISIZ  Dekan Yardımcısı  0 454 310 13 20  0 454 310 13 50  esra.kaygisiz@giresun.edu.tr 

 Dr. Öğr. Üyesi IĢıl DEMĠRTAġ  Dekan Yardımcısı  0454 310 13 20  0 454 310 13 50  isil.demirtas@giresun.edu.tr 

 H. Sibel KILIÇASLAN  Fakülte Sekreteri  0 454 310 13 20 0 454 310 13 50  sibel.kilicaslan@giresun.edu.tr 

 

 

Fakülte Web Adresi   : https://iibf.giresun.edu.tr 

Fakülte E-posta          : iibfd@giresun.edu.tr 

 

 

1.2. Tarihsel GeliĢimi 

 

28 Eylül 2001 tarih ve 173 sayılı KTÜ Senatosunun önerisi ile Yükseköğretim 

Kurulunda Nisan 2002‟de kabul edilen ve Milli Eğitim Bakanlığına sunulan Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Rektörlüğü‟ne bağlı olarak Giresun ilinde Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 25 Mart 2003 tarih ve 8011 sayılı yazısı 

üzerine 28 Mart 2003 tarih ve 2809 Sayılı Kanunun değiĢik ek 30. maddesine göre Bakanlar 

Kurulunca 26 Mart 2003 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır. Karar CumhurbaĢkanının onayından 

sonra Resmi Gazete‟de yayımlanarak kuruluĢu gerçekleĢtirilmiĢtir. 01.03.2006 tarihinde 5467 

sayılı kanunla yeni kurulan Giresun Üniversitesine bağlanmıĢtır. Giresun Üniversitesi Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler Fakültesine bağlı Ġktisat Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü, ĠĢletme Bölümü ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü olmak üzere 4 (dört) bölüm 

bulunmaktadır. Eğitim-öğretim, bilimsel araĢtırma ve topluma hizmet fonksiyonları 

yürütülürken, örgüt yapısında ihtiyaç duyulan değiĢiklikler mevzuatlar doğrultusunda 

yapılmaktadır. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi teĢkilat Ģeması, 2021-2022 eğitim-öğretim 

yılı itibarıyla Türk ve yabancı öğrenci, akademik ve idari personel sayıları ile fiziki altyapı ve 

kaynakların kullanımı ve benzeri güncel bilgilerine, Fakültemiz web sayfasında yer alan 2022 

Faaliyet Raporundan ulaĢılabilir. 

 

Kanıtlar: Kanıt-1 
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1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 

Fakültemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri aĢağıda yer almakta olup, web 

sayfamızda da iç ve dıĢ paydaĢlarımızın bilgisine sunulmaktadır.   

  

Misyonu; 

 

 Personelin evrensel niteliklere sahip eleman yetiĢtirmek. 

 Üniversiteyi ve bilgi toplumunu ileriye taĢıyacak niteliklere sahip araĢtırmacılar 

yetiĢtirmek, 

 Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut duruma ve olabilecek geliĢmelere çabuk uyum 

sağlayabilecek mezunlar vermek,  

 Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar düzeyinde hayat standardının yükselmesine katkıda 

bulunmak bölge ve dünya gerçeklerine duyarlı üretici bireyler yetiĢtirmek suretiyle 

toplumsal geliĢmeye katkı sağlamak, 

 Bilimsel faaliyetler içerisinde aktif bir biçimde yer alarak bilim insanları arasındaki 

iletiĢimin ve iĢbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmak. 

 Atatürk Ġlkelerini ve bu bağlamda Anayasanın belirlediği temel ilkeleri özümsemiĢ, 

ulusal yurttaĢ ve evrensel dünya insanı niteliği kazanmıĢ, bilgi, yeterlilik, iletiĢim ve 

etkileĢim becerisine sahip kültür, sanat ve doğaya değer veren bireyler yetiĢtirmek. 

 

Vizyonu; 

 

Ulusal ve Uluslararası düzeyde geliĢmiĢ ve kurumsal kültürü olan nitelikli fakülteler 

ile eĢdeğer bir araĢtırma kurumu olmak, araĢtırma ve geliĢtirme etkinliklerinin kalitesine 

öncelik veren bilim insanları önderliğinde evrensel hizmet sunabilmek. Karadeniz Bölgesi 

yanında Karadeniz Havzası‟nın bilimsel bakımdan söz sahibi bir bilim merkezi haline 

gelmek. 

 

Değerleri; 

 

 Atatürkçülük 

 Yurtseverlik, 

 Hukukun Üstünlüğü, 

 Bilimsellik, 

 Katılımcılık, 

 Toplumsal Yararlılık, 

 Güvenilirlik, 

 Sorumluluk, 

 Saydamlık, 

 Evrensellik, 

 AraĢtırmacılık, 

 Kalite ve Verimlilik, 

 Fırsat EĢitliği, 

 Çevre Bilinci, 

 Hesap Verilebilirlik, 

 Özgürlük, 

 ÇağdaĢlık 

 Yaratıcı düĢünme ve eleĢtiriye açık olma, 

http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/misyon-vizyon-degerler-hedefler/7359
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 Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık, 

 Katılımcılık ve paylaĢımcılık, 

 ġeffaflık, 

 Adalet ve özgürlükten yana olma, 

 Liyakate değer verme, 

 Kendini sorgulama, 

 Emeğe saygı gösterme ve baĢarıyı takdir etme, 

 ġikâyetçi olmak yerine çözüm üretme ve uygulama, 

 YaĢam boyu öğrenme ve öğretme, 

 Eğitimde kuram kadar uygulamaya da önem verme, 

 Kaynakları etkin kullanma, 

 Sürekli ilerlemeyi ve yeniliği teĢvik etme, 

 Ġnsan haklarına ve düĢünce farklılıklarına saygılı olma 
 

Hedefleri; 
 

Eğitim Öğretimin Kalitesinin Artırılması ve Sürdürebilirliğinin Sağlanması 

Amacına Yönelik Hedefleri 
 

Akademik ve idari personel sayısını arttırılmasını sağlamak, lisans programlarını 

niceliksel ve niteliksel olarak geliĢtirmek, eğitim-istihdam uyumlu programlar açmak, eğitim 

danıĢmanlığı ve rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesini sağlamak, fakültemize yeni kayıt 

olan öğrencilere yönelik dönemin koĢullarına uygun oryantasyon programı düzenlenmesini 

sağlamak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilgisayar teknolojisi ve biliĢim sistemlerinden 

yararlanma oranını mevcut düzeyin üzerine çıkarmak, öğretim elemanlarının akademik 

yayınlarını biliĢim teknolojileriyle eriĢilebilir hale gelmesini sağlamak. 

  

Sürdürülebilir Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 

Amacına Yönelik Hedefleri 
 

Ulusal ve uluslararası taranan dergilerde yayınlanan veya atıf alan makale ve 

projelerin desteklenmesine yönelik olanaklara ulaĢılmasını sağlamak, kütüphanedeki bilgi 

kaynağı sayısının artırılmasına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet 

edebilen projeler hazırlanmasına öncülük etmek. 

  

Fiziki ve Kurumsal Alt Yapının Geliştirilmesi Amacına Yönelik Hedefleri 
 

Kurumsal geliĢim doğrultusunda Fakültemize ait hizmet binasının alt yapısının 

geliĢtirilmesi, fiziki mekanların bakım-onarım ve tadilatla güçlendirilmesi, ilgili mekanların 

eğitim-öğretime yönelik makine teçhizatla donatılması için çalıĢmalarda bulunmak, 

  

Uluslararasılaşmanın Geliştirilmesi Amacına Yönelik Hedefleri 
 

UluslararasılaĢmak için  kurumsal altyapının geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalarda 

bulunmak, eğitim gören uluslararası öğrenci sayısını ve kalitesini artırmak, akademik 

personelin uluslararası akademik faaliyetini artırmak. 
 

Fakülte Toplum İlişkilerinin Geliştirilmesi Amacına Yönelik Hedefleri 
 

Yerel kültürü destekleyen, ortaya çıkaran ve yaĢatmaya yönelik bilimsel araĢtırmalar 

yapmak ve sempozyum, panel vb. etkinlikler düzenlemek, hayat boyu öğrenmeyi 
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desteklemek, sivil toplum kuruluĢları ile ortak projeler yapmak, toplumsal alanda, özellikle 

pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin yararına faaliyet gösteren dernek ve 

sivil toplum kuruluĢlarının faaliyetlerini desteklemek. 

 

1.4. Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

 

Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesine bağlı Ġktisat Bölümü, 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ĠĢletme Bölümü ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 

olmak üzere 4 (dört) bölüm bulunmaktadır. Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesinde eğitim-öğretim dili Türkçedir. 2015-2016 eğitim öğretim yılı ve sonrasında kayıt 

olan ĠĢletme Bölümü öğrencilerine “Ġsteğe Bağlı Ġngilizce Hazırlık Sınıfı”  okuma imkânı 

getirilmiĢtir. 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren de bütün bölümlerimizde yeni kayıt 

olacak olan öğrencilere isteğe bağlı hazırlık sınıfı okuma imkânı sağlanmıĢtır.  

 

1.5. AraĢtırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri 

 

Fakültemiz, araĢtırma faaliyetlerinde Üniversitemize bağlı uygulama ve araĢtırma 

merkezlerinden yararlanmaktadır. Fakültemizde eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetler 

üniversitenin Güre yerleĢkesinde bulunan binasındaki derslikler ve fiziki 

ortamlarında (laboratuvarlar, cihaz alt yapısı vb) yürütülmektedir. Fakültemizce her yıl 

hazırlanan Faaliyet Raporunda araĢtırma-geliĢtirme verilerinin de yer aldığı performans 

değerlendirmeleri bulunmakta olup söz konusu rapora web sayfamızda yer verilerek iç ve dıĢ 

paydaĢlarımızla paylaĢılmaktadır. 

 

1.6. Birimin Organizasyon Yapısı 

 

Fakültemizin akademik organizasyon yapısı, iĢleyiĢi, görev, yetki ve sorumlulukları, 

hiyerarĢik iliĢkileri; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “Üniversitelerde Akademik 

Teşkilat Yönetmeliği” ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde, idari organizasyon yapısı 

ise; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve 

ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir. Organizasyon yapımıza iliĢkin 

bilgiler teĢkilat Ģeması, görev tanımları, iĢ akıĢ süreçleri ile Fakültemizin web sayfasında yer 

almakta olup, iç ve dıĢ paydaĢlarla paylaĢılmıĢtır. 

ĠyileĢtirmeye Yönelik ÇalıĢmalar 

Üniversitemizde 06.01.2020 tarihinde Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve 

Kalite Koordinatörlüğü‟nün kurulması ile üniversite genelinde akreditasyon, akademik 

değerlendirme ve kalite çalıĢmaları baĢlamıĢ olup, bu bağlamda Akreditasyon Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 30.12.2020 tarih ve 193-11 

numaralı Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen “Birim Kalite Komisyonları Yönergesi”nin 

dördüncü maddesi gereğince Fakültemizde “Birim Kalite Komisyonu” oluĢturulmuĢtur. 

Fakültemiz “Birim Kalite Komisyonu" tarafından toplantılar yapılmıĢ olup teĢkilat Ģeması ve 

iĢ akıĢ süreçleri güncellenmiĢtir. 
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https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=10127&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=10127&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=10127&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.124.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.124.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.124.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/teskilat-semasi/3806
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/gorev-tanimlari/4813
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/is-akis-semasi/4711
http://kalite.giresun.edu.tr/tr
http://kalite.giresun.edu.tr/tr
http://kalite.giresun.edu.tr/tr
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/mevzuat/5686
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/2022-yili-birim-kalite-izlencesi/9573
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/teskilat-semasi/3806
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/is-akis-semasi/4711
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A. LĠDERLĠK, YÖNETĠġĠM VE KALĠTE 

 

A.1. Liderlik ve Kalite 

 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

 

Fakültemizde yönetsel ve idari yapı, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” 

kapsamında tanımlanmıĢ olduğu Ģekildedir. Yönetsel organizasyon Ģeması da ilgili yasada 

öngörülen Ģekliyle hazırlanmıĢ ve hayata geçirilmiĢ olup, Fakültemiz web sayfasında teĢkilat 

Ģemamız iç ve dıĢ paydaĢlarla paylaĢılmaktadır. 

Eğitim-öğretim ve araĢtırma ile idari ve destek süreçleri ilgili yasal mevzuatlar 

çerçevesinde sürdürülmektedir. Eğitim-öğretim ve araĢtırma süreçleri; 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Üniversitelerde 

Akademik Teşkilat Yönetmeliği, vb. diğer ilgili mevzuat hükümlerince, idari ve destek 

süreçleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu vb. diğer ilgili mevzuat hükümlerince yürütülmektedir. 

Yönetim modelinin yapısına iliĢkin teĢkilat Ģeması güncellenmiĢ olup (A.1.1.Kanıt-1) 

Fakültemiz web sayfasında iç ve dıĢ paydaĢlarımızla paylaĢılmaktadır. 

 

Kanıtlar: A.1.1.Kanıt-1 

 

A.1.2. Liderlik 

 

Fakültemiz liderlik anlayıĢı, her kademedeki çalıĢanın fikir, öneri ve görüĢlerini 

özgürce ifade edebilecekleri katılımcı bir yönetim Ģekline dayanmaktadır. Bu doğrultuda, her 

birimden temsilcilerin fakültede oluĢturulan çeĢitli çalıĢma grupları veya komisyonlarda 

görev almaları sağlanmaktadır. Ayrıca tüm çalıĢanların birim yöneticilerine fakültenin amaç 

ve hedefleri ile ilgili görüĢ ve önerilerini iletebilmeleri için çeĢirli sıklıkta Akademik Kurullar, 

Fakülte Kurul ve Bölüm Kurul Toplantıları yapılmakta ve bu toplantılarda çalıĢanların öneri 

ve istekleri de değerlendirilmektedir. PaydaĢların, her kademedeki yöneticilere telefon, e-

posta ve yüz yüze görüĢme yoluyla ulaĢabilirliğine olanak sağlanmaktadır. Fakültenin amaç 

ve hedeflerine ulaĢmada katkı sağlayan personel onurlandırılarak (teĢekkür belgesi, baĢarı 

belgesi, vs.) (A.1.2.Kanıt-1, A.1.2.Kanıt-2, A.1.2.Kanıt-3)  çalıĢanların kuruma aidiyet 

duygusu güçlendirilmektedir. 

 

Kanıtlar: A.1.2.Kanıt-1, A.1.2.Kanıt-2, A.1.2.Kanıt-3 

 

A.1.3. Kurumsal dönüĢüm kapasitesi 

 

Ders müfredatlarında güncellemeler yapılarak teknoloji odaklı dersler eklenmiĢtir. 

Uluslararası öğrenci sayısı bir önceki yıla göre artmıĢtır. Dekanlıkça Bölüm BaĢkanlıları ile 

yapılan toplantılarında yeni bölümler açılması konusunda kararlar alınmıĢtır (A.1.3.Kanıt-1) 

Bu toplantılarda “Yönetim BiliĢim Sistemleri” bölümünün açılması gündeme gelmiĢtir. 

Öğrenciler tarafında daha çok tercih edilmek için neler yapılabilir sorusuna cevap aranmıĢtır. 

ĠĢ Bankası “Trade Master Kampüs'te” projesi (A.1.3.Kanıt-2)  kapsamında 

Fakültemize hibe etmiĢ olduğu 40 (kırk) adet bilgisayarın yer alacağı “Finans 

Laboratuvarı” kurulması 2021 yılındaki pandemi koĢulları nedeniyle gerçekleĢememiĢ 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/teskilat-semasi/3806
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/teskilat-semasi/3806
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/teskilat-semasi/3806
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10127&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10127&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10127&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/teskilat-semasi/3806
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/KAL%C4%B0TE/Kalite%20Komisyonu%20Toplant%C4%B1s%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1%20(06%20say%C4%B1l%C4%B1-01.11.2022).pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-1-2-kanit-1-6022023161937.jpg
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-1-2-kanit-2-6022023161948.jpg
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-1-2-kanit-3-6022023161958.jpg
https://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-1-3-kanit-1-8022022095758.pdf
https://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-1-3-kanit-2-8022022100306.pdf
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olmakla birlikte tüm çalıĢmalar nihayete erdirilerek 2022 yılı bahar döneminde kurulumu 

gerçekleĢecektir. 

Covid-19 salgını döneminde uzaktan eğitim ile birlikte online kullanım (uzaktan ders, 

toplantı, sınav) yaygınlaĢmıĢtır. 

DıĢ paydaĢların taleplerini tespit etmek ve Fakültenin tanıtımını yapmak, paydaĢlarla 

iliĢkileri geliĢtirmek ve dönüĢüm sürecinde paydaĢ beklentilerini daha çok dikkate alabilmek 

için dıĢ paydaĢlara (özellikle orta öğretim kurumlarına) ziyaretler gerçekleĢtirilmesi 

planlanmıĢtır. 

12.11.2021 tarihinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi‟nin ev sahipliğinde 

gerçekleĢtirilen toplantıda, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından yürütülen “Bölgesel 

Kalkınma Odaklı Misyon FarklılaĢması ve ĠhtisaslaĢma Programı”na Üniversitemizin de dahil 

edildiği ve Üniversitemizin “ĠhtisaslaĢma Alanı”nın “Fındık” olarak belirlendiği hususunun 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR tarafından açıklanması ve 13 Aralık 

2021 tarihli ve 208 sayılı Senato Toplantısında “Fındık” temalı ihtisaslaĢma projesi alanında 

uygulanacak eylem planı ile ilgili Senato üyelerinin görüĢleri alınmasına istinaden; 

“Fındık” konusunda Üniversitemizce hangi faaliyetlerin gerçekleĢtirilebileceği hususu 

Fakülte Kurulu Toplantısında görüĢülmüĢtür. (A.1.3.Kanıt-3) 

 

Kanıtlar: A.1.3.Kanıt-1, A.1.3.Kanıt-2, A.1.3.Kanıt-3 

 

A.1.4. Ġç kalite güvencesi mekanizmaları 

 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Stratejik Plan ve Performans Programı‟nda yer 

alan performans göstergeleri kalite güvencesi süreçlerini iliĢkilendirmiĢtir. Bu çerçevede, 

stratejik planda yer alan amaç ve hedefler kalite güvencesinin bir parçası halini almıĢtır. 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, iç kontrol ve iç denetim sistemini iç kalite güvence 

sisteminin oluĢturulması için bir araç olarak kabul etmektedir. 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‟nde araĢtırma geliĢtirme, toplumsal fayda, eğitim 

öğretim performans hedeflerine ulaĢma düzeyleri; kalite ve akreditasyon süreçlerinin bakıĢ 

açısıyla takip edilmekte ve stratejik plan kapsamında değerlendirilmektedir. Giresun 

Üniversitesi, eğitim-öğretim, araĢtırma-geliĢtirme ve öncelikli alanlarda ölçme, değerlendirme 

ve sürekli iyileĢtirme faaliyetleri için Planlama, Uygulama, Kontrol Etme, Önlem Alma 

(PUKÖ) döngüsünü benimsemiĢ, bu doğrultuda Bölüm BaĢkanlıklarından alınan veriler 

doğrultusunda Fakültemizde Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır. Fakültemizde teĢkilat 

Ģeması, iĢ akıĢ Ģemaları, görev tanımları, acil durum müdahale planı, hassas 

görevler belirlenmiĢ ve Ġç Kaynaklı Formlar kalite standartlarına göre oluĢturulmuĢtur.  

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‟nde kalite kültürü yaygınlaĢmıĢ ve uygulamalara 

(formlar, süreçler vb.) yansımaktadır. Buna göre, fakültedeki bütün akademik ve idari 

süreçlerin standartlar çerçevesinde gerçekleĢtirilmesi yaklaĢımı ve uygulaması egemen 

kılınmıĢtır. Yine, Fakültedeki bütün süreçlere etkili liderliğin yansıdığı, akademik ve idari 

personelin amaç ve hedefler doğrultusunda motive edildiği gözlemlenebilir. Bu yöndeki 

çabalar ve faaliyetler, “sürekli geliĢme” ilkesi ile güçlendirilmektedir. 

 

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

 

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesinde 

kalite güvencesi komisyonunun görevleri arasında kurum iç ve dıĢ kalite güvence sisteminin 

kurulması hüküm altına alınmıĢ olup, Fakültemizde “Kalite Koordinatörlüğü” bulunmakta ve 

görev tanımı Fakültemiz web sayfasında paylaĢılmaktadır. 

 

https://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-1-3-kanit-3-8022022101817.pdf
https://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-1-3-kanit-1-8022022095758.pdf
https://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-1-3-kanit-2-8022022100306.pdf
https://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-1-3-kanit-3-8022022101817.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/teskilat-semasi/3806
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/teskilat-semasi/3806
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/teskilat-semasi/3806
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/is-akis-semasi/4711
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/gorev-tanimlari/4813
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/KAL%C4%B0TE/Acil%20Durum%20M%C3%BCdahale%20Plan%C4%B1.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/hassasgrv.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/hassasgrv.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/kalite.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/G%C3%B6rev%20Tan%C4%B1mlar%C4%B1/g%C3%B6rev%20tan%C4%B1m%20yeni/016-Kalite%20Koordinatoru.pdf
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nda hesap verilebilirliğe yönelik 

hükümler Fakültemizde uygulanmakta olup, ilgili mevzuatlar  gereğince açıklanması zorunlu 

olan bilgiler ile kuruluĢ amacı doğrultusunda yürütülen faaliyetleri içeren bilgiler web 

sayfamızda kamuoyuyla paylaĢılmaktadır. Kaynağından güncelliği, güvenilirliği ve geçerliliği 

teyit edilmemiĢ hiçbir bilgi kamuoyuyla paylaĢılmamaktadır. 

Ayrıca, iç ve dıĢ paydaĢlarımızın talep, öneri ve Ģikayetlerini iletebilecekleri 

Fakültemiz (iibfd@giresun.edu.tr) ile DĠMER (giresun.iibf.dimer@gmail.com) e-posta 

adresleri web sayfamızın altında iletiĢim bölümünde yer almaktadır. 

 

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

 

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar 

 

Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi; kurum kalite politikası ve 

kurum stratejik planı doğrultusunda, misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejilerini ve bu 

stratejileriyle iliĢkili hedeflerine ulaĢtığının belirlenmesi amacıyla, uluslararası standartlara 

uygun olarak belirlediği kalite güvencesi sistemi yöntemlerini ve faaliyetleri ile iliĢkili diğer 

süreçleri bir bütün olarak değerlendirerek iç ve dıĢ paydaĢlarına nitelikli ve sürdürülebilir 

hizmet sunumunu kalite güvencesi politikası olarak kabul etmiĢtir.  

Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Kalite Güvencesi Sistemi 

Politikası paydaĢlarımızın göreceği Ģekilde web sayfamızda ilan edilmiĢtir.  

 

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler 

 

Fakültemiz bünyesinde yer alan akademik, idari ve mali yetki ve sorumluluklar, 2547 

sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

diğer ilgili yasa ve mevzuat ile düzenlenmektedir. Misyon, vizyon ve stratejik hedeflere 

ulaĢılabilmesi için stratejiler belirlemek, geliĢtirmek, uygulamak ve sonuçlarını 

değerlendirmek amacıyla stratejik yönetim sürecini benimsemiĢtir. Bu süreç ise Üniversitemiz 

Stratejik Planlama Ekibi (ÜSPE) tarafından katılımcı yöntemle hazırlanan Stratejik Plan 

doğrultusunda yürütülmektedir.        

Fakültemizin 2023 Yılı “Yıllık Hedefleri” web sayfamızda yer almaktadır. 

 

A.2.3. Performans yönetimi 

 

Anahtar performans göstergeleri olarak belirlenen ulusal ve uluslararası yayın, ulusal 

ve uluslararası atıf sayısı, uluslararası öğrenci sayısı gibi unsurlar beklentilere, hedeflere 

uygun Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Fakültemiz akademik personeli, alanları ile ilgili ve 

disiplinlerarası nitelikli yayınlar yapabilmektedirler. Söz konusu yayınlarla ilgili bilgiler, web 

sayfamızda da yayınlanmakta olan “2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu”nda yer almaktadır. 

Birimsel hafıza etkili, ayrıntılı arĢiv sistemi ile sağlanmaktadır. Yine, birim kültürünün 

sürekliliği için akademik bilimsel bilgilendirmeler, diğer bilgilendirmeler Fakültemiz web 

sayfasında yapılmaktadır.  

 

 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/
http://iibf.giresun.edu.tr/
http://iibf.giresun.edu.tr/
mailto:iibfd@giresun.edu.tr
mailto:giresun.iibf.dimer@gmail.com
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/kalite-guvencesi-sistemi-cercevesinde-temel-degerlerimiz/7425
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/kalite-guvencesi-sistemi-cercevesinde-temel-degerlerimiz/7425
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/fakulte-yillik-faaliyet-hedefleri/4820
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/bfr%202022.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/tr
http://iibf.giresun.edu.tr/tr
http://iibf.giresun.edu.tr/tr
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A.3. Yönetim Sistemleri 

 

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi 

 

Kamu kurumlarında kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi aracılığıyla 

Fakültemiz/Üniversitemiz/Diğer Kamu Kurumları ile yapılan yazıĢmalarda entegrasyon 

sağlanmıĢ olup “E-imza” uygulaması her türlü yazıĢma güvence altına alınmıĢtır. 

Üniversitemizde kullanılmakta olan, “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Mezun Öğrenci Bilgi 

Sistemi”, “Akademik Bilgi Veri Yönetim Sistemi”, “BAP Proje Yönetim Sistemi”, “Yönetim 

Bilgi Sistemi (GÜYBİS)” “Personel Bilgi Sistemi”, “Kütüphane Dijital Arşiv Yönetimi” gibi 

bilgi yönetim sistemi mekanizmaları ile yapılan her türlü iĢ ve eylemler, Fakültemiz akademik 

ve idari personeli ile öğrencilerimiz tarafından ilgili yasal mevzuat ve uygulamalar 

çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

Üniversitemiz genelinde ve Fakültemizde, bilgi güvenliği ve güvenirliğini sağlamaya 

yönelik uygulamalar;  Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığının yürütücüsü olduğu, 6698 sayılı 

KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yapılmaktadır. Üniversitemizin bu 

kapsamda Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlenmesi Politikası bulunmaktadır ve politika 

Üniversitemiz resmi web sayfasında yayımlanmak suretiyle iç ve dıĢ paydaĢlarımız ile 

paylaĢılmıĢtır. Yine oluĢabilecek her türlü arıza ve ortaya çıkabilecek doğal afetler sonucu 

Üniversitemize ve dolayısıyla Fakültemize ait verilerin ve yazılımların korunması ve sürekli 

çalıĢır halde iĢlemlerine devam edebilmesini sağlayabilmek amacıyla 2016 yılında üniversite 

genelinde “Felaket Kurtarma Merkezi” kurulmuĢtur. 

 

A.3.2. Ġnsan kaynakları yönetimi 

 

Fakültemizde görev yapan akademik personelin atama, yükseltme ve görevlendirme iĢ 

ve iĢlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu,Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Yurtiçinde ve Yurtdışında 

Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik gibi yasal mevzuat hükümleri 

uyarınca yürütülmektedir. Her yıl akademik personel planlaması yapılarak norm kadro talep 

formu Rektörlük Makamına gönderilmektedir. Doktor Öğretim Üyesi Alımı Süreci  web 

sayfamızda yayınlanmakta olup iç ve dıĢ paydaĢlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca diğer akademik alımlara iliĢkin süreçlerin hazırlanması iĢlemleri devam etmektedir.  

Fakültemize ihtiyaç duyulan idari personel alımı ve atanması iĢ ve iĢlemleri Rektörlük 

Birimi tarafından yapılmaktadır. Ġdari ve destek hizmetleri sunan birimlerde görev alan 

personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere 

Fakültemiz tarafından yürütülen ayrı bir sistem bulunmamaktadır. Personel görevlendirmeleri 

birimlerimizin iĢ yükü göz önüne alınarak yapılmakta olup, yapılan görevlendirmeler 

doğrultusunda personellerimizin görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiĢtir. Görev tanımları 

Fakültemizin web sayfasında yer almaktadır. 

 

A.3.3. Finansal yönetim 

 

Her yıl Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu kapsamında, Üniversitemize ayrılan bütçeden, Fakültemizin kullanımına tahsis edilen 

https://belgenet.giresun.edu.tr/edys-web/sistemeGiris.xhtml
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/RAPORLAR/Stratejik%20raporlar/6698%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Ki%C5%9Fisel%20Verilerin%20Korunmas%C4%B1%20Kanunu.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/RAPORLAR/Stratejik%20raporlar/6698%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Ki%C5%9Fisel%20Verilerin%20Korunmas%C4%B1%20Kanunu.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/RAPORLAR/Stratejik%20raporlar/6698%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Ki%C5%9Fisel%20Verilerin%20Korunmas%C4%B1%20Kanunu.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/yeni/Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20KVK%20Politikas%C4%B1-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC-son%20hali.pdf
https://bidb.giresun.edu.tr/tr/page/tanitim/2494
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf
http://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
http://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
http://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/personel/sayfalar/3799/eti0f555.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/personel/sayfalar/3799/eti0f555.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/personel/sayfalar/3799/eti0f555.pdf
https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=27923&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=27923&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=27923&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10155&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10155&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10155&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec022.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/gorev-tanimlari/4813
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ödeneklerin kullanımına yönelik iĢlemlerimizde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali 

saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıĢtır. 

Harcama birimlerinde, ihtiyaçların temini ile ilgili iĢ ve iĢlemler, bütçe ödenekleri, 

giderin türü, yaklaĢık maliyeti, kanuni süreler ve benzeri unsurlar göz önüne alınarak 

belirlenir, mal ve hizmet alımları doğrudan temin usulüyle gerçekleĢtirilmekte olup, ek ders 

ücretlerinin ödenmesi, yolluk ve yevmiye ödenmesi vb. mali iĢlemler;mali kaynakların 

yönetimi ile ilgili kanun, yönetmelikler ve diğer mevzuatlar (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Ön Ödeme Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik, TaĢınır Mal Yönetmeliği vb.) çerçevesinde yapılmaktadır. 

Fakültemiz kullanımına tahsis edilen ödeneklerin etkin ve verimli kullanılmasına iliĢkin 

veriler Fakültemiz "2022 Yılı Birim Faaliyet Raporunda" yer almaktadır. 

Fakültemizde taĢınır kaynakların yönetimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 44 üncü maddesine dayanılarak 

hazırlanan TaĢınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmektedir. Tüm taĢınır kaynaklar 

Maliye Bakanlığının KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi) içerisinde bulunan 

TaĢınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) ile kayıt altına alınmaktadır. Yapılan iĢlemlere 

iliĢkin taĢınır kaydı süreci web sayfamızda yer almaktadır. Fakültemiz taĢınır kaynaklarının 

etkin ve verimli kullanımı, yapılan yıl sonu iĢlemlerinde izlenmektedir. (A.3.3.Kanıt-1) 

 

Kanıtlar: A.3.3.Kanıt-1 

 

A.3.4. Süreç yönetimi 

 

Üniversitemiz tarafından belirlenen Ġç Kontrol Uyum Eylem Planında öngörülen 

eylemler, Fakültemizce etkili bir Ģekilde uygulanmaktadır. 

Süreç yönetiminde, ilgili kiĢilere tebliğ edilmiĢ olan görev tanımları ile iĢ ve iĢlemlerin 

yapılıĢına yönelik iĢ akıĢ Ģemaları iç ve dıĢ paydaĢlarımızla web sayfasından paylaĢılmaktadır. 

 

A.4. PaydaĢ Katılımı 

 

A.4.1. Ġç ve dıĢ paydaĢ katılımı 

 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‟nin iç paydaĢları; öğrenciler, akademik, idari ya da 

diğer personeldir. Fakülte‟nin dıĢ paydaĢları ise Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, 

üniversitenin diğer birimleri, diğer kurum ve kuruluĢları, Sivil Toplum KuruluĢları, basın ve 

yayın organları, mezun öğrenciler ve toplumun diğer kesimleridir. 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, iç ve dıĢ paydaĢların kalite güvencesi, eğitim ve 

öğretim, yönetim ve uluslararasılaĢma süreçlerine katılımının konusunda kararlılıkla hareket 

etmektedir. Bu çerçevede, Bölüm Akademik Kurulu, Fakülte Akademik Kurulu toplantılarıyla 

gündemdeki konuların iç paydaĢların katılımlarıyla karara bağlanması temel bir ilkedir. 

Ayırca, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu toplantılarında ilgili mevzuat uyarınca, 

kurulların görev alanları çerçevesinde kararlar birlikte ve çoğunluğun görüĢü yönünde 

alınmaktadır. Oy birliği sağlayarak karar alma çabası uzlaĢı kültürünün de fakültede yerleĢik 

olduğunun bir göstergesidir. Bu çerçevede, karar alma süreçlerinde farklı görüĢlerin dikkate 

alınması genel bir ilkedir.  

Dekanlık e-posta adresine (iibfd@giresun.edu.tr) ve Dekanlık ĠletiĢim Merkezine 

(DĠMER)‟e  iletilen Ģikâyet, beklenti ve değerlendirmeler de veri kaynağı iĢlevi görmektedir. 

http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec035.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec025.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec025.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec025.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec026.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4734&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4735.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4735.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4735.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6245.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6245.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6245.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9815&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20059913&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20059913&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200611545&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/bfr%202022.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200611545.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec036.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-3-3-kanit-1-6022023161403.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/gorev-tanimlari/4813
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/is-akis-semasi/4711
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-sikayetleri-ve-iletisim/7135
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Fakülte Kalite Komisyonu‟nda öğrenciler, Birim Kalite Komisyonu Öğrenci 

Temsilcisi ile temsil edilmekte böylelikle karar alma süreçlerinde öğrencilerin Ģikâyet, 

beklenti ve değerlendirmeleri göz önünde bulundurulmaktadır.   

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, dıĢ paydaĢlarından bireysel görüĢmeler, ziyaretler 

ve gözlemler yoluyla veri elde edilmektedir. Özellikle, Sivil Tolum KuruluĢları ile iliĢkiler, 

Fakülteden beklentilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi açısından önemli bir kaynaktır. 

Yine, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi personelinin kurum dıĢı faaliyetlerinde iletiĢim 

içinde oldukları kiĢi ve gruplardan ya da toplumsal kesimlerden sağladıkları veriler de 

fakültenin faaliyetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında göz önünde bulundurulmaktadır. 

Bu çerçevede, dıĢ paydaĢların özellikle dolaylı katılımlarının öne çıktığı savunulabilir. 

Fakültemiz mezunlarıyla iletiĢimi önemsemekte, bu doğrultuda mezunlarla etkileĢim 

içerisinde olma ilkesi ile hareket etmeyi amaçlamaktadır. Ancak henüz Fakültemize özgü 

yapılandırılmıĢ bir mezun izleme sistemi bulunmamaktadır. 

Fakültemiz ev sahipliğinde 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen  "I. Uluslararası 

Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresi" iç ve dıĢ paydaĢlarımızın 

katkılarıyla  gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Üniversitemiz tarafından iç ve dıĢ paydaĢlarımıza yönelik memnuniyet anketleri 

yapılmaktadır. 

 

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 

 

Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından 2022 yılı için üniversite 

genelinde Giresun Üniversitesi 2022 Öğrenci Memnuniyet Anketi yapılmıĢtır.  

Tüm öğrencilerimiz her türlü Ģikâyet, talep ve önerilerini Dekanlık e-posta adresine 

(iibfd@giresun.edu.tr) ve Dekanlık ĠletiĢim Merkezine (DĠMER)‟e ileterek Fakülte yönetimi 

ile paylaĢabilmektedirler. 

 

A.4.3. Mezun iliĢkileri yönetimi 

 

Üniversitemizde mezun bilgi yönetimi sistemi kurulmuĢ olup,  ilgili sistem 

üniversitemiz web sayfası üzerinden iç ve dıĢ paydaĢlarımızın kullanımına açılmıĢtır. Bu 

sistem tüm alt yapısı ile çalıĢır vaziyette olup mezunlarımızın demografik bilgilerine, iletiĢim 

bilgilerine, akademik bilgilerine ve çalıĢma hayatı bilgilerine ulaĢım imkânı vermektedir. 

 

A.5. UluslararasılaĢma 

 

A.5.1. UluslararasılaĢma süreçlerinin yönetimi 

 

UluslararasılaĢma politikasını destekleyecek Ģekilde fakülte düzeyinde ve bütün 

bölümlerde uluslararası değiĢim programı sorumluları atanmıĢtır. DeğiĢim programı 

sorumluları ile Fakülte yönetimi kaydedilen aĢamalar konusunda sürekli görüĢ alıĢ-veriĢinde 

bulunmaktadırlar.  

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin uluslarası değiĢim programlarından 

yararlanmaları teĢvik edilmektedir. Bu bağlamda 1 öğrenci ve 2 personel Erasmus 

programından yararlanmıĢtır. Ayrıca 2 Dr. Öğretim üyesi 2021-2022 Akademik yılı içerisinde 

TÜBĠTAK bursun adı kapsamında Hollanda ve Almanya'da araĢtırma yürütmektedirler. 

(A.5.1.Kanıt-1) 

 

Kanıtlar: A.5.1.Kanıt-1 

 

http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/i-uluslararasi-cevre-enerji-ve-ekonomi-kongresi/9511
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/i-uluslararasi-cevre-enerji-ve-ekonomi-kongresi/9511
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/i-uluslararasi-cevre-enerji-ve-ekonomi-kongresi/9511
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/i-uluslararasi-cevre-enerji-ve-ekonomi-kongresi/9511
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/i-uluslararasi-cevre-enerji-ve-ekonomi-kongresi/9511
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/cevre/Tam%20metin180123.pdf
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anket-formlari/8031
http://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anket-formlari/8031
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-sikayetleri-ve-iletisim/7135
https://mbs.giresun.edu.tr/
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-degisim-programlari/3908
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-5-1-kanit-1-16022023152556.docx
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A.5.2. UluslararasılaĢma kaynakları 

 

Birimdeki uygun nicelik ve nitelikteki fiziki, teknik ve mali kaynaklar uluslarasılaĢma 

politikası ve stratejisi doğrultusunda kullanılmaktadır. 

 

A.5.3. UluslararasılaĢma performansı 

 

Fakültemiz uluslararasılaĢma politikası kapsamındaki faaliyetlerin sonuçlarını 

birimlerden elde ettiği performans göstergelerine dayalı olarak değerlendirmektedir. Bu 

husustaki veriler Fakültemiz “2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu”nda yer almaktadır. 2022 

yılında “Erasmus Personel Hareketliliği” kapsamında yurt dıĢına giden 2 öğretim elemanımız 

bulunmaktadır. “Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği” kapsamında ise 2022 yılında          

1 öğrencimiz yurt dıĢına gitmiĢtir (A.5.3. Kanıt-1).  Ayrıca uluslararası öğrenci sayısında; bir 

önceki yıla göre 2022 yılında artıĢ olmuĢtur (A.5.3. Kanıt-2) 

 

Kanıtlar: A.5.3.Kanıt-1, A.5.3.Kanıt-2 

 

 

B. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM 

 

B.1. Programların Tasarımı, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi 

 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

 

Bölümlerde teklif olarak hazırlanan programlar öncelikle bölüm akademik 

kurullarında görüĢme ve tartıĢmaya açılmaktadır. YÖK tarafından belirlenen baĢvuru 

formatına (gerekçe, yurt içi ve yurt dıĢı örnekler, dersler ve içerikleri, personel yeterliliği, 

fiziki altyapı ve benzerine iliĢkin bilgileri) uygun bir standart baĢvuru dosyası hazırlanır. 

Hazırlanan dosya bölüm akademik kurulunun önerisi ile fakülte yönetim kuruluna sunulur. 

Fakülte yönetim kurulunun kararı üniversite eğitim-öğretim komisyonu tarafından 

değerlendirilerek uygunluğuna karar verilmesi durumunda üniversite senatosunun onayına 

sunulur. Senatonun onayı sonrası baĢvuru dosyası elektronik ortamda YÖK‟e sunulur ve 

baĢvurunun neticesi beklenir. Program tasarımı ve onayı ile ilgili iĢ akıĢ Ģeması 

bulunmamakla birlikte fakülte kalite komisyonu iĢ akıĢ Ģemalarını güncelleme çalıĢması 

dahilinde 2022 yılı içerisinde ilgili iĢ akıĢ Ģemasını oluĢturup Fakülte web sitesinde 

yayınlayacaktır. 

Fakültemizde “Ġngilizce ĠĢletme” ve “YönetiĢim ve BiliĢim Sistemleri” programlarının 

açılmasına yönelik çalıĢmalar bulunmaktadır. Fakülte‟de yeni programların açılması 

konusunda Dekanlık, 11.11.2022 tarihinde bölüm baĢkanları ve bölüm baĢkan yardımcılarının 

katılımı ile tarihinde bir toplantı yapılmıĢtır. Yapılan toplantıların gündemleri ile ilgili 

dekanlık yazıları ve “Ġngilizce ĠĢletme” ve “YönetiĢim ve BiliĢim Sistemleri” programlarını 

açma teklif formu örnekleri aĢağıda kanıtlarda bulunabilir. Ayrıca fakültemizde Çift Anadal 

ve Yandal programları geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar devam etmektedir. 

 

Kanıtlar: B.1.1. Kanıt-1, B.1.1. Kanıt-2, B.1.1. Kanıt-3, B.1.1. Kanıt-4, B.1.1. Kanıt-5  

 

 

 

 

http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/bfr%202022.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-5-3-kanit-1-15022023164804.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/a-5-3-kanit-2-15022023164913.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-1-1-kanit-1-6022023113959.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-1-1-kanit-2-6022023114051.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-1-1-kanit-3-6022023114112.docx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-1-1-kanit-4-6022023114135.docx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-1-1-kanit-5-6022023114151.pdf
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B.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

 

Fakültemizdeki programların yeterlilikleri; programların Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi‟yle (TYYÇ) uyumu dikkate alınarak programı uygulayan bölümün 

yönetimi ve ilgili akademik birimlerimiz tarafından belirlenmektedir. Fakültemizde 

birimlerimizin ders katalogları her akademik yıl için her bölümün internet sitesinde 

paylaĢılmaktadır. Bölümlerin 2022-2023 ders katalogları ve ders içeriklerine ulaĢmak için: 

Ġktisat Bölümü Ders Kataloğu, ĠĢletme Bölümü Ders Kataloğu, Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 

Ders Kataloğu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Kataloğu. Bunun yanında 

Giresun Üniversitesi Bilgi Paketi/Ders Kataloğunda bölümlerin ders katalogları ve her bir 

dersin ayrıntılı bilgisi iç ve dıĢ paydaĢlar ile paylaĢılmaktadır. 

Fakültemizin bölümlerinin ders dağılım dengesi ilgili bölüm tarafından 

belirlenmektedir. Ders dağılımı ortak zorunlu dersler, zorunlu dersler ve seçmeli dersler 

olarak yapılmaktadır. Seçmeli derslerin ağırlığı bölümlere göre farklılıklar göstermektedir. 

Örneğin, yukarıda belirtilen, bölümlerin 2022-2023 ders kataloglarına göre, Ġktisat ve 

ĠĢletme bölümlerinde derslerin %25’ini, Uluslararası ĠliĢkiler bölümünde derslerin 

%22,5’ini ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ise derslerin %20’ni seçmeli 

dersler oluĢturmaktadır. 

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi‟yle (TYYÇ) uyumu dikkate alınarak 

her bir bölümün yönetimi ve ilgili akademik birimler tarafından program çıktıları 

belirlenmektedir. Belirlenen program çıktılarının TYYÇ ile iliĢkilendirilmesi de bölümler 

tarafından yapılmaktadır. Belirlenen program çıktıları ve bu çıktıların TYYÇ ile 

iliĢkilendirilmesi  Giresun Üniversitesi Bilgi Paketi/Ders Kataloğunda ilgili bölüm 

sekmesinde iç ve dıĢ paydaĢlarla paylaĢılmaktadır.  Örnek olarak Uluslararası ĠliĢkiler 

Bölümünün “Program Çıktıları” ve “Program çıktıları-TYYÇ İlişkilendirme Tablosu” 

B.1.3.Kanıt-1 olarak sunulmaktadır. 

Diğer yandan her bölümde verilen derslerin her birisi için öğrenme çıktıları dersi veren 

öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ġlgili ders için her bir öğrenme çıktısının program 

çıktılarına katkı düzeyi 1 “Çok düĢük” ve 5 “Çok Yüksek” olacak Ģekilde belirtilerek 

öğrenme çıktısı-program çıktısı uyumu ortaya konur. Öğrenme çıktıları ve öğrenme çıktıları-

program çıktıları iliĢkisi  Giresun Üniversitesi Bilgi Paketi/Ders Kataloğunda her bir ders için 

gösterilmekte ve paydaĢlarla paylaĢılmaktadır.  Örnek olarak Ġktisat Bölümü derslerinden 

“IKT-302 Kalkınma Ekonomisi” dersinin “öğrenme çıktıları” ve “program-öğrenme 

çıktıları” iliĢkisi  B.1.3.Kanıt-2 olarak sunulmaktadır. 

 

Kanıtlar: B.1.3.Kanıt-1,  B.1.3.Kanıt-2   

 

B.1.4. Öğrenci iĢ yüküne dayalı ders tasarımı 

 

Fakültemiz programlarında yer alacak dersler, saat ve Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi (AKTS) kredileri, zorunlu veya seçimlik oldukları, ilgili bölüm kurulunun önerileri 

dikkate alınarak fakülte kurulunca belirlenir ve senatonun onayı ile kesinleĢir. Fakültemizde 

bir eğitim-öğretim yılında her bir lisans programı için ders ve uygulama kredilerinin toplamı 

her bir yarıyıl için 30, yıllık 60, toplamda ise 240 AKTS‟dir. Her dersin AKTS kredisi 

bölümlerin ders kataloglarında (Ġktisat Bölümü Ders Kataloğu, ĠĢletme Bölümü Ders 

Kataloğu, Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Ders Kataloğu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü Ders Kataloğu) ve Giresun Üniversitesi Bilgi Paketi/Ders Kataloğunda belirtilir. 

http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Ders%20Katalog/2223ikt.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Ders%20Katalog/2022-2023%20isletme%20ogretim%20plani.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Ders%20Katalog/2022-2023%20%C3%96%C4%9Fretim%20Plan%C4%B1%20Kodlu.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Ders%20Katalog/2022-2023%20%C3%96%C4%9Fretim%20Plan%C4%B1%20Kodlu.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/2022-2023%20SBKY%20plan.pdf
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-1-3-kanit-1-6022023114955.docx
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-1-3-kanit-2-6022023115008.docx
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Ders%20Katalog/2223ikt.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Ders%20Katalog/2022-2023%20isletme%20ogretim%20plani.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Ders%20Katalog/2022-2023%20isletme%20ogretim%20plani.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Ders%20Katalog/2022-2023%20%C3%96%C4%9Fretim%20Plan%C4%B1%20Kodlu.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/2022-2023%20SBKY%20plan.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/2022-2023%20SBKY%20plan.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/2022-2023%20SBKY%20plan.pdf
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0
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AKTS kredisinin hesaplanmasında teorik ders saati, uygulama ve/veya laboratuvar ders saati, 

öğrencilerin ilgili ders için yapmaları gereken ön hazırlık, ödev, araĢtırma, sunum hazırlama, 

sınava hazırlık, sınav ve benzeri çalıĢmalara iliĢkin süreler göz önünde bulundurulur. Örnek 

olarak Ġktisat Bölümü derslerinden “IKT-401 Ekonometri-I” dersinin “İş Yükü Hesaplaması 

B.1.4.Kanıt-1 olarak sunulmaktadır. 

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dıĢındaki iĢyeri ortamlarında 

gerçekleĢtirebilecekleri uygulama ve stajların iĢ yükleri (AKTS kredisi) programın 

toplam iĢ yüküne dâhil edilmemektedir. Fakültemiz öğrencilerinin isteğe bağlı staj 

talepleri, Üniversitemizdeki zorunlu stajı bulunan akademik birimlerin ilgili yönergelerinden 

faydalanarak belirli kurallar çerçevesinde yürütülmekte iken 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 

Bahar Yarıyılından itibaren “Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġsteğe 

Bağlı Staj Yönergesi” ile yürütülmektedir. 

 

Kanıtlar: B.1.4.Kanıt-1  

 

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi 
 

Ġç paydaĢlar (öğrenciler ve çalıĢanlar) ile dıĢ paydaĢların (iĢveren, iĢ dünyası ve 

meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden 

geçirilmesi ve değerlendirilmesi için; Üniversitemizce iç paydaĢlarla ilgili olarak 

öğrencilerimize ve akademik ve idari personele memnuniyet anketi uygulanmıĢtır. Eğitim-

öğretim süreçlerinin gözden geçirilmesi faaliyetleri bölüm baĢkanlıklarınca her yıl yapılmakta 

ve fakültemiz güncellemeleri üniversitemiz senatosunun kararı ile uygulamaya sokulmaktadır. 

Fakültemizde eğitim-öğretim amaçları ve öğrenme çıktılarına iliĢkin taahhütleri 

güvence altına alınması her yıl yapılan fakültemiz akademik kurulları aracılığıyla 

gerçekleĢtirilmektedir. 

Fakültemiz kurullarında ve ayrıca üniversitemiz eğitim öğretim komisyonunda 

programlar değerlendirilmekte ve ihtiyaca göre güncellenmesi sağlanmaktadır Programların 

gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından önem taĢıyan “Öğrencilerin Öğretim 

Elemanını Değerlendirme  Anketi” 2022-2023 Güz dönemi itibariyle yapılmaya baĢlanmıĢtır. 
 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi 
 

Fakültemizde eğitim  ve öğretim süreçlerine iliĢkin görev tanımları ve sorumlulukları 

TeĢkilat ġeması, Görev Tanımları ve ĠĢ AkıĢ Süreçleri olarak detaylı bir Ģekilde tanımlanmıĢ 

ve fakültemiz web sitesi üzerinden iç ve dıĢ paydaĢlarla paylaĢılmaktadır. 

Eğitim  ve öğretim programlarının tasarlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve 

güncellenmesi faaliyetlerine iliĢkin ilke ve esaslar Giresun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenmiĢtir. Eğitim ve öğretim süreçleri ve 

ölçme- değerlendirme takvimi 2022-2023 Akademik Takvimine uygun bir Ģekilde 

sürdürülmektedir. 
 

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme) 

 

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 
 

Ders programlarının yürütülmesi sürecine öğrencilerin katılımı sağlanır. Yürütülen 

dersler kapsamında öğrencilerin aktif olarak rol alabilmeleri için, dönem içinde ödevler 

verilmekte, kısa sınavlar yapılmakta, öğrencilerden sunum/uygulama/canlandırmalar 

yapmaları istenerek, projelerde ekip çalıĢmaları teĢvik edilmektedir.  Bahsedilen öğretim 

yöntem ve teknikleri dersin yapısına göre ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir. 

http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-1-4-kanit-1-7022022113732.docx
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20%C4%B0%C4%B0BF%20%C4%B0ste%C4%9Fe%20Ba%C4%9Fl%C4%B1%20Staj%20Y%C3%B6nergesi%20(PDF)%20(Son%20Hali-24.05.2019).pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20%C4%B0%C4%B0BF%20%C4%B0ste%C4%9Fe%20Ba%C4%9Fl%C4%B1%20Staj%20Y%C3%B6nergesi%20(PDF)%20(Son%20Hali-24.05.2019).pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20%C4%B0%C4%B0BF%20%C4%B0ste%C4%9Fe%20Ba%C4%9Fl%C4%B1%20Staj%20Y%C3%B6nergesi%20(PDF)%20(Son%20Hali-24.05.2019).pdf
B.1.4.Kan�t-1
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anket-formlari/8031
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anket-formlari/8031
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anket-formlari/8031
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anket-formlari/8031
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/teskilat-semasi/3806
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/gorev-tanimlari/4813
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/is-akis-semasi/4711
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-giresun-edu-tr/akademik%20takvimler/2022-Akademik%20Takvimler/2022-Onlisans_ve_Lisans_Akademik_Takvimi.pdf
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Örnek olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü derslerinden “SBK-206 Kentleşme 

Politikaları” dersinin “Değerlendirmesi” B.2.1.Kanıt-1 olarak sunulmaktadır. Görüleceği 

üzere dersin değerlendirmesi tartıĢma, alan çalıĢması, okuma ve rapor sınavı gibi öğrenci 

merkezli öğretim yöntemlerini içermektedir. Diğer programların derslerinde kullanılan 

öğretim yöntem ve teknikleri  Giresun Üniversitesi Bilgi Paketi/Ders Kataloğunda 

bulunabilir. 

Diğer yandan son sınıf öğrencilerine bitirme ödevi/tezi/çalıĢması adı altında uygulama 

dersleri verilmektedir. Bu dersler ile öğrencilerin kendi belirledikleri konularda araĢtırma, 

inceleme, raporlama ve sunma becerilerini geliĢtirmeleri amaçlanmaktadır. Bitirme tezi 

dersine örnek olarak Ġktisat bölümü ĠKT 412 Bitirme ÇalıĢması gösterilebilir. 

Ayrıca,  öğrencilerin kamu ve özel sektörde staj yaparak yerinde öğrenme imkanı 

tanımak amacıyla fakültemiz öğrencilerinin isteğe bağlı staj talepleri, 2019-2020 Eğitim-

Öğretim Yılı Bahar Yarı yılından itibaren “Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi Ġsteğe Bağlı Staj Yönergesi” ile yürütülmektedir. 
 

 

 

 

Kanıtlar: B.2.1.Kanıt-1  
 

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme 

 

Doğru, adil ve tutarlı bir değerlendirme süreci yönetmeliklerle yasal bir zemin üzerine 

tesis edilmiĢ ve bu amaçla, “Giresun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereğince sürdürülmektedir. BaĢarı ölçme ve değerlendirme 

yöntemi, dersin içeriğine göre uygulamalı veya teorik olarak öğrencilerin program 

aamaçlarına iliĢkin öğrenme çıktılarını yeterli düzeyde sağlayıp sağlamadığını ölçecek Ģekilde 

ilgili dersi yürüten öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir. Sınavlara ek olarak ödev, 

proje, rapor vb. etkinlikler de değerlendirme yöntemi olarak kullanılabilmektedir. 

Kullanılacak değerlendirme yöntemi, ilgili öğretim elemanı tarafından programın yeterlik ve 

kazanımları da göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve Giresun Üniversitesi Bilgi 

Paketi/Ders Kataloğunda paydaĢlara duyurulmaktadır. 

Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluĢması durumunda nasıl bir yol izleneceği ile ilgili olarak “Giresun Üniversitesi Ön Lisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri çerçevesinde iĢlem tesis 

edilmektedir. Mazeret Sınavı iĢ akıĢ sürecinde, geçerli nedenlerin oluĢması durumunda 

izlenecek yolu açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. 

Öğrencilerin mezuniyet koĢulları Giresun Üniversitesi Bilgi Paketi/Ders Kataloğunda 

her bölüm için ayrı ayrı açık bir Ģekilde belirtilmektedir. Öğrencinin mezun olma Ģartlarını 

sağladığının kontrolü ve mezuniyet süreci iĢ akıĢı Ģu Ģekildedir: Öğrenci daire baĢkanlığı 

mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin listesini sistemden alır. Mezuniyet komisyonuna 

gönderir. Mezuniyet komisyonu öğrencinin durumunu (Tüm dersleri almıĢ mı? Mezuniyet 

kredisi yeterli mi?) Kontrol eder. KoĢulları sağlıyorsa bölüm baĢkanlığınca mezuniyet 

komisyon kararları yönetim kurulunun onayına sunulur. Geçici mezuniyet belgesi / diploması 

hazırlanır. ĠliĢik kesme belgesini gerekli yerlere onaylatır. Lise diplomasının arkasına 

mezuniyet iĢlemi iĢlenir. Mezuniyet belgesi / lisans diploması, lise diplomasının aslı ve onaylı 

transkripti öğrenciye verilir. Öğrenci bilgi sisteminden öğrencinin durumu mezun olarak 

iĢlenir.  

 

 

 

 

 

 

https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/course.aspx?zs=1&mod=1&kultur=tr-TR&program=1577&did=30345&mid=45246&pmid=1368
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/course.aspx?zs=1&mod=1&kultur=tr-TR&program=1577&did=30345&mid=45246&pmid=1368
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/course.aspx?zs=1&mod=1&kultur=tr-TR&program=1138&did=3200&mid=43176&pmid=1363
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20%C4%B0%C4%B0BF%20%C4%B0ste%C4%9Fe%20Ba%C4%9Fl%C4%B1%20Staj%20Y%C3%B6nergesi%20(PDF)%20(Son%20Hali-24.05.2019).pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20%C4%B0%C4%B0BF%20%C4%B0ste%C4%9Fe%20Ba%C4%9Fl%C4%B1%20Staj%20Y%C3%B6nergesi%20(PDF)%20(Son%20Hali-24.05.2019).pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20%C4%B0%C4%B0BF%20%C4%B0ste%C4%9Fe%20Ba%C4%9Fl%C4%B1%20Staj%20Y%C3%B6nergesi%20(PDF)%20(Son%20Hali-24.05.2019).pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-2-1-kanit-1-6022023120847.docx
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec017.pdf
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec021.pdf
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B.2.3. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

 

Lisans programlarımıza ilk defa öğrenci kabulü ile dikey geçiĢler ÖSYM sınav 

sonucuna göre yapılmaktadır. Yatay geçiĢler ise YÖK ve Üniversitemiz tarafından belirlenen 

usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Öğrenci alımıyla ilgili tüm kriterler yönetmelik ve 

yönergelerle açık olarak belirlenmiĢ olup söz konusu yönetmelik, yönergeler ve sürecin 

iĢleyiĢine iliĢkin iĢ akıĢ Ģemaları üniversitemizin web sitesinde ilan edilerek paydaĢlara 

duyurulmaktadır. 

Yine uluslararası öğrenciler için gerekli olan iĢ ve eylemler “Giresun Üniversitesi 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi” ne uygun olarak yerine getirilmektedir. Yatay geçiĢ, 

yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) ve lisansüstü öğrenci kabullerinde uygulanan ölçütler 

yönetmelikler ile belirlenmiĢtir. 

Fakültemize yatay/dikey geçiĢ yapan veya ön lisans düzeyinde alanla ilgili diploması 

bulunan öğrenciler, daha önceden almıĢ oldukları ve muaf olmak istedikleri derslerin 

içeriklerinin ve transkriptinin eklendiği bir dilekçe ile fakültemiz Bölüm Sekreterliği birimine 

baĢvurmaktadır. Bölüm Sekreterliği dersi veren öğretim elemanının görüĢünü aldıktan sonra, 

bölüm intibak komisyonu ve yönetim kurulu kararı ile öğrencinin daha önceden almıĢ 

oldukları derslerin muafiyetini yapmaktadır. Öğrencinin önceki formal öğrenmelerinin 

tanınması bu Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir. Bu süreç, fakülte web sayfasında yer alan iĢ akıĢ 

Ģemaları ile iç ve dıĢ paydaĢlar ile paylaĢılmaktadır.  

 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

 

Fakültemizde son bir yıl içerisinde mezuniyet koĢullarına dair herhangi bir değiĢiklik 

yapılmamıĢtır. “Giresun Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği”ne göre, mezuniyet için önlisans programlarında 120, dört yıllık lisans 

programlarında 240, beĢ yıllık lisans programlarında 300, altı yıllık lisans programlarında 360 

kredinin baĢarı ile tamamlanması gerekir. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, 

uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre baĢarıyla tamamlayan 

öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Giresun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince Ön lisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel 

ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; genel ağırlıklı 

not ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. 

Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. 

Öğrenci hareketliliğinden yararlanan tüm mezun öğrenciler, 2010 yılından beri 

Ġngilizce bir diploma eki (Diploma Supplement-DE) almaktadır. Böylece mezunların aldıkları 

eğitim diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanınmaktadır.  Mezuniyet, diploma, diploma eki ve 

sertifika ile ilgili iĢ ve iĢlemler, “Giresun Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği” ile birlikte “Giresun Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer 

Belgelerin Düzenlenmesine ĠliĢkin Yönerge” ile "Giresun Üniversitesi Öğrenciler ile 

Mezunların BaĢarı Sıralamaları ve Verilecek Belgelere ĠliĢkin Yönerge" hükümleri 

doğrultusunda yerine getirilmektedir. Mezuniyet süreci fakültemiz web sayfasında ilan edilen 

Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Süreci Ģeması ile 

paydaĢlara duyurulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

https://www.giresun.edu.tr/tr/page/yonetmelikler/3020
https://www.giresun.edu.tr/tr/page/yonetmelikler/3020
https://www.giresun.edu.tr/tr/page/yonetmelikler/3020
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/is-akis-semasi/4711
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/yeni/uluslararas%C4%B1_ofisi_yonerge%202020.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/yeni/uluslararas%C4%B1_ofisi_yonerge%202020.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/yeni/uluslararas%C4%B1_ofisi_yonerge%202020.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/is-akis-semasi/4711
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/is-akis-semasi/4711
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/is-akis-semasi/4711
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-giresun-edu-tr/Mevzuat/2020%20Diploma%20Y%C3%B6nergesi.pdf
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-giresun-edu-tr/Mevzuat/2020%20Diploma%20Y%C3%B6nergesi.pdf
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-giresun-edu-tr/Mevzuat/2020%20Diploma%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/GRUE_BASARI_YOENERGESI.pdf
https://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/GRUE_BASARI_YOENERGESI.pdf
https://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/GRUE_BASARI_YOENERGESI.pdf
https://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/GRUE_BASARI_YOENERGESI.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec021.pdf
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B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

 

B.3.1. Öğrenme ortamı ve kaynakları 

 

Fakültemiz, bünyesindeki öğrenci çalıĢma salonu ile ve aynı anda 140 öğrencinin 

çalıĢabileceği okuma salonu ve bu öğrencilerin kullanımına sunulan 27 adet bilgisayar           

(1 adedi görme engelli öğrenciler için) bulunan Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi ile 

öğrencilerimize hizmet vermektedir. Fakültemiz binası ve merkez kütüphane binasında 

kablosuz internet hizmeti de sunulmaktadır. ĠĢ Bankası “Trade Master Kampüs'te” projesi 

kapsamında Fakültemize hibe etmiĢ olduğu 40 (kırk) adet bilgisayarın yer alacağı 

“Finans Laboratuvarı”nın kurulumu 2022 yılı güz döneminde gerçekleĢmiĢtir. 

 

Kanıtlar: B.3.1.Kanıt-1  

 

B.3.2. Akademik destek hizmetler 

 

Fakültemizde yürütülmekte olan danıĢmanlık hizmetleri “Giresun Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Giresun Üniversitesi 

Önlisans/Lisans Öğrenci DanıĢmanlığı Yönergesi” hükümleri gereğince 

yapılmaktadır.  Fakültemizin bütün öğrencilerine kaydından, mezuniyetine kadar danıĢmanlık 

yapması amacıyla DanıĢman Öğretim Elemanlarının Belirlenmesi ĠĢ AkıĢ Sürecine uygun 

olarak bir akademik personel görevlendirilir. DanıĢman, eğitim-öğretim hizmetleri 

çerçevesinde öğrencinin baĢarı durumunu ve geliĢimini takip eder, öğretim programları 

çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye 

önerilerde bulunur, öğrenciyi yönlendirir, mezuniyet için gerekli olan zorunlu ve seçmeli 

dersleri eksiksiz olarak ilgili mevzuat çerçevesinde almasını sağlar ve aldığı dersleri onaylar, 

bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değiĢiklikler nedeni ile uygulanan intibaklarda 

öğrencileri yönlendirir, daha iyi çalıĢmasına ve yetiĢmesine yönelik olarak öğrencilerin 

karĢılaĢtığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesi 

hususunda öğrenciye/öğrencilere yardımcı olur. Ayrıca web sitemiz üzerinde yer alan 

“Öğrenci ĠĢleri” sekmesi baĢlığı altında bulunan “DanıĢman Listesi” alt sekmesi aracılığıyla 

ile bölüm bazında danıĢman listelerimiz iç ve dıĢ paydaĢlarımız ile paylaĢılmıĢtır. 

Fakültemizde birim bazında psikolojik danıĢmanlık hizmeti verilmemektedir. Ancak 

üniversitemiz bünyesinde bulunan Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi ile danıĢmanlık talebinde bulunan öğrencilere bireysel danıĢmanlık hizmeti 

verilmektedir. 

Öğrencilerin mesleki geliĢim ve kariyer planlamasına yönelik destekler; öğrencilerin 

meslek, sektör ve iĢletme seçme sürecinde yönlendirilmelerine ve bilgilendirilmelerine 

katkıda bulunan üniversitemiz “Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi” vasıtasıyla sağlanmaktadır. Fakültemiz öğrencilerinin isteğe bağlı staj 

taleplerine yönelik iĢlemler, Üniversitemizdeki zorunlu stajı bulunan akademik birimlerin 

ilgili yönergelerinden faydalanarak belirli kurallar çerçevesinde yürütülmekte iken 2019-2020 

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren “Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi Ġsteğe Bağlı Staj Yönergesi” ile yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

http://kddb.giresun.edu.tr/
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-3-1-kanit-1-6022023121547.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/2019-DANISMANLIK_YOENERGESI.PDF
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/2019-DANISMANLIK_YOENERGESI.PDF
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec008.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-danisman-listesi/7004
http://pdr.giresun.edu.tr/
http://pdr.giresun.edu.tr/
http://pdr.giresun.edu.tr/
http://kaybimer.giresun.edu.tr/index.php?id=263
http://kaybimer.giresun.edu.tr/index.php?id=263
https://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20%C4%B0%C4%B0BF%20%C4%B0ste%C4%9Fe%20Ba%C4%9Fl%C4%B1%20Staj%20Y%C3%B6nergesi%20(PDF)%20(Son%20Hali-24.05.2019).pdf
https://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20%C4%B0%C4%B0BF%20%C4%B0ste%C4%9Fe%20Ba%C4%9Fl%C4%B1%20Staj%20Y%C3%B6nergesi%20(PDF)%20(Son%20Hali-24.05.2019).pdf
https://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Giresun%20%C3%9Cniversitesi%20%C4%B0%C4%B0BF%20%C4%B0ste%C4%9Fe%20Ba%C4%9Fl%C4%B1%20Staj%20Y%C3%B6nergesi%20(PDF)%20(Son%20Hali-24.05.2019).pdf
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B.3.3. Tesis ve altyapılar 

 

Fakültemiz öğrencilerine yönelik yemekhane ve kantin hizmetleri Sağlık Kültür ve 

Spor (SKS) Dairesi BaĢkanlığı tarafından yürütülmektedir. Fakültemiz öğrencilerine Güre 

YerleĢkesi yemekhanesinde günlük yemek hizmeti verilmektedir. Güre YerleĢkesinde açık 

basketbol, futbol ve tenis sahası bulunmaktadır. Fakültemiz ve Üniversitemizin kendisine ait 

öğrenci yurdu bulunmamaktadır. ġehir merkezinde Fakültemiz öğrencilerin faydalanabileceği 

toplam 3 (üç) adet Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu vardır. 

 

B.3.4. Dezavantajlı gruplar 

 

Üniversitemiz “Engelsiz Üniversite Birimi”nin hizmetlerinden fakültemiz bedensel 

engelli öğrencilerin yanı sıra iĢitme, görme ve konuĢma engelleri bulunan öğrencilerimiz de 

faydalanmaktadır. Fakültemiz binasında engelli öğrencilerin yararlanacakları asansörlere, 

engelli lavabolarına ve yol bulduruculara yer verilmiĢtir. 

Uluslararası öğrenciler için gerekli olan iĢ ve eylemler “Giresun Üniversitesi Yabancı 

Uyruklu Öğrenci Yönergesi”ne uygun olarak gerçekleĢtirilmektedir. Uluslararası öğrencilerin 

Türkçe öğrenmelerini kolaylaĢtırmak için Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi (TÖMER) aracılığıyla kurslar düzenlenmektedir. 

 

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

 

Fakültemizde öğrenci geliĢimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

yürütmektedir. Bu amaçla oluĢturulan öğrenci kulüpleri ve toplulukları ile desteklenmektedir. 

Pandemi sonrasında 2022 yılında spor topluluklarının turnuvaları yeniden baĢlamıĢtır. Bu 

çerçevede fakültemizi temsil eden erkek basketbol takımı, 2021-2022 öğretim yılında 

Üniversitemiz nezdinde gerçekleĢen müsabakalarda ikinciliği kazanmıĢtır. 

Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi tarafından, 02 Haziran 2022 

tarihinde Cengiz Aytmatov Konferans Salonunda "Mezuniyet Sonrası Kariyer Olanakları" 

baĢlıklı panel düzenlenmiĢtir. Panelde Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan TANRISEVEN, 

Giresun SMMMO BaĢkanı Azmi BÜK, TatilceTur Sahibi ve Yöneticisi Sevgi ATEġ, Ziraat 

Bankası Nizamiye Mahallesi ġube Müdürü Bumin KÜÇÜK gibi farklı kariyer temsilcileri ve 

fakültemiz öğretim üyeleri sunum yapmıĢlardır. Ġlgili etkinlik ile ilgili afiĢ B.3.5.Kanıt-1‟de 

verilmiĢtir. 

20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında Fakültemizde oryantasyon günleri etkinliği 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 20 Eylül 2022 tarihinde Ömer Halisdemir Konferans Salonunda 

fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin katılımıyla gerçekleĢen programda, Dekanımız 

Prof. Dr. KurtuluĢ Yılmaz GENÇ tarafından “Üniversite YaĢamına Ġlk Adım” dersi 

verilmiĢtir. Ardından Öğrenci ĠĢlerinden Sorumlu Dekan Yardımcımız Öğr. Üyesi IĢıl 

DEMĠRTAġ, “Fakültenin Gelenekleri” adlı bir sunum gerçekleĢtirilmiĢtir. Fakülte Sekreteri 

Sibel KILIÇASLAN‟ın “Fakülte Yapılanması ve Mevzuat”, Öğrenci ĠĢleri ġefimiz Tülay 

DĠK‟in ise “Öğrenci Bilgi Sistemi ve ĠĢleyiĢ” adlı bilgilendirici sunumlarının ardından       

Doç. Dr. Murat SERÇEMELĠ‟nin “Kariyer Olanakları” ve Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mevlüt 

KARATAġ‟ın “YurtdıĢı Kariyer Olanakları” sunumlarıyla ilk gün programı tamamlanmıĢtır. 

Oryantasyon programının 2. gününde Ġktisat ve ĠĢletme Bölümlerinin tanıĢma ve tanıtım 

toplantıları gerçekleĢtirilmiĢtir. 3. günde ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile 

Uluslararası ĠliĢkiler Bölümünün tanıĢma ve tanıtım toplantılarının ardından Oryantasyon 

Programımız sona ermiĢtir.Bu etkinlikle ilgili program B.3.5.Kanıt-2‟de verilmiĢtir. 

https://eub.giresun.edu.tr/
http://tomer.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/TOMER/Belgeler/2013_uluslararasi_oegrenci_yonerge.pdf
http://tomer.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/TOMER/Belgeler/2013_uluslararasi_oegrenci_yonerge.pdf
https://www.giresun.edu.tr/tr/activity-detail/panel-mezuniyet-sonrasi-kariyer-olanaklari/1426
https://iibf.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/fakultemizde-oryantasyon-gunleri-etkinligi-gerceklestirildi/4851
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Ayrıca fakültemiz nezdinde seminerler ve giriĢimcilik söyleĢileri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu çerçevede 22 Kasım 2022 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Ufuk PALA tarafından "Elektronik 

Pazarlama Semineri” (B.3.5.Kanıt-3), 14 Aralık 2022 tarihinde Doç. Dr. Uğur SEVĠM 

tarafından "Borsada Yatırım Semineri" (B.3.5. Kanıt-4) yapılmıĢtır. Yine giriĢimcilik 

hakkında 16 Kasım 2022 tarihinde ĠĢ Ġnsanı Hakan YILMAZ tarafından GiriĢimcilik 

SöyleĢileri-I (B.3.5.Kanıt-5) ve 19.12.2022 tarihinde Prof. Dr. Kamuran ELBEYOĞLU ve 

Dr. Osman SĠRKECĠ tarafından GiriĢimcilik SöyleĢileri-II (B.3.5.Kanıt-6) gerçekleĢmiĢtir. 

Bunun yanında Fakültemiz 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde I. Uluslararası Çevre, Enerji 

ve Ekonomi Kongresini düzenlemiĢtir. Kongrede 17 oturumda, toplam 95 bildiri sunulmuĢtur. 

Bu bildirilerden 46‟sı yüzyüze, 49‟u ise çevrimiçi olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca Kongre 

kapsamında 19 Ekim 2022 tarihinde MAXQDA Eğitimi ve Sayısal Yöntemler Eğitimi 

verilmiĢtir. Bu kongre kapsamında yayınlanan kongre programı ve özet bildiriler kitapçığının 

bir kısmına B.3.5 Kanıt-7‟de verilmiĢtir. 

Fakültemiz ve Giresun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iĢbirliği içerisinde; Dr. 

Öğr. Üyesi Ufuk PALA'nın eğitimci olarak yer aldığı "Elektronik Pazarlama Sertifika 

Programı" (B.3.5.Kanıt-8), 20-22 Aralık 2022 tarihleri arasında, Fakültemiz Hoca Ahmet 

Yesevi amfisinde düzenlenmiĢtir. 

 

Kanıtlar: B.3.5.Kanıt-1, B.3.5.Kanıt-2, B.3.5.Kanıt-3, B.3.5.Kanıt-4, B.3.5.Kanıt-5, B.3.5.Kanıt-6, 

B.3.5.Kanıt-7, B.3.5.Kanıt-8           

 

B.4. Öğretim Kadrosu 

 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

 

Genelde üniversitemizde özelde ise birimimizde atama, yükseltme ve görevlendirme iĢ 

ve iĢlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi, Öğretim Üyesi DıĢındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav Ġle GiriĢ Sınavlarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesine ve Kullanılmasına ĠliĢkin Yönetmelik, Yurtiçinde ve YurtdıĢında 

Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik gibi yasal mevzuat hükümleri 

gereğince güvence altına alınmaktadır. 

Fakültemizde personel atama ve görevlendirme süreci Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültesi Akademik Personel Alımı Süreci, Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültesi Yurtiçi/YurtdıĢı Görevlendirme Süreci olarak tanımlanmıĢ olup 

iĢleyiĢe iliĢkin detaylı bilgi web sayfamızda yer almaktadır. 

Birime dıĢarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri önceden 

ilan edilmiĢ kurallarla gerçekleĢtirilmektedir. Bu kurallar fakültemiz web sayfasında Giresun 

Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci 

ile belirlenmiĢtir. 

 

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve geliĢimi 

 

Fakültemizde ders görevlendirmelerinde B.4.1‟de belirtilen iĢ akıĢ Ģemasına uygun 

olacak Ģekilde, öğretim elemanlarının öncelikli olarak uzmanlık alanı, akademik özgeçmiĢi 

gibi kriterler dikkate alınmaktadır. Ders görevlendirmeleri fakültemiz bölüm/anabilim 

dallarının kurullarında karara bağlanmaktadır. Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim ve 

https://www.giresun.edu.tr/tr/activity-detail/seminer-elektronik-pazarlama/1464
https://www.giresun.edu.tr/tr/activity-detail/seminer-elektronik-pazarlama/1464
https://www.giresun.edu.tr/tr/activity-detail/seminer-elektronik-pazarlama/1464
http://iibf.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/iibf-seminerleri-ii-borsada-yatirim-semineri-gerceklestirildi/5076
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/girisimcilik-soylesileri-etkinliginin-ilki-is-insani-hakan-yilmazin-katilimi-ile-gerceklesti/4313
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/girisimcilik-soylesileri-etkinliginin-ilki-is-insani-hakan-yilmazin-katilimi-ile-gerceklesti/4313
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/girisimcilik-soylesileri-etkinliginin-ilki-is-insani-hakan-yilmazin-katilimi-ile-gerceklesti/4313
https://iibf.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/girisimcilik-soylesileri-etkinlikler-dizisinin-ikincisi-gerceklestirildi/5077
https://iibf.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/fakultemizde-elektronik-pazarlama-sertifika-programi-gerceklestirildi/5124
https://iibf.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/fakultemizde-elektronik-pazarlama-sertifika-programi-gerceklestirildi/5124
https://iibf.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/fakultemizde-elektronik-pazarlama-sertifika-programi-gerceklestirildi/5124
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-3-5-kanit-1-6022023122145.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-3-5-kanit-2-6022023122222.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-3-5-kanit-3-6022023122300.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-3-5-kanit-4-6022023122337.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-3-5-kanit-5-6022023122443.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-3-5-kanit-6-6022023122501.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-3-5-kanit-7-6022023122919.pdf
http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/b-3-5-kanit-8-6022023122959.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24672&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24672&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24672&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
http://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
http://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
http://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/personel/sayfalar/3799/eti0f555.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/personel/sayfalar/3799/eti0f555.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/personel/sayfalar/3799/eti0f555.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/personel/sayfalar/3799/eti0f555.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=27923&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=27923&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=27923&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10155&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10155&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10155&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec022.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec022.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec022.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec027.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec027.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec027.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec003.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec003.pdf
http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/%C4%B0%C5%9F%20Ak%C4%B1%C5%9F%20S%C3%BCre%C3%A7leri/iibfsurec003.pdf
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öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalıĢma alanı/ akademik uzmanlık alanı bilgi birikimi vb.) 

ile ders içeriklerinin örtüĢmesi Ģekilde sağlanmaktadır. 

Fakültemizde öğretimin etkinliği ve kalitesin arttırabilmek amacıyla 2021-2022 

eğitim-öğretim yılında “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili herhangi bir çalıĢma/program 

düzenlenmemiĢtir. 

 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teĢvik ve ödüllendirme 

 

Eğitim faaliyetlerine iliĢkin teĢvik ve ödüllendirme standart uygulamalar ve mevzuata 

göre gerçekleĢtirilmektedir. Bu doğrultuda eğitim ve öğretim kadrosunun teĢvik ve 

ödüllendirilmesi  “Akademik TeĢvik Yönetmeliği”,  “Giresun Üniversitesi Yurtiçi ve Yurt 

DıĢı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi”,  “Giresun Üniversitesi BAP 

Hazırlama, Değerlendirme ve Ġzleme Yönergesi” hükümleri gereğince yerine getirilmektedir. 

 

C. ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

 

C.1. AraĢtırma Süreçlerinin Yönetimi ve AraĢtırma Kaynakları 

 

C.1.1. AraĢtırma süreçlerinin yönetimi 

 

Fakültemiz Giresun Üniversitesi AraĢtırma-GeliĢtirme politikaları doğrultusunda; 

ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki rekabet gücüne ve 

kalkınmasına ivme kazandıracak misyon ve vizyonu ile temel değerlerine bağlı olarak kalite 

politikası ve stratejik planı ile bölgesel ve yerel ihtiyaçlara uygun ulusal ve uluslararası 

ölçekte bilgi ve değer üretmeyi, araĢtırma yapmayı, araĢtırma-geliĢtirme ve yenilikçi 

faaliyetleri iĢbirliği ve etkileĢimli olarak yürütmeyi teĢvik ederek bu faaliyetlerin 

yaygınlaĢmasını sağlayacak politikalar belirlemeyi, araĢtırma-geliĢtirme çıktılarını ve 

kazanımları önceleyerek izlemeyi ve geliĢtirmeyi benimsemektedir. “Nitelikli bilimsel 

araĢtırma ve proje sayısını artırmak” ise stratejik hedefleri arasındadır. Bu politika ve 

stratejiler, Giresun Üniversitesi tarafından belirlenen araĢtırma ve geliĢtirme politikalarıyla 

örtüĢmektedir. 

Fakültemizde tüm araĢtırma-geliĢtirme çalıĢmaları, Akademik Veri Yönetimi (AVES) 

yazılımları ile izlenmektedir. Harcamalar da dâhil olmak üzere araĢtırma ve geliĢtirme 

süreçlerine ait iĢ ve iĢlemler elektronik ortamda yürütülmektedir. Fakültemiz öğretim 

elemanları tarafından geliĢtirilen araĢtırma-geliĢtirme etkinliklerinin uygulanması, 

planlanması ve kontrol edilmesi, Üniversitemiz “BAP Koordinasyon Birimi” tarafından 

yerine getirilmekte ve takip edilmektedir. Bu süreçte elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, 

aksayan yön/yönler hususunda ilgili önlem/önlemler de yine “BAP Koordinasyon Birimi” 

tarafından alınmaktadır.Fakültemizde tüm araĢtırma-geliĢtirme çalıĢmaları, Akademik Veri 

Yönetimi (AVES) yazılımları ile izlenmektedir. Harcamalar da dâhil olmak üzere araĢtırma 

ve geliĢtirme süreçlerine ait iĢ ve iĢlemler elektronik ortamda yürütülmektedir. Fakültemiz 

öğretim elemanları tarafından geliĢtirilen araĢtırma-geliĢtirme etkinliklerinin uygulanması, 

planlanması ve kontrol edilmesi, Üniversitemiz “BAP Koordinasyon Birimi” tarafından 

yerine getirilmekte ve takip edilmektedir. Bu süreçte elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, 

aksayan yön/yönler hususunda ilgili önlem/önlemler de yine “BAP Koordinasyon Birimi” 

tarafından alınmaktadır. 

 

 

 
 

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=21&MevzuatNo=201811834&MevzuatTertip=5
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/YURT%C4%B0%C3%87%C4%B0_VE_YURTDI%C5%9EI_B%C4%B0L%C4%B0MSEL_ETK%C4%B0NL%C4%B0K_KATILIMI_DESTEKLEME_Y%C3%96NERGES%C4%B0.PDF
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/YURT%C4%B0%C3%87%C4%B0_VE_YURTDI%C5%9EI_B%C4%B0L%C4%B0MSEL_ETK%C4%B0NL%C4%B0K_KATILIMI_DESTEKLEME_Y%C3%96NERGES%C4%B0.PDF
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/YURT%C4%B0%C3%87%C4%B0_VE_YURTDI%C5%9EI_B%C4%B0L%C4%B0MSEL_ETK%C4%B0NL%C4%B0K_KATILIMI_DESTEKLEME_Y%C3%96NERGES%C4%B0.PDF
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/BAP_Yonergesi_yeni.pdf
https://www.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/giresun-edu-tr/Y%C3%B6netmelik-Y%C3%B6nergeler/BAP_Yonergesi_yeni.pdf
https://abvs.giresun.edu.tr/
http://ebap.giresun.edu.tr/
http://ebap.giresun.edu.tr/
https://abvs.giresun.edu.tr/
http://ebap.giresun.edu.tr/
http://ebap.giresun.edu.tr/
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C.1.2. Ġç ve dıĢ kaynaklar 
 

Fakültemiz 2021 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporunda da ifade edildiği gibi, 

Fakültemizde araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri için ayrılan mali kaynaklar 2021 yılında da 

oldukça sınırlı ve yetersiz kalmıĢtır. Fakültemiz fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, 

araĢtırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri gerçekleĢtirmek için büyük çaba sarf etmekte 

olup, öğretim elemanlarına uygun araĢtırma koĢullarının sağlanması ve onların teĢvik 

edilmesi hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak, Öğretim elemanlarına, üniversite genelinde 

TÜBĠTAK, BAP, KOSGEB, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Projeleri hakkında 

bilgilendirmeler yapılması ve bu fonlardan fakültemiz öğretim elemanlarının yararlanması 

amaçlanmaktadır. Fakültemizde araĢtırma-geliĢtirme çalıĢmaları için üniversite dıĢı fonların 

kuruma aktarılmasına yönelik ikili veya çoklu protokol yapma gibi herhangi bir strateji de 

henüz izlenmemektedir/bulunmamaktadır. Ancak, öğretim elemanlarının yaptıkları projelerle 

TUBĠTAK, BAP, il özel idaresi gibi fonlarda faydalanmaları, üniversite dıĢı fonların kuruma 

dolaylı olarak olsa da aktarımı sağlanabilmektedir. 

AraĢtırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için 

Üniversitemiz tarafından ettik kurullar oluĢturulmuĢ ve bilimsel yayınların, lisans ve 

lisansüstü çalıĢmaların intihal taramaları çeĢitli yazılım programları vasıtasıyla yapılmaktadır. 

Böylelikle çalıĢmaların etik yönünden kontrolü sağlanmaktadır. 

Fakültemiz öğretim elemanları tarafından geliĢtirilen araĢtırma faaliyetlerinin 

desteklenmesi, uygulanması, planlanması ve kontrol edilmesi, maddi/nakdi harcama usul ve 

esasları, bütçeleri Üniversitemiz “BAP Koordinasyon Birimi” tarafından yerine getirilmekte 

ve takip edilmektedir. Üniversitenin BAP birimi, yapılan araĢtırmaları, çıkarmıĢ olduğu 

yönerge (Yönetmelik, Yönerge, Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Ġçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, 

MuhasebeleĢtirilmesi Ġle Özel Hesabın ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Esas Ve Usuller ile desteklemektedir. 

Kurum içi kaynakların araĢtırma faaliyetlerine tahsisine iliĢkin öncelikli alan destekleme 

Ģartları Üniversitemiz BAP komisyonu tarafından belirlenmektedir. AraĢtırma faaliyetlerine 

verilen desteklerde, özgün değer, yaygın etki, projenin gerçekleĢtirilebilirliği ve disiplinler 

arası olması temel kriterlerdir. Bu kriterler, hemen her disiplinin temsil edildiği bir komisyon 

tarafından belirlenmekte ve 6 aylık dönemlerde gözden geçirilerek revizyonlar yapılmaktadır. 

Bu süreçte elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, aksayan yön/yönler hususunda ilgili 

önlem/önlemler de yine “BAP Koordinasyon Birimi” tarafından alınmaktadır. Ancak 

fakültemizde an itibarıyla tanzim edilmiĢ /düzenlenmiĢ/yürürlükte olan “Ġç Kaynak Kullanım 

Yönergesi” mevcut değildir. 

Fakültemizin, bağıĢ ve sponsorluk yoluyla kurum dıĢı fonlamalar yoluyla kazanım 

sağladığı proje desteği, sponsor geliri, bağıĢ vb. kalemleri henüz bulunmamaktadır. 

 

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar 

 

Fakültemiz lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim hizmeti veren bir kamu 

kurumudur. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesi içerisinde yer alan Ġktisat 

Anabilim Dalı, Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Anabilim Dalı ve ĠĢletme Anabilim Dalının doktora programları bulunmaktadır. Ġlgili doktora 

programına kayıtlı öğrencilerin iĢ ve iĢlemleri ilgili mevzuatlar gereğince Sosyal Bilimler 

Enstitüsü tarafından izlenmektedir. 

 

 

 

 

http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/KAL%C4%B0TE/2021%20birim%20oz%20degerlendirme.pdf
https://sbe.giresun.edu.tr/tr/page/programlar/4510
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C.2. AraĢtırma Yetkinliği, ĠĢ birlikleri ve Destekler 

 

C.2.1. AraĢtırma yetkinlikleri ve geliĢimi 

 

Fakültemize atanan akademik personelin yetkinliğinin ölçülmesi, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve “Giresun Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” hükümleri ve bu kısmın kanıtlarında yer alan 

ilgili formlar gereğince güvence altına alınmaktadır. Ayrıca, her yıl düzenli olarak alınan 

yıllık faaliyet raporları ve akademik teĢvik yönetmeliği gereğince araĢtırmacıların 

performansları izlenmektedir. AraĢtırma kadrosunun yetkinliğinin geliĢtirilmesi ve 

iyileĢtirilmesi için imkanlar dahilinde kurum içinde kongre, seminer, sempozyum, çalıĢtay ve 

panel gibi bilimsel etkinlikler düzenlemektedir.  Ulusal ve Uluslararası bilimsel 

organizasyonlara katılan araĢtırmacıların masrafları birimimiz bütçe imkânları dâhilinde 

desteklenmektedir. Ayrıca, Üniversitemiz BAP birimi bilimsel çalıĢmalara yurt içi ve yurt dıĢı 

destek sunmaktadır. Bunun yanında, kurumumuzda Erasmus Programı ve Mevlana Programı 

dahilinde bilim insanlarının değiĢim programlarına katılımı teĢvik edilmektedir.  

 

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

 

Fakültemizde kurumlar arası iĢbirliklerini, disiplinler arası giriĢimleri, sinerji 

yaratacak ortak giriĢimleri özendirecek ulusal ve uluslararası mekanizmalar mevcut değildir.  

 

C.3. AraĢtırma Performansı  

 

C.3.1. AraĢtırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

 

Üniversitemizde ve Fakültemizde akademik yayın yapma, yurt içi/yurt dıĢı kongre, 

sempozyum gibi bilimsel etkinliklere katılma gibi hususlarda öğretim elemanlarına sağlanan 

maddi olanaklar oldukça yetersizdir. TeĢvik ve ödüllendirme iĢ ve iĢlemleri “Akademik 

TeĢvik Yönetmeliği”, “Giresun Üniversitesi Yurtiçi ve Yurt DıĢı Bilimsel Etkinliklere 

Katılımı Destekleme Yönergesi”, “Giresun Üniversitesi BAP Hazırlama, Değerlendirme ve 

Ġzleme Yönergesi” hükümleri gereğince yerine getirilmektedir. Her eğitim-öğretim yılı 

sonunda bölümlerden/anabilim dallarından düzenli olarak alınan bilgilerle Fakültemiz öğretim 

elamanlarının/araĢtırmacıların performansları izlenmekte ve değerlendirilmekte olup buna 

iliĢkin veriler 2022 Yılı Faaliyet Raporunda da yer almaktadır. 

Fakültemize atanan akademik personelin yetkinliğinin ölçülmesi, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi  “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”  ve  “Giresun  Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” hükümleri ve bu kısmın kanıtlarında yer alan 

ilgili formlar gereğince güvence altına alınmaktadır. Ayrıca, her yıl düzenli olarak alınan 

yıllık faaliyet raporları ve akademik teĢvik yönetmeliği gereğince araĢtırmacıların 

performansları izlenmektedir. AraĢtırma kadrosunun yetkinliğinin geliĢtirilmesi ve 

iyileĢtirilmesi için imkanlar dahilinde kurum içinde kongre, seminer, sempozyum, çalıĢtay ve 

panel gibi bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. 2022 yılında Fakültemiz öğretim elemanları 

22 bilimsel etkinliğe katılım sağlamıĢlardır. Bu bilimsel etkinliklerde 12 ulusal, 29 

uluslararası bildiri sunulmuĢtur. Fakültemiz öğretim üyelerinin editörlüğünde 2022 yılında 

“Fındık Ekonomisi” ve Giresun Ekonomisi” adlı iki kitap yayımlanmıĢtır. Ulusal ve 

uluslararası bilimsel organizasyonlara katılan araĢtırmacıların masrafları birimimiz bütçe 

imkânları çerçevesinde desteklenmektedir. Ayrıca, Üniversitemiz BAP birimi bilimsel 

çalıĢmalara yurt içi ve yurt dıĢı destek sunmaktadır. Bunun yanında, kurumumuzda Erasmus 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
https://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
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programı dâhilinde bilim insanlarının değiĢim programlarına katılımı teĢvik edilmektedir. Bu 

kapsamda Mayıs ayı içerisinde 4 gün süreyle 1 öğretim üyesi Slovakya‟daki 

Comenius University‟inde ders alma, 1 öğretim üyesi Polonya‟daki Radom  Academy  of 

Economics‟de ders verme hareketliliğine katılmıĢtır. (C.3.1.Kanıt-1) 

 

Kanıtlar: C.3.1.Kanıt-1  

 

C.3.2. Öğretim elemanı/araĢtırmacı performansının değerlendirilmesi 

 

Fakültemizde Birim Faaliyet Raporuna iĢlenmek üzere her yıl bir akademik 

personelden yapmıĢ oldukları yayınlarla ilgili Bölüm BaĢkalıklarımızdan bilgi istenmekte ve 

öğretim elamanlarının/araĢtırmacıların performansları izlenerek değerlendirilmektedir. 2022 

yılında fakültemizden toplam 35 öğretim elemanı akademik teĢvik ödeneği almaya hak 

kazanmıĢtır. (C.3.2-Kanıt-1) Mali kaynaklar; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nun Resmi 

Gazete‟de yayımlanmasına müteakip, birimlerin ihtiyaçları, öğrenci ve personel durumu, 

önceki yılın bütçesi ve harcamaları dikkate alınarak Fakültemize tahsis edilen ödenekler 

dâhilinde belirlenmektedir. Ödenek yetersizliği gibi özel bir durumla karĢılaĢılması 

durumunda, Rektörlüğümüz aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından ilave ek ödenek 

talep edilerek ek ödenek sağlanabilmekte ya da Üniversitemiz genel bütçesinden kaynak 

aktarılmak suretiyle mali ihtiyaçlar sağlanan/sağlanacak olan bu ek ödenek vasıtasıyla 

karĢılanmaktadır.  

 

Kanıtlar: C.3.2.Kanıt-1  

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

 

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

 

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi 

 

Fakültemizde toplumsal katkı süreç yönetimi ile ilgili ayrı bir örgütsel yapı 

bulunmamaktadır. Toplumsal katkı süreci Fakülte yönetiminin faaliyet alanlarındandır. Bu 

durum fakültemizin geliĢtirilmesi gereken açık yönlerinden birisidir.  

 

D.1.2. Kaynaklar 

 

Fakültemizde toplumsal katkı faaliyetlerinin sürdürülebilmesi açısından Kızılay Butik 

olarak isimlendirilen ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi için bir oda 

tahsis edilmiĢtir. Rektörlük ile Kızılay arasında yapılan protokol (D.1.2.Kanıt-

1) süresinin sonuna kadar Fakültemiz ek protokol ile (D.1.2.Kanıt-2) fiziki yer tahsis etmeye 

devam etmektedir.  Ayrıca Fakültemizin Dekanlık kanalıyla yapılan sempozyum baĢta olmak 

üzere sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı faaliyetleri dıĢ paydaĢlarımız tarafından da 

desteklenmektedir. Örneğin 2022 yılında editörlüğünü Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. KurtuluĢ 

Yılmaz GENÇ ile Fakültemiz Dekan Yardımcılarından Dr. Öğr. Üyesi IĢıl DEMĠRTAġ‟ın 

yaptığı „Giresun Ekonomisi‟ kitabının yayınlanmasına ilimizin fındık alanında önde gelen 

firmalarından Yavuzkan Fındık ĠĢletmesi (iĢletme sahibi Mahmut Can YAVUZ) katkıda 

bulunmuĢ (D.1.2.Kanıt-3), editörlüğünü Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. KurtuluĢ Yılmaz GENÇ 

ile Fakültemizin eski Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yasemin MAMUR IġIKÇI ve Dr. Öğr. 

Üyesi Murat ÖZDEMĠR‟in yaptığı „Fındık Ekonomisi‟ kitabının yayınlanmasına ise ilimizin 

http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/c-3-1-kanit-1-15022023100836.pdf
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fındık alanında önde gelen firmalarından Gaffaro Fındık ĠĢletmesi (iĢletme sahibi Halil AK) 

katkıda bulunmuĢtur (D.1.2.Kanıt-4). 

Kurum dıĢından sağlanan mevcut dıĢ destek kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu 

ancak yetersizdir. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen ulusal ve uluslararası 

düzeyde bilimsel etkinlikler aracılığıyla dıĢ paydaĢlarla iĢ birliği tesis edilerek kaynak 

temininin artırılması amaçlanmaktadır. Fakat, ihtiyaç duyulan kaynağın çok büyük bir kısmı 

Fakültemiz bütçesinden sağlanmaktadır.  

Birimin toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte 

fiziki, teknik ve mali kaynakları, birimler arasında denge gözetilerek yönetilmektedir. 

 

Kanıtlar: D.1.2.Kanıt-1, D.1.2.Kanıt-2, D.1.2.Kanıt-3, D.1.2.Kanıt-4 

 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

 

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinde toplumsal katkı, stratejisi belirlenmiĢ bir 

mekanizma ile takip edilmemektedir. Ancak birim faaliyet raporunda dönemsel olarak faaliyet 

sonuçlarına yer verilmekte, dolayısıyla sonuçlar değerlendirilerek bütün alanlarda 

performansın iyileĢtirilmesine çalıĢılmaktadır. 

Fakültemizde gerek kurum içi gerekse de kurum dıĢı toplumsal katkı faaliyetleri için 

ayırmıĢ olduğu bir ödenek/bütçe bulunmamaktadır. Ancak, sosyal sorumluluk kapsamında 

durumu uygun olmayan öğrencilerin kıyafet ve ayakkabı gibi temel ihtiyaçlarının sağlanması 

için Fakültemiz bünyesinde Kızılay iĢbirliği ile Butik Odası açılmıĢ ve ihtiyaç sahibi 

öğrencilerin kullanımına sunulmuĢtur.  

Toplumsal katkı yönünde yapılan Fakültemiz tarafından organize edilen 1. 

Uluslararası Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresi ile ilgili bütün bilgi ve detaylar Fakültemiz 

web sayfasında bulunmaktadır (D.2.1.Kanıt-1). 

Ayrıca, Fakültemiz öğretim elemanları tarafından bölgenin değiĢen ihtiyaçları 

kapsamında “Toplumsal Katkı” (sivil toplum kuruluĢu faaliyetleri, televizyon programlarına 

katılım, internet üzerinden halka açık canlı yayın, üniversite dıĢı ortamlarda yapılan toplumu 

yönlendirici faaliyetler-konuĢmalar, toplum odaklı faaliyetler) sağlanmıĢtır.  Fakültemiz 

öğretim elemanları bu bağlamda 61 farklı organizasyonda topluma katkı sağlayacak 

faaliyetlerde bulunulmuĢtur. (D.2.1.Kanıt-2) Bununla birlikte Kadın ve Aile ÇalıĢmaları 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin faaliyetleri (D.2.1.Kanıt-3) ile Çocuk Hakları Uygulama 

ve AraĢtırma Merkezinin faaliyetleri (D.2.1.Kanıt 4) bu kapsamda ele alınabilir. 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, bilim ve teknoloji alanında üretilen bilginin 

eğitim-öğretime ve topluma katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda; Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültesi birimlerinin iĢ birliği içerisinde hareket etmeleriyle üretilen değerlerin 

topluma ve iĢgücü piyasasına yansıtılması, etkileĢim stratejisinin ana hatlarını 

oluĢturmaktadır. 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, logosunda fındık bülbülü ve fındığın yer alması 

dolayısıyla Giresun‟un tanınırlığında önemli bir iĢlev görmektedir. Ayrıca Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesindeki bazı araĢtırmaların Giresun ili ile ilgili olması Giresun iline önemli 

toplumsal katkı doğurmaktadır. Örneğin 2022 yılında yayınlanan “Giresun Ekonomisi” ve 

“Fındık Ekonomisi” kitapları bu kapsamda önemli bir iĢlev görmüĢtür (D.2.1.Kanıt-5). Ayrıca 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinin akademik ve idari personeli ile öğrencileri Giresun‟a 

sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkı sağlamaktadır. 

Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi tarafından 2022 yılında baĢlatılan 

“GiriĢimcilik SöyleĢileri” ve “Ġ.Ġ.B.F. Seminerleri” etkinlik dizileri de üniversite dıĢından 

http://iibf.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/gaffaro-findik-isletmesine-tesekkur-ederiz/5195
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katılıma açık ve sosyal fayda odaklı faaliyetlerdir. (D.2.1.Kanıt-6, D.2.1.Kanıt-7, D.2.1.Kanıt-

8, D.2.1.Kanıt-9) Bu etkinlikler ile ilgili alanlarda toplumsal katkı amaçlanmaktadır. Buna 

göre, “GiriĢimcilik SöyleĢileri”  etkinliği giriĢimcilik konusunda farkındalık yaratarak, 

baĢkalarının deneyimlerinden öğrenme yoluyla bilgi birikimini artırmayı ve giriĢimcilik 

faaliyetlerini yaygınlaĢtırmayı amaçlamaktadır.“Ġ.Ġ.B.F. Seminerleri”, öğrencilerimizin ve 

toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda akademisyenlerimizin birikiminden yararlanarak bilgiyi 

paylaĢmayı ve ilgili konularda öğrencilerimizi ve toplumu daha ileriye götürmeyi 

amaçlamaktadır (D.2.1.Kanıt-6, D.2.1.Kanıt-7, D.2.1.Kanıt-8, D.2.1.Kanıt-9) 

 

Kanıtlar: D.2.1.Kanıt-1, D.2.1.Kanıt-2, D.2.1.Kanıt-3, D.2.1.Kanıt-4, D.2.1.Kanıt-5, D.2.1.Kanıt-6,  

D.2.1.Kanıt-7, D.2.1.Kanıt-8, D.2.1.Kanıt-9 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

Güçlü Yönler ve ĠyileĢtirmeye Açık Yönler 

 

Liderlik, Yönetim ve Kalite 

 

Güçlü Yönler 

 

 Misyon, vizyon, değerler tüm çalıĢanların katılımıyla belirlenmiĢ olması, 

 “Yönetim Sistemi Sertifikası (ISO 9001:2015)” alınmıĢ olması, 

 Kalite Yönetim Sistemi‟nin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek için gerekli 

olan gözden geçirme girdileri, aynı zamanda iç paydaĢların ve diğer ilgili birimlerin 

görüĢleri anketler aracılığıyla alınması, 

 Fakülte yönetiminin ve tüm personelin kalite süreçlerini benimsemeleri, 

 Birim Kalite Komisyonunun oluĢturulması, 

 Birim Kalite Komisyonunun Kalite süreçlerinde aktif ve etkin olması, 

 DıĢ paydaĢlarımız ile iĢbirliği içerisinde olunması, 

 Memnuniyet anketlerinin yapılarak sonuçlarının kamuoyu ile paylaĢılması. 

 Durumsallık yaklaĢımı içerisinde üç temel iĢlevi (eğitim-öğretim, araĢtırma ve 

topluma hizmet) yürütmek için katılımcı yönetim sistemi uygulanmaktadır. Stratejik 

olarak alınan kararlar kademe kademe alt birimlere yayılmaktadır. Temel süreçte 

alınan kararlarda üst kademelere gönderildiğinden birbirinden etkilenen çift taraflı 

iletiĢimle sağlanan yönetim sistemi uygulanmaktadır. 

 Fakültemiz ve Üniversitemiz web sayfasında, Fakülte ile ilgili bilgiler, Fakültenin ve 

Üniversitenin yetkilendirmiĢ olduğu birimlerce ve üst yönetim ya da bilginin kaynağı 

tarafından verilen onay doğrultusunda kamuoyuyla paylaĢılmaktadır. Kaynağından 

güncelliği, güvenilirliği ve geçerliliği teyit edilmemiĢ hiçbir bilgi kamuoyuyla 

paylaĢılmamaktadır. 

 

 İyileştirmeye Açık Yönler 

 

 Stratejik hedeflere ulaĢmak amacıyla tanımlanan süreçleri, sürekli iyileĢtirmek için 

toplam kalite yönetiminde kullanılan süreç haritaları, istatistiksel analizler, beyin 

fırtınası, sebep-sonuç Ģemaları, geri bildirimlerin kaydı, ağaç diyagramı gibi araçların 

uygun olanlarından faydalanılması planlanmaktadır. 
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 DıĢ paydaĢların kalite güvencesi sistemine katılım ve katkılarına yönelik yapılmıĢ bir 

uygulama yöntemi henüz bulunmamakla birlikte Üniversitemizce bu yönde gerekli 

çalıĢmaların tesis edilmesi planlanmaktadır. 

 UluslararasılaĢma düzeyinin yükseltilmesi konusunda çalıĢmalar yürütülebileceği 

değerlendirilmektedir. 

 Fakültemiz genelinde kalite kültürünün geliĢtirilmesi ve içselleĢtirilmesi amacıyla 

çalıĢmalar yürütülebileceği değerlendirilmektedir. 

 Mezun Bilgi Sisteminin kullanımı yaygınlaĢtıkça izleme ve iyileĢtirme sisteminin 

geliĢtirilebileceği değerlendirilmektedir.  

 Ġç kontrol sisteminde yer alan makul güvenceye ulaĢabilmek için yapılan çalıĢmalar 

devam etmektedir. 

 Ġnsan kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından “ideal kadro” çalıĢmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Öğrencilerin Fakülteye iliĢkin memnuniyetileri objektif olarak ölçülememektedir. 

 Yöneticilerin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân 

tanıyacak iĢlemler mevcut değildir. 

  

Eğitim-Öğretim 

 

Güçlü Yönler 

 

 Üniversiteye yeni baĢlayan öğrencilere oryantasyon programı uygulanmaktadır. 

 Öğrenci topluluklarının kurulması ve aktif olmaları teĢvik edilmektedir. 

 Fakültemizdeki uluslararası öğrenciler sayısı artmaktadır.  

 Kurumumuz eğitim-öğretim kadrosu genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. 

 “Ġsteğe Bağlı Ġngilizce Hazırlık Sınıfı” uygulaması bulunmaktadır. 

 “Ġngilizce Ortak Ders Havuzu” uygulaması bulunmaktadır. 

 Fakültemiz bölümlerinin ders bilgi paketleri/kataloglarının web sitemiz aracılığıyla iç 

ve dıĢ paydaĢlarımız ile paylaĢılmaktadır. 

 Fakültemizin web sitesinde yer alan “DĠMER” sekmesi üzerinden tüm öğrencilerimiz 

ve personelimiz her türlü Ģikâyet, talep ve önerilerini iletebilmektedir. 

 Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterlerinin Ģeffaf bir Ģekilde kamuoyu ile 

paylaĢılmaktadır. 

 Fakültemiz ile aynı yerleĢkede bulunan Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi‟nden 

öğrenci ve öğretim elemanlarımız kolaylıkla yararlanmaktadır. 

 Üniversitemiz bünyesinde bulunan "Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik AraĢtırma ve 

Uygulama Merkezi" tarafından öğrencilerimize bireysel psikolojik 

danıĢmanlık  hizmeti verilmektedir. 

 

İyileştirmeye Açık Yönler 

 

 Eğitim-öğretim planlarının düzenlenmesinde sektörlerin temel ihtiyaçlarının göz 

önünde bulundurulması. 

 Mezunların yeterlik düzeyleri ile ilgili olarak bir istatiksel ve betimsel (anket, alan 

çalıĢması vb) çalıĢma yapılmamakta olup, Üniversitemizce yapılması.  

 BaĢarılı öğrencilerin kuruma/programlara kazandırılması hususunda ise henüz 

herhangi bir teĢvik ve ödül sistemi/programı bulunmamaktadır. 

 Öğretim elemanlarının eğitsel performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

amacıyla üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencilerden anket 
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doldurulmaları istenmiĢ, fakat bu uygulama sağlıklı bir Ģekilde yürütülememiĢtir. Bu 

nedenle eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve 

ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar istenilen düzeyde olmamakla birlikte bu 

husus iyileĢtirmeye açık bir yön olarak değerlendirilmektedir. 

 Eğitim-öğretim ve araĢtırma faaliyetlerinin yürütülmesinde laboratuvar ve fiziki 

donanımlara iliĢkin teknolojik altyapının  güçlendirilmesi. 

 Üniversitemizde mezun bilgi sistemi kurulmuĢ olup,  ilgili sistem üniversitemiz web 

sayfası üzerinden iç ve dıĢ paydaĢlarımızın kullanımına açılmıĢtır. Bu sistem tüm alt 

yapısı ile çalıĢır vaziyette olup mezunlarımızın demografik bilgilerine, iletiĢim 

bilgilerine, akademik bilgilerine ve çalıĢma hayatı bilgilerine ulaĢım imkânı 

vermektedir. Bu doğrultuda mezunlarla etkileĢim içerisinde olunması. 

 Teknoloji ağırlıklı derslerin mevcut oranınlarının artırılması. 

 Ġsteğe Bağlı Ġngilizce Hazırlık sınıfına  katılım oranının artırılması. 

 

AraĢtırma-GeliĢtirme 

 

Güçlü Yönler 
 

 Giresun Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) birimi Yönergesi‟nde 

belirtildiği gibi Öğretim Üyelerine bilimsel etkinliklere katılım desteği, yayın desteği 

ve proje desteği gibi imkânların sunulması. 

 Fakültemizce ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler düzenlenmekte olup 

bu etkinlikler aracılığıyla dıĢ paydaĢlarla iĢbirliği tesis edilerek kaynak temininde 

çeĢitlilik sağlanmaktadır. 

 Ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde geçmiĢ yıllara göre artıĢ kaydedilmesi. 

 2020 yılından baĢlayan ve halen devam etmekte olan COVĠD-19 salgınına rağmen 

uluslararası değiĢim programlarına katılımın sürmesi. 

 Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı (YÖK), 2021 yılında Giresun Üniversitesini fındık 

alanında “Bölgesel Kalkınma Odaklı ĠhtisaslaĢma Programına” kabul etmiĢtir. Bu 

programın temel hedefi üniversitelerin bölgesel kalkınmada aktif rol oynamalarını 

sağlamaktır. Dolayısıyla fakültemizin bu sinerjiden faydalanabilecek olması. 

  

İyileştirmeye Açık Yönler 
 

 Fakültemiz bünyesinde araĢtırma-geliĢtirmeye yönelik fiziki alt yapı ve laboratuarların 

geliĢtirilmesi. 

 AraĢtırma ve geliĢtirmeye yönelik mali kaynakların yetersizliği ve kaynak 

çeĢitliğindeki kısıtlar. 

 Mezunların akademik ortamda ve/veya sanayi kuruluĢlarında çalıĢma oranları, yurt içi 

ve yurt dıĢında çalıĢma oranlarını tespit edecek bir uygulamanın mevcut olmaması. 

  

Toplumsal Katkı 

 

Güçlü Yönler 

 

 Fakültemizce ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmektedir. 

 Fakültemiz logosu Giresun yöresinin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. 

 GiriĢimcilik SöyleĢileri ve Ġ.Ġ.B.F. Seminerleri gibi etkinlikler toplumun ilgili 

alanlarda geliĢimine katkı sağlamaktadır.  

 Fakültemizde toplumsal katkı konusunda güçlü bir duyarlılık vardır.  
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İyileştirmeye Açık Yönler 

 

 Toplumsal katkı süreçleri yönetiminin geliĢtirilmesi değerlendirilmektedir. 

 Toplumsal sorunların çözümüne yönelik daha çok etkinlik düzenlenmelidir.  

 Çocuklar ve engelliler ile ilgili olarak gerçekleĢtirilen faaliyet sayısı artırılmalıdır.  

 Kadınların sosyal yaĢamda, iĢ yaĢamında daha güçlü Ģekilde yer almalarına katkı 

sağlayacak faaliyetler gerçekleĢtirilmelidir.  

 Öncelikle, Giresun''un ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin olmak üzere, ülkemizin 

toplumsal katkıya açık alanları belirlenmeli, üniversitenin yol gösterici rolü 

çerçevesinde bu alanlarda topluma katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleĢtirilmelidir.  

 


