
 

 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI, TEMEL DEĞERLERİ, STRATEJİLERİ, HEDEFLERİ VE 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

Toplumsal Katkı Politikası 

Giresun Üniversitesi; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini, ulusal, 
bölgesel ve yerel toplumun önceliklerine ve beklentilerine uygun olarak belirler. 
Üniversite, akademik ve idari birimlerinin yanı sıra araştırma ve uygulama merkezleri 
aracılığıyla toplumsal katkıyı dikkate alarak düzenlenen eğitimler, sosyal ve kültürel 
etkinlikler ile bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan katma değerleri tüm iç ve dış 
paydaşlarının gelişimine ve yararına sunan, toplumsal katkının gerçekleştirilmesinde 
sürekliliği esas alan, tüm bu faaliyetlerinde paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasında 
geri bildirim mekanizmalarını kullanan, kültürel ve çevresel duyarlılığı gözeten bir 
anlayışı toplumsal katkı politikası olarak benimsemektedir. 

Temel Değerler 

Üniversitenin toplumsal katkı politikasının dayandığı temel değerler şunlardır: 

• Katılımcılık ve paylaşımcılık 
• Hayat boyu öğrenme 
• Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık 

 

Toplumsal Katkı Stratejileri   

• Üniversitenin duyuru ve haber bültenleri ile Üniversite hakkında görsel ve yazılı 
basında çıkan haberlerin e-posta veya benzeri yollarla tüm paydaşlara gönderilmesi,  

• Giresun Üniversitesi, Dış Paydaş Koordinasyon Toplantılarının düzenlenmesi, 
• Giresun Üniversitesi araştırmacılarının ve dış paydaşların bir araya gelerek topluma 

katkı sağlayacak alanların belirleneceği seminerlerin ve çalıştayların düzenlenmesi, bu 
etkinliklere katılımın tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde yürütülmesi,  

• Tüm paydaşların katılımıyla yapılacak sanatsal, eğitsel ve sportif etkinliklerle bölgenin 
sosyal ve kültürel yapısının gelişimine katkı sağlanması, 

• Dış paydaşlarla bölgesel kalkınmaya yönelik protokollerin yapılması, 
• Halka açık kurs ve etkinliklerle halkın bilinçlendirilmesi, 
• Toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirilmesine hizmet eden 

faaliyetlerin desteklenmesi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Toplumsal Katkı Hedefleri      

• Stratejik plan doğrultusunda belirlediği toplumsal katkı faaliyetlerini destekler 
nitelikte uygulama odaklı eğitim-öğretim yaklaşımıyla mesleki ve etik açıdan yüksek 
bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirerek ekonomik ve sosyal gelişime katkı 
sağlamak, 

• Paydaşlarla işbirliği içerisinde toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine 
katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve projeler üretmek, 

• Üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak, 
• Bireysel ve kültürel farklılıklar ile toplumsal sorunlara duyarlı, toplumsal koşullar ve 

sorunlar konusunda bilinçli, sorumluluk sahibi, hizmet ve çözüm odaklı bireyler 
yetiştirmek üzere toplum yönelimli ve toplum içinde eğitim yapmak, 

• Müfredat kapsamındaki dersler ve projeler aracılığıyla toplum içinde gerçekleştirilen 
sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinin yanı sıra öğrenci kulüplerinin gönüllü 
faaliyetlerini desteklemek, 

• İç ve dış paydaşların topluma hizmet kapsamındaki işbirliklerini teşvik etmek, 
• Tüm birimlerin yürüttükleri araştırma, geliştirme ve eğitim etkinliklerinin toplumsal 

katkıya dönüşmesini amaçlayan; toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araştırma 
alanlarında, sahip olduğu ileri teknoloji ve insan kaynağı ürünlerini insanlığın 
hizmetine sunmak, 

• Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak 
amacıyla akademisyenlerini ve araştırma ekiplerini sürekli teşvik etmek, bünyesinde 
bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda 
sağlayarak değer katmaya önem vermek, 

• Araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünleri Teknoloji Transfer 
Ofisi’nin de desteğiyle toplum yararına sunmak, tüm iç paydaşlar tarafından 
benimsenmiş olan insanlığa hizmet etme hedefinin gerçekleştirilmesinde süreklilik 
sağlamak, 

• Dış paydaşlara yönelik olarak yaşam boyu öğrenmeyi teşvik edecek doğrultuda eğitim 
programları düzenlemenin yanı sıra, kültürel ve sosyal etkinlikler de gerçekleştirmek, 

• Öğrencilerin görev aldığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve bu projeler kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetleri desteklemek, 

• Toplumsal sorunlara yönelik akademik ilginin artırılması ve toplumsal farkındalık 
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak, 

• Topluma yönelik yaşam boyu öğrenme faaliyetlerini güçlendirmek, 
• Doğaya saygılı, sürdürülebilir yaşam alanlarını oluşturmak, bunun için gerekli 

yönetişim modelini oluşturmak, doğal ve kültürel varlıkların korunması, engelli ve 
engelsiz tüm bireyler için güvenli ve erişilebilir yaşam ortamını sağlamak, 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk ve özel gereksinimlilerin hakları konusunda 
farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikleri desteklemek, 

• Bilimsel bilgiyi toplumun genelinin erişimine sunmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Performans Göstergeleri 

Hedef 1 
• Kamu, özel sektör kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini ve ortak 

projeleri arttırmak. 
Performans Göstergesi 
1.1.  Sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurumlarla yapılan iş birliği,  protokol sayısı 
ve ticari sözleşme sayısı 
1.2.  Topluma yönelik çalışmalarda görev alan akademik, idari personel ve öğrenci 
katılımcı sayısı 
 
Hedef 2 

• Toplumsal katkıya dönüştürülmek üzere uygulama ve araştırma merkezleri, 
enstitüler, akademik birimler ve öğrenci kulüpleri bünyesinde yürütülen 
araştırma, geliştirme, proje ve eğitim faaliyetlerini desteklemek. 

Performans Göstergesi 
2.1. Toplumsal katkıya dönüşen faaliyet sayısı 
 
Hedef 3 

• Bölgesel ve yerel ihtiyaçlar ve çözümlerine yönelik eğitim ve projelerin sayısını 
arttırmak. 

Performans Göstergesi 
3.1.  Bölgesel ve yerel ihtiyaçların çözümüne yönelik eğitim ve projelerin sayısı 

Hedef 4 

• Öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincini güçlendirmek. 
Performans Göstergesi 
4.1.  Toplumsal duyarlılığı ve sorumluluk bilincini arttırmaya yönelik müfredatta yer 
alan ders sayısı 
4.2.  Toplumsal duyarlılığı ve sorumluluk bilincini arttırmaya yönelik öğrencilerle 
yapılan etkinlik ve eğitim sayısı 
4.3. Tüm akademik birimlerde mesleki uygulama kapsamında dış paydaşlarla birlikte 
yürütülen çalışmalardaki katılımcı (öğrenci, öğretim elemanı,iş yeri vs.) sayısı 
 
Hedef 5 

• Üniversitenin tanınırlığını, faaliyetlerin bilinirliğini artırmak 
Performans Göstergesi 
5.1. Patent, model, yayın, lisans gibi faaliyetlerle ilgili yapılan haber sayısı 
5.2. İletişim Fakültesi TİF TV ve radyosu ile koordineli yapılan faaliyet sayısı 
 
Hedef 6 

• Toplumsal sorunlara yönelik akademik ilginin artırılması ve toplumsal farkındalık 

oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak 

Performans Göstergesi 
6.1. Toplumsal sorunlara yönelik yapılan etkinliklerin sayısı 

6.2. Toplumsal sorunlara yönelik yapılan etkinliklere katılanların sayısı 

6.3. Toplumsal sorunlara yönelik yapılan akademik çalışma sayısı 

 


