
EGE ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI PERFORMANS GÖSTERGELERİ  

D.1. Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme süreçlerini toplumsal katkı ile bütünleştirmek ve bu süreçlerde elde ettiği bilgiyi toplumun yararına 

sunmak 

Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG.D.1.1. Toplumsal katkı 

faaliyeti amaçlı 

düzenlenen 

etkinlik sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında 

toplumsal katkı 

faaliyeti amaçlı 

düzenlenen 

etkinlik sayısı 

2019/2044 691 PG 5.2.1. Stratejik Plan 

Göstergesi 

İlgili birimlerde projelerin kayıt 

altına alınması sağlanmıştır. 

İlk 6 aylık dönemde Covid-19 

salgını nedeniyle akademik ve 

idari çalışmalarda yavaşlama 

olmuştur. 

PG.D.1.2 Toplumsal katkı 

faaliyeti amaçlı 

düzenlenen 

etkinliklere katılan 

kişi sayısı 

 

İlgili yıl 

kapsamında 

topluma katkı 

faaliyeti amaçlı 

etkinliklere katılan 

kişi sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir 

göstergedir. 

PG.D.1.3. Sosyal sorumluluk 

proje sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında 

gerçekleştirilen 

sosyal sorumluluk 

proje sayısı 

2018/26 

2019/289 

 E.1 Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme Kriterleri 

Sosyal Projeler Koordinatörlüğü 

tarafından projelerin kayıt altına 

alınması sağlanmıştır. 

PG.D.1.4. Yaşam boyu 

öğrenme 

kapsamında 

topluma yönelik 

düzenlenen eğitim 

programı sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında yaşam 

boyu öğrenme 

kapsamında 

topluma yönelik 

düzenlenen toplam 

eğitim programı 

sayısı 

2019/107 35 PG 5.2.2. Stratejik Plan 

Göstergesi 

UZEM’in kurulması ile teknik 

destek sağlanmakta ve EGESEM 

üzerinden yeni eğitim 

programlarının açılması teşvik 

edilmektedir.  

İlk 6 aylık dönemde Covid-19 

salgını nedeniyle akademik ve 

idari çalışmalarda yavaşlama 

olmuştur. 

 

PG.D.1.5. Yaşam boyu 

öğrenme 

kapsamında 

topluma yönelik 

İlgili yıl 

kapsamında yaşam 

boyu öğrenme 

kapsamında 

2019/7472 1618 PG 5.2.3. Stratejik Plan 

Göstergesi 

UZEM’in kurulması ile teknik 

destek sağlanmakta ve EGESEM 

üzerinden yeni eğitim 



düzenlenen eğitim 

programlarına 

katılan kişi sayısı 

topluma yönelik 

düzenlenen eğitim 

programlarına 

katılan toplam kişi 

sayısı 

programlarının açılması teşvik 

edilmektedir.  

İlk 6 aylık dönemde Covid-19 

salgını nedeniyle akademik ve 

idari çalışmalarda yavaşlama 

olmuştur. 

 

PG.D.1.6. Sürekli Eğitim 

Merkezi (SEM) ve 

Dil Merkezi 

(DİLMER) 

tarafından mesleki 

eğitime yönelik 

verilen sertifika 

sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında 

Sürekli Eğitim 

Merkezi (SEM) ve 

Dil Merkezi 

(DİLMER) 

tarafından mesleki 

eğitime yönelik 

verilen toplam 

sertifika sayısı 

2018/913 

2019/5113 

 E.2 Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme Kriterleri 

UZEM’in kurulması ile mesleki 

eğitime yönelik sertifika sayısının 

arttırılması teşvik edilmektedir.  

 

PG.D.1.7. Kariyer Merkezi 

çalışmaları 

kapsamında 

öğrencilere ve 

mezunlara yönelik 

gerçekleştirilen 

faaliyet sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında 

Kariyer Merkezi 

çalışmaları 

kapsamında 

öğrencilere ve 

mezunlara yönelik 

gerçekleştirilen 

toplam faaliyet 

sayısı 

2018/56 

2019/296 

 E.3 Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme Kriterleri 

UZEM işbirliği ile öğrencilere ve 

mezunlara yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilmektedir. 

PG.D.1.8. Üniversite adresli 

bilimsel yayınlara 

açık erişim oranı 

İlgili yıl 

kapsamında 

Üniversite adresli 

bilimsel yayınlara 

açık erişim oranı 

2018/30,43 

2019/51,32 

 B.4 Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme Kriterleri 

Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülen  bilgilendirme 

faaliyetleri 

 

  

PG.D.1.9. Dezavantajlı 

gruplara yönelik 

sosyal entegrasyon 

ve kapsayıcılığa 

İlgili yıl 

kapsamında 

dezavantajlı 

gruplara yönelik 

sosyal entegrasyon 

2018/52 

2019/738 

 E.5.1 Üniversite İzleme 

ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Üst yönetimin teşviki. Birim 

yöneticileri tarafından öğrenci ve 

öğretim elemanlarının aktif 

katılımının teşviki 



ilişkin yapılan 

faaliyet sayısı 

ve kapsayıcılığa 

ilişkin yapılan 

toplam faaliyet 

sayısı 

PG.D.1.10. Engelsiz 

üniversite, engelsiz 

bayrak, engelsiz 

program nişanı, 

engelli dostu 

ödüllerinin sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında 

engelsiz üniversite, 

engelsiz bayrak, 

engelsiz program 

nişanı, engelli 

dostu ödüllerinin 

toplam sayısı 

2018/0 

2019/0 

 E.5.2 Üniversite İzleme 

ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Üst yönetimin teşviki. 

PG.D.1.11. Üniversite’nin sıfır 

atık, yeşil kampüs 

ve çevrecilik 

alanlarında aldığı 

ödül sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında 

Üniversite’nin sıfır 

atık, yeşil kampüs 

ve çevrecilik 

alanlarında aldığı 

ödül sayısı 

2018/2 

2019/10 

 E.6.1 Üniversite İzleme 

ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Üst yönetimin teşviki. 

Çevre Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi tarafından 

entegre çevre bilgi sistemi 

üzerinden kayıt alınmaktadır. 

 

Sıfır atık eğitimlerinin 

verilmektedir. 

 

PG.D.1.12. Üniversite’nin 

yeşil, çevreci 

üniversite 

endeksindeki sırası 

İlgili yıl 

kapsamında 

Üniversite’nin 

yeşil, çevreci 

üniversite 

endeksindeki sırası 

2018/288 

2019/259 

 E.6.2 Üniversite İzleme 

ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Üst yönetimin teşviki. 

 

D.2. Ulusal ve bölgesel önceliklere uygun toplumsal katkı faaliyetleri sunmak 
Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. D.2.1. Yaşam boyu 

öğrenme 

kapsamında 

topluma yönelik 

düzenlenen eğitim 

programı sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında yaşam 

boyu öğrenme 

kapsamında 

topluma yönelik 

düzenlenen toplam 

2019/107 35 PG 5.2.2. Stratejik Plan 

Göstergesi 

UZEM’in kurulması ile teknik 

destek sağlanmakta ve EGESEM 

üzerinden yeni eğitim 

programlarının açılması teşvik 

edilmektedir. 

İlk 6 aylık dönemde Covid-19 

salgını nedeniyle akademik ve 



eğitim programı 

sayısı 

idari çalışmalarda yavaşlama 

olmuştur. 

PG. D.2.2. Yaşam boyu 

öğrenme 

kapsamında 

topluma yönelik 

düzenlenen eğitim 

programlarına 

katılan kişi sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında yaşam 

boyu öğrenme 

kapsamında 

topluma yönelik 

düzenlenen eğitim 

programlarına 

katılan toplam kişi 

sayısı 

2019/7472 1618 PG 5.2.3. Stratejik Plan 

Göstergesi 

UZEM’in kurulması ile teknik 

destek sağlanmakta ve EGESEM 

üzerinden yeni eğitim 

programlarının açılması teşvik 

edilmektedir.  

İlk 6 aylık dönemde Covid-19 

salgını nedeniyle akademik ve 

idari çalışmalarda yavaşlama 

olmuştur. 

 

PG. D.2.3. Üniversiteye bağlı 

müzeleri ziyaret 

eden kişi sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında 

üniversiteye bağlı 

müzeleri ziyaret 

eden toplam kişi 

sayısı 

2019/33885 6438 PG 5.2.4. Stratejik Plan 

Göstergesi 

Covid-19 salgını nedeniyle 

ziyaretlerde aksama yaşanmıştır. 

Ziyaretçilerin devamlılığı 

sağlanacaktır. 

PG. D.2.4. Gözlemevini 

ziyaret eden kişi 

sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında 

Gözlemevini 

ziyaret eden 

toplam kişi sayısı 

2019/13935 843 PG 5.2.5. Stratejik Plan 

Göstergesi 

Covid-19 salgını nedeniyle 

ziyaretlerde aksama yaşanmıştır. 

Ziyaretçilerin devamlılığı 

sağlanacaktır. 

D.3. Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak 
Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. D.3.1. Yaşam boyu 

öğrenme 

kapsamında 

topluma yönelik 

düzenlenen eğitim 

programı sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında yaşam 

boyu öğrenme 

kapsamında 

topluma yönelik 

düzenlenen toplam 

eğitim programı 

sayısı 

2019/107 35 PG 5.2.2. Stratejik Plan 

Göstergesi 

UZEM’in kurulması ile teknik 

destek sağlanmakta ve EGESEM 

üzerinden yeni eğitim 

programlarının açılması teşvik 

edilmektedir.  

İlk 6 aylık dönemde Covid-19 

salgını nedeniyle akademik ve 

idari çalışmalarda yavaşlama 

olmuştur. 

 



PG. D.3.2. Yaşam boyu 

öğrenme 

kapsamında 

topluma yönelik 

düzenlenen eğitim 

programına katılan 

kişi sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında yaşam 

boyu öğrenme 

kapsamında 

topluma yönelik 

düzenlenen eğitim 

programına katılan 

toplam kişi sayısı 

2019/7472 1618 PG 5.2.3. Stratejik Plan 

Göstergesi 

UZEM’in kurulması ile teknik 

destek sağlanmakta ve EGESEM 

üzerinden yeni eğitim 

programlarının açılması teşvik 

edilmektedir.  

İlk 6 aylık dönemde Covid-19 

salgını nedeniyle akademik ve 

idari çalışmalarda yavaşlama 

olmuştur. 

 

PG. D.3.3. Üniversite’ye bağlı 

müzeleri ziyaret 

eden kişi sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında 

Üniversite’ye bağlı 

müzeleri ziyaret 

eden toplam kişi 

sayısı 

2019/33885 6438 PG 5.2.4. Stratejik Plan 

Göstergesi 

Covid-19 salgını nedeniyle 

ziyaretlerde aksama yaşanmıştır. 

Ziyaretçilerin devamlılığı 

sağlanacaktır. 

D.4. Toplumsal katkı faaliyetlerini paydaşlarla iş birliği içinde etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda gerçekleştirmek 
Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. D.4.1. Paydaş işbirliğiyle 

düzenlenen 

toplumsal katkı 

faaliyeti amaçlı 

etkinlik sayısı 

 

İlgili yıl 

kapsamında iç ve 

dış paydaş 

işbirliğiyle 

düzenlenen 

toplumsal katkı 

faaliyeti amaçlı 

etkinlik sayısı 

2019  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir 

göstergedir. 

PG. D.4.2. Diğer kamu 

kurumlarıyla 

birlikte yürütülen 

proje sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında diğer 

kamu kurumlarıyla 

birlikte yürütülen 

toplam proje sayısı 

2018/165 

2019/270 

 E.4 Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme Kriterleri 

Kamu kurumları ile  işbirliklerinin 

arttırılmasına yönelik birimler 

teşvik edilmektedir. 

PG. D.4.3. Endüstri 

kuruluşları ile 

ortak yürütülen 

proje sayısı 

İlgili yıl 

kapsamında 

endüstri 

kuruluşları ile 

2018/- 

2019/283 

- 

283 

D.4.1 Üniversite İzleme 

ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Endüstri kuruluşları ile  

işbirliklerinin arttırılmasına 

yönelik birimler teşvik 

edilmektedir. 



ortak yürütülen 

toplam proje sayısı 

D.5. Toplumsal katkı faaliyetlerini dijitalleşme ve yeni teknoloji olanaklarıyla gerçekleştirmek 
Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. D.5.1. Yaşam boyu 

öğrenme 

kapsamında 

uzaktan öğretim 

yoluyla topluma 

yönelik 

düzenlenen eğitim 

programı sayısı 

(EGESEM) 

İlgili yıl 

kapsamında yaşam 

boyu öğrneme 

kapsamında 

uzaktan öğretim 

yoluyla topluma 

yönelik 

düzenlenen toplam 

eğitim programı 

sayısı 

2019/107 35 PG 5.2.2. Stratejik Plan 

Göstergesi 

UZEM’in kurulması ile teknik 

destek sağlanmakta ve EGESEM 

üzerinden yeni eğitim 

programlarının açılması teşvik 

edilmektedir.  

 

PG. D.5.2. Yaşam boyu 

öğrenme 

kapsamında 

uzaktan öğretim 

yoluyla topluma 

yönelik 

düzenlenen eğitim 

programlarına 

katılan kişi sayısı    

(EGESEM) 

İlgili yıl 

kapsamında yaşam 

boyu eğitim 

kapsamında 

uzaktan öğretim 

yoluyla topluma 

yönelik 

düzenlenen eğitim 

programlarına 

katılan toplam kişi 

sayısı 

2019/7472 1618 PG 5.2.3. Stratejik Plan 

Göstergesi 

UZEM’in kurulması ile teknik 

destek sağlanmakta ve EGESEM 

üzerinden yeni eğitim 

programlarının açılması teşvik 

edilmektedir.  

 

D.6. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimini ve sürekliliğini sağlayan örgütsel bir yapı oluşturmak 
Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. D.6.1. Sosyal sorumluluk 

proje 

koordinatörlüğü 

yapısının 

genişletilmesi 

Sosyal sorumluluk 

proje 

koordinatörlüğü 

yapısının 

genişletilerek 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimini ve 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir 

göstergedir. 



sürekliliğini 

sağlayan çatı 

birimi haline 

getirilmesi  

 

 

 

 

 

 


