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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
2019-2023 STRATEJİK PLANI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
TOPLUMSAL KATKI POLİTİKA VE STRATEJİLERİ

TOPLUMSAL KATKI UYGULAMALARININ HEDEFLERİ

TOPLUMSAL KATKI FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI

TOPLUMSAL KATKI UYGULAMALARININ 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

(Faaliyet Gerçekleştiren Birimler, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Kurum 
ve Kuruluşlarla İlişkiler, Etkinlikler vb.)

Toplumsal Katlı Uygulamalarının Çıktılarının İzlenmesi
Stratejik Plan Göstergeleri

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ AKADEMİK KURULU TARAFINDAN 
DEĞERLENDİRME 

İyileştirme Planları

Paydaşlar
İç Paydaşlar

Dış Paydaşlar
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ’NDE TOPLUMA KATKI SÜREÇLERİNDE 
PUKÖ DÖNGÜSÜ

• Üniversitenin ilgili birimleri tarafından üniversite 
geneli ve bölüm bazlı olarak belirlenen topluma katkı 
faaliyetlerinde belirlenen stratejilerine uyulup 
uyulmadığı kontrol edilir.

• Topluma katkı faaliyetlerindeki süreçlerde kullanılacak 
materyallerin uygun olup olmadığı  kontrol edilir. 

• Öğretim elemanlarının, idari personelin ve/veya 
öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmaların kanıtlarıyla 
beraber faaliyet formuna detaylı olarak kaydedilip 
kaydedilmediği kontrol edilir.

• Topluma katkı faaliyetleri ile ilgili bilgilerin korunması 
amacıyla gerekli dokumanların dijital ortamlarda 
arşivlenmesi sağlanır.

• Öğretim elemanlarının, idari personelin ve/veya 
öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmaların kanıtlarıyla 
beraber faaliyet formuna detaylı olarak kaydedilmesi 
için form her akademik dönemin başında gözden 
geçirilerek revize edilir.

• Kontrol adımı çıktılarına göre varsa 
düzeltme/iyileştirme faaliyetleri uygulanır.

•Topluma katkı faaliyetlerinde görev alacak bölüm öğretim 
elemanları ve/veya öğrenciler ile toplantılar gerçekleştirilir.

•Akademik yıl boyunca Sosyal Hizmet Bölümü topluma katkı 
faaliyetlerinde izlenecek stratejilerle ilişkili olarak yazılı ve 
görsel materyaller hazırlanır. 

•Topluma katkı faaliyetleriyle ilgili duyurular bölüm web 
sayfası ve sosyal medya gibi kanallarda yayınlanır.

•Öğretim elemanlarının, idari personelin ve/veya öğrencilerin 
gerçekleştirdiği çalışmalar kanıtlarıyla beraber faaliyet 
formuna detaylı olarak kaydedilir. 

•Rektörlük
•Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ofisi
•Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (BÜ-KİK)
•Sosyal Hizmet Bölümü tanıtım koordinatörlüğü
•Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

•Üniversitenin ilgili birimleri tarafından üniversite geneli ve bölüm 
bazlı olarak topluma katkı stratejileri planlanır.

•Planlama sürecinde topluma katkı çalışmalarıyla ilgili iletişim 
stratejileri, iletişim kanalları, iletişim araçları planlanır.

•Sosyal Hizmet Bölümü topluma katkı faaliyetlerinde izlenecek 
stratejilerle ilişkili olarak hazırlanacak materyallerle ilgili bölüm 
akademik kurulunun görüşleri alınır.

•Topluma katkı faaliyetlerinde kimlerin görev alacağı (bölüm öğretim 
elemanları ve/veya öğrenciler) ile planlama yapılır. 
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ’NDE TANITIM SÜREÇLERİNDE 
PUKÖ DÖNGÜSÜ

• Üniversitenin ilgili birimleri tarafından üniversite geneli 
ve bölüm bazlı olarak belirlenen tanıtım stratejilerine 
uyulup uyulmadığı kontrol edilir.

• Tanıtım süreçlerinde kullanılacak materyallerin uygun 
olup olmadığı  kontrol edilir. 

• Öğretim elemanlarının, idari personelin ve/veya 
öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmaların kanıtlarıyla 
beraber faaliyet formuna detaylı olarak kaydedilip 
kaydedilmediği kontrol edilir.

• Üniversite tarafından düzenlenen kampüs, fuar ve 
çevrimiçi tanıtım günleri faaliyetlerinde bölüm öğretim 
elemanları ile öğrencilerin görev alıp almadığı günlük 
olarak kontrol edilir.  

• Üniversite tarafından düzenlenen kampüs, fuar ve 
çevrimiçi tanıtım günleri faaliyetlerinde bölüm öğretim 
elemanları ile öğrenciler mazeretlerinden dolayı 
katılamayacaklarsa yerine başka birinin 
görevlendirilmesi sağlanır.

• Tanıtım faaliyetleri ile ilgili bilgilerin korunması 
amacıyla dijital ortamlarda arşivlenmesi sağlanır.

• Öğretim elemanlarının, idari personelin ve/veya 
öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmaların kanıtlarıyla 
beraber faaliyet formuna detaylı olarak kaydedilmesi 
için form her akademik dönemin başında gözden 
geçirilerek revize edilir.

• Kontrol adımı çıktılarına göre varsa 
düzeltme/iyileştirme faaliyetleri uygulanır.

•Tanıtım günlerinde görev alacak bölüm öğretim elemanları 
ve/veya öğrenciler için üniversite yönetimi tarafından hizmet 
içi eğitim programına (oryantasyon) dahil edilirler.

•Akademik yıl boyunca Sosyal Hizmet Bölümü tanıtım 
faaliyetlerinde izlenecek stratejilerle ilişkili olarak yazılı ve 
görsel materyaller hazırlanır. Bu materyaller bölüm web 
sayfası ve sosyal medya gibi kanallarda yayınlanır.

•Öğretim elemanlarının, idari personelin ve/veya öğrencilerin 
gerçekleştirdiği çalışmalar kanıtlarıyla beraber faaliyet 
formuna detaylı olarak kaydedilir. Bu kayıtlar üzerinden 
tanıtım materyalleri oluşturulur ve yayınlanır.

•Üniversite tarafından düzenlenen kampüs, fuar ve çevrimiçi 
tanıtım günleri faaliyetlerinde bölüm öğretim elemanları ile 
öğrenciler görev alır. Bu sırada bölüm tanıtım koordinatörü 
tarafından hazırlanan yazılı ve görsel materyaller kullanılır.

•Tanıtım günlerine katılan öğrencilerin bilgileri üniversite 
tarafından geliştirilen otomasyon sistemine kaydedilir.  

•Rektörlük
•Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ofisi
•Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (BÜ-KİK)
•Sosyal Hizmet Bölümü tanıtım koordinatörlüğü

•Üniversitenin ilgili birimleri tarafından üniversite geneli ve bölüm 
bazlı olarak tanıtım stratejileri planlanır.

•Planlama sürecinde iletişim stratejileri, iletişim kanalları, iletişim 
araçlar ile ilgili ilgili yönetim kurulu kararları alınır.

•Sosyal Hizmet Bölümü tanıtım faaliyetlerinde izlenecek stratejilerle 
ilişkili olarak hazırlanacak materyallerle ilgili bölüm akademik 
kurulunun görüşleri alınır.

•Tanıtım günlerinde kimlerin görev alacağı (bölüm öğretim 
elemanları ve/veya öğrenciler) ile ilgili listeler bu faaliyetlerin 
öncesinde planlanır ve Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ofisi ile paylaşılır.

•Tanıtım günlerinde görev alacak bölüm öğretim elemanları ve/veya 
öğrenciler için üniversite yönetimi tarafından hizmet içi eğitim 
programı planlanır. Bu planlama Başkent Üniversitesi Yönetim Bilgi 
Sistemi ve akademik e-posta listeleri aracılığıyla ilgili kişilere 
duyurulur.
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Paydaşlar
İç Paydaşlar ve Dış Paydaşlar


