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GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü 

D. TOPLUMSAL KATKI EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin Konusu 
Sıra 

No 

Eylem 

No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, 

(Ölçme Araçları) 

Tamamlanma  

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

D.1.Toplumsal 

Katkı Stratejisi 
D.1.1 

D.1.1.1 

Toplumsal katkı politikasının 

yayınlanması ve gerekli ise mevcut 

politikada düzenlemeler yapılması 

Politikada yapılan 

düzeltme sayısı 
Kasım 2020 Tamamlandı 

Giresun Üniversitesi’nin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, 

araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi politikaları 

bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmuş ve bu politikalar 

doğrultusunda alt çalışma gruplarınca kurumun temel değerleri, 

stratejileri, hedefleri belirlenmiş, iç ve dış paydaş görüşleri 

yansıtılarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Toplumsal Katkı 

Politikası ve İlgili 

Dokümanlar 

D.1.1.2 

Üniversitemiz toplumsal katkı strateji 

ve hedeflerinin belirlenmesi ve 

hedeflerin gerçekleşme oranının 

belirlenmesi, gerçekleşmeyen 

hedefler için yeni eylemlerin 

oluşturulması 

Hedeflerin 

gerçekleşme oranı 
Aralık 2020 Tamamlandı 

Üniversitemiz politikaları oluşturulurken, stratejik amaç ve hedefler 

göz önünde bulundurulmuş, her bir politika temelinde eylem planı 

çalışmalarında hedeflere ulaşma noktasında kullanılacak 

performans göstergeleri saptanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Eylem Planları ve 

Performans Ölçütleri 

D.1.1.3 

Birim Kalite Komisyonları Yönergesi 

doğrultusunda tüm birimlerde 

toplumsal katkı alt komisyonunun 

oluşturulması 

Birim Toplumsal 

Katkı Alt Komisyon 

Üyeleri Listesi 

Aralık 2020 Tamamlandı 

 

Üniversitenin tüm birimlerinde birim kalite komisyonları 

oluşturulmuş ve ilgili yönerge doğrultusunda en az biri öğrenci 

temsilcisi olmak üzere görevlendirmeler yapılmıştır. Birim kalite 

komisyonları üye listeleri, Koordinatörlük web sayfasında 

paylaşılmakta ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda 

güncellemeler yapılmaktadır 

  

Birim Kalite Komisyonları 

Üye Listesi  

D.1.1.4 

Üniversitemiz toplumsal katkı 

politikası, hedefleri ve stratejileriyle 

uyumlu olarak birimde gerçekleşecek 

toplumsal katkı hedeflerinin ve 

faaliyetlerinin belirlenmesi 

Birimde 

gerçekleşen 

toplumsal katkı 

faaliyet sayısı 

Ocak 2021 Tamamlandı 

Birim Öz Değerlendirme Raporları ve birim saha ziyaretleri sırasında 

birim öz-değerlendirme kartında saha ziyaret takımı tarafından 

sunulan geri bildirimler dikkate alınarak belirlenecektir. Ayrıca 

birimlerin web sayfalarında "Kalite" başlıklı bir menü yer almakta ve 

bu menüde birimlerde gerçekleştirilen kalite faaliyetlerine yer 

verilmektedir. 

Kalite İzlencesi Örn:  

Eğitim Fakültesi Kalite 

İzlencesi 

Şebinkarahisar Sosyal 

Bilimler MYO Kalite 

İzlencesi 

Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı Kalite İzlencesi 

https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/toplumsal-katki-politikasi/7141
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/toplumsal-katki-politikasi/7141
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/toplumsal-katki-politikasi/7141
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/eylem-planlari/7456
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/eylem-planlari/7456
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/birim-kalite-komisyonlari-uye-listesi/7290
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/birim-kalite-komisyonlari-uye-listesi/7290
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/birim-kalite-komisyonlari-uye-listesi/7290
https://egitim.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7293
https://egitim.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7293
https://egitim.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7293
https://egitim.giresun.edu.tr/tr/page/2021-yili-birim-kalite-izlencesi/7293
https://sebinsbmyo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/sebinsbmyo-giresun-edu-tr/izlence-%C5%9ESBMYO%20Akademik%20ve%20%C4%B0dari%20Faaliyet%20Takip%20%C4%B0zlencesi-May%C4%B1s%202021.pdf
https://sebinsbmyo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/sebinsbmyo-giresun-edu-tr/izlence-%C5%9ESBMYO%20Akademik%20ve%20%C4%B0dari%20Faaliyet%20Takip%20%C4%B0zlencesi-May%C4%B1s%202021.pdf
https://sebinsbmyo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/sebinsbmyo-giresun-edu-tr/izlence-%C5%9ESBMYO%20Akademik%20ve%20%C4%B0dari%20Faaliyet%20Takip%20%C4%B0zlencesi-May%C4%B1s%202021.pdf
https://sebinsbmyo.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/sebinsbmyo-giresun-edu-tr/izlence-%C5%9ESBMYO%20Akademik%20ve%20%C4%B0dari%20Faaliyet%20Takip%20%C4%B0zlencesi-May%C4%B1s%202021.pdf
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/idare-faaliyet-izlencesi/3044
https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/idare-faaliyet-izlencesi/3044


D.1.1.5 

Üniversitemiz toplumsal katkı 

süreçlerinde öncelikli alanların 

belirlenmesi 

Toplumsal katkı 

süreçlerinde 

belirlenen öncelikli 

alanların listesi 

Mayıs 2021 
Devam 

Ediyor 

Üniversitemiz, misyon, vizyon ve temel değerleri doğrultusunda, 

Giresun başta olmak üzere bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu 

nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sağlayacak, bilim ve 

teknoloji üreterek bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını 

destekleyecek bir farklılaşma stratejisini paydaş görüşleri esas 

alınarak senato kararı ile “Fındık ve Rekreasyon” alanı olarak 

belirlemiştir. 

GİFAM Fındık Çalışmaları 

Üniversite İş birliği ile 

Fındık Çalışmaları 

D. TOPLUMSAL KATKI EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin Konusu 
Sıra 

No 

Eylem 

No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, 

(Ölçme Araçları) 

Tamamlanma  

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

D.1.Toplumsal 

Katkı Stratejisi 
D.1.2 

D.1.2.1 

Birim toplumsal katkı alt 

komisyonunun birim öz 

değerlendirme raporunu hazırlaması 

Birim öz 

değerlendirme 

raporu toplumsal 

katkı bölümü 

Her yıl Şubat Tamamlandı 

2018 yılından itibaren bazı birimler tarafından yürütülen, Birim Öz 

Değerlendirme Raporu (BÖDR) çalışmalarının kapsamı 2020 yılı 

itibariyle genişletilmiş, tüm birimlerden ilgili rehber doğrultusunda 

oluşturulan bu komisyonlar aracılığıyla raporlarını yazmaları 

istenmiştir. Bu bağlamda, Giresun Üniversitesi tüm akademik 

birimlerde, daire başkanlıklarında ve bazı araştırma ve 

koordinatörlük birimlerinde raporlama çalışmaları tamamlanmıştır. 

Kalite Koordinatörlüğü 

web sayfasının Raporlar 

menüsü altında ilgili tüm 

raporlara yer verilmiştir. 

Örn:  

Fakülteler BÖDR 

Koordinatörlük ve 

Araştırma Birimleri 

BÖDR  

D.1.2.2 

Toplumsal katkı alt komisyonunun  

GRÜ-KİDR toplumsal katkı bölümünü 

hazırlaması 

KİDR toplumsal 

katkı bölümü 
Her yıl Mart Tamamlandı 

 

Üniversitede KİDR hazırlama süreçleri bütüncül olarak Kalite 

Komisyonu, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite 

Koordinatörlüğü, Alt Komisyonlar ve Birim Kalite Komisyonlarının 

çalışmaları ile oluşturulmaktadır. KİDR çalışmasının her bir alt başlığı 

ilgili alt komisyonun görüş ve önerileri doğrultusunda ilgili bir üst 

kurul veya komisyona sunulmaktadır.  

Kurum İç Değerlendirme 

Raporları 

D.1.2.3 

Dış paydaş koordinasyon 

toplantılarını düzenli olarak 

gerçekleştirmek 

Toplantı tutanağı 
Her yıl 

Ağustos 

Devam 

Ediyor 

COVID-19 pandemisi nedeniyle toplantılar uzaktan dijital araçlar yolu ile yapılmıştır. Üniversite 

danışma kurulunun belirlenmesi noktasında üst yönetim ve Akreditasyon, Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından çalışmalar başlatılmıştır. İlgili kurulun 

oluşturulması ile birlikte çalışmalara koordinatörlüğün sayfasında yer verilecektir. 

D.1.2.4 

Kamu, özel sektör kurumları ve sivil 

toplum kuruluşları ile işbirliğini ve 

ortak projeleri arttırmak 

Protokol sayısı Sürekli 
Devam 

Ediyor 

 

Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında topluma hizmet eden 

kurum, kuruluş ve kişilerle ortak çalışmalar ve protokoller 

çerçevesinde iş birlikleri gerçekleştirilmektedir.  

Kurum İç Değerlendirme 

Raporları 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/C.1.3.3.%20G%C4%B0FAM%20F%C4%B1nd%C4%B1k%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1.PNG
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/C.1.3.4.%20%C3%9Cniversite%20%C4%B0%C5%9F%20birli%C4%9Fi%20ile%20F%C4%B1nd%C4%B1k%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/C.1.3.4.%20%C3%9Cniversite%20%C4%B0%C5%9F%20birli%C4%9Fi%20ile%20F%C4%B1nd%C4%B1k%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/fakulteler-oz-degerlendirme-raporu/7266
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/fakulteler-oz-degerlendirme-raporu/7266
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/fakulteler-oz-degerlendirme-raporu/7266
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/fakulteler-oz-degerlendirme-raporu/7266
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/fakulteler-oz-degerlendirme-raporu/7266
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorluk-ve-arastirma-birimleri-oz-degerlendirme-raporlari/7470
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorluk-ve-arastirma-birimleri-oz-degerlendirme-raporlari/7470
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorluk-ve-arastirma-birimleri-oz-degerlendirme-raporlari/7470
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorluk-ve-arastirma-birimleri-oz-degerlendirme-raporlari/7470
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorluk-ve-arastirma-birimleri-oz-degerlendirme-raporlari/7470
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/koordinatorluk-ve-arastirma-birimleri-oz-degerlendirme-raporlari/7470
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690


D.1.2.5 
Öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve 

sorumluluk bilincini güçlendirmek 

Yapılan etkinlik 

sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler 

öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincinin 

güçlendirilmesine katkı sunmaktadır.  

Kurum İç Değerlendirme 

Raporları 

D. TOPLUMSAL KATKI EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin Konusu 
Sıra 

No 

Eylem 

No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, 

(Ölçme Araçları) 

Tamamlanma  

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

D.2.Toplumsal 

Katkı Kaynakları 
D.2.1 

D.2.1.2 

Bölgesel ve yerel ihtiyaçlar ve 

çözümlerine yönelik eğitim ve 

projelerin sayısını arttırmak 

Düzenlenen kurs ve 

etkinlik sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler 

bölgesel ve yerel ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmakla birlikte tüm 

bu süreçler kurs, eğitim ve etkinlikler çerçevesinde 

sürdürülmektedir. 

AFAD İl Müdürlüğü İle 

İşbirliği Sıfır Atık Belgesi 

D.2.1.3 

Toplumsal katkıya dönüştürülmek 

üzere uygulama ve araştırma 

merkezleri, enstitüler, akademik 

birimler ve öğrenci kulüpleri 

bünyesinde yürütülen araştırma, 

geliştirme, proje ve eğitim 

faaliyetlerini desteklemek 

Düzenlenen faaliyet 

sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Toplumsal katkı faaliyetleri, 1) topluma doğrudan sunulan 

hizmetleri, 2) toplumsal bilgilendirme ve eğitim hizmetleri, 3) sosyal 

sorumluluk projeler olmak üzere üç başlık altında 2020 yılı Kurum İç 

Değerlendirme Raporunda detaylı olarak sunulmuştur. 

Kurum İç Değerlendirme 

Raporları 

 

2020 Yılı İdare Faaliyet 

Raporu 

D.2.1.4 
Üniversitenin tanınırlığını, 

faaliyetlerin bilinirliğini artırmak 

Faaliyetlerle ilgili 

yapılan haber sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Üniversite Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından tüm 

akademik ve idari süreçler ve etkinliklerle ilgili duyurular düzenli 

olarak yapılmaktadır.  

Giresun Üniversitesi 

Web Sayfa 

 

Twitter, Facebook, 

Youtube, Instagram 
 

D. TOPLUMSAL KATKI EYLEM PLANI Eylemin İzlenmesi 

Eylemin Konusu 
Sıra 

No 

Eylem 

No 
Öngörülen Eylem veya Eylemler 

Çıktılar/ Sonuçlar, 

(Ölçme Araçları) 

Tamamlanma  

Tarihi 

Tamamlanma  

Durumu 

Tamamlanma Süreçleri ve  

Yapılacak Çalışmalar 
Kanıt(lar) 

D.3.Toplumsal 

Katkı 

Performansı 

D.3.1 D.3.1.1 

Üniversitenin duyuru ve haber 

bültenleri ile üniversite hakkında 

görsel ve yazılı basında çıkan 

haberlerin e-posta veya benzeri 

yollarla tüm paydaşlara gönderilmesi 

Paydaşlara 

gönderilen haber 

sayısı 

Sürekli 
Devam 

Ediyor 

Üniversite Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından tüm 

akademik ve idari süreçler ve etkinliklerle ilgili duyurular düzenli 

olarak yapılmaktadır.  

Giresun Üniversitesi 

Web Sayfa 

 

Twitter, Facebook, 

Youtube, Instagram 
 

https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/afad-il-mudurlugu-ile-isbirligi-protokolu-imzalandi/2816
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/afad-il-mudurlugu-ile-isbirligi-protokolu-imzalandi/2816
https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/universitemiz-sifir-atik-belgesi-almaya-hak-kazandi/2821
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/ic-degerlendirme/5690
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/raporlar/gru2020idarefaaliyet.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/raporlar/gru2020idarefaaliyet.pdf
https://www.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/
https://www.giresun.edu.tr/


D.3.1.2 

Giresun Üniversitesi Dış Paydaş 

Koordinasyon Toplantılarının 

periyodik olarak düzenlenmesi 

Düzenlenen 

toplantı sayısı 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 
Üniversite danışma kurulunun belirlenmesi noktasında üst yönetim ve Akreditasyon, 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından çalışmalar başlatılmıştır. İlgili 

kurulun oluşturulması ile birlikte çalışmalara koordinatörlüğün sayfasında yer verilecektir. 

D.3.1.3 
Toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik 

ihtiyaç analizlerinin yapılması 

İhtiyaç analizi 

sonuçları 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik ihtiyaç analizleri çalışmalarına Üniversitemiz Toplumsal 

Katkı Komisyonu, diğer ilgili komisyon ve birimler aracılığıyla başlanacaktır.  

D.3.1.4 

Toplumsal katkı faaliyeti alan 

katılımcıların memnuniyet 

düzeylerinin belirlenmesi ve 

raporlanması 

Değerlendirme 

raporları 

Her faaliyet 

sonunda 

Devam 

Ediyor 

Toplumsal katkı faaliyetlerinde paydaş geri bildirimleri de düzenli 

olarak gerçekleştirilen memnuniyet anketleri aracılığı ile 

alınmaktadır. Ayrıca üniversitede öğrenciler ve birimler tarafından 

yürütülen her türlü etkinlikler ve faaliyetler belirli birtakım kriterler 

çerçevesinde kanıt esasına dayalı olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı ve Etkinlik Koordinasyon Kurulu tarafından 

izlenmektedir. 

Etkinlik Değerlendirme 

Rapor Örneği  

D.3.1.5 
Dış paydaş memnuniyet düzeyinin 

belirlenmesi ve raporlanması 

Değerlendirme 

raporları 
Sürekli 

Devam 

Ediyor 

Üniversitede iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınmasına yönelik 

olarak düzenli olarak anketler düzenlenmekte ve rapor olarak 

paylaşılmaktadır. İlgili raporlar birimlerle ve üst yönetim ile 

paylaşılmakta ve geri bildirimler doğrultusunda planlamalar 

yapılmaktadır. 

Anket Form ve Raporları 

 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/D.3.1.1.%20Etkinlik%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu%20%C3%96rne%C4%9Fi%201.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/giresun/2020/ProofFiles/D.3.1.1.%20Etkinlik%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu%20%C3%96rne%C4%9Fi%201.pdf
https://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/anketler/7854

