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DAĞITIM YERLERİNE

Yükseköğretim Kanunu, üniversitelere eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra 
topluma hizmet misyonu da yüklemektedir. Bu bağlamda, Üniversitemizdeki 
akademisyenlerin toplumsal katkıya yönelik gerçekleştirmiş olduğu veya planladığı hizmetlerin 
(çoçuklar, yaşlılar, kadınlar, madde bağımlılarına yönelik faaliyetler/projeler vb.) tespit edilmesi ve 
Üniversitemizin "Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi" çalışmaları kapsamında 
bazı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenle, biriminizde 2020 yılında gerçekleştirilen veya önümüzdeki yıllarda planlanan 
faaliyetlerle ilgili ekteki tabloda istenen bilgilerin doldurularak en geç 08.03.2021 tarihine kadar Kalite 
Koordinatörlüğü e-posta adresine (kalite@erzincan.edu.tr) gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Ali Ercan EKİNCİ
Kalite Koordinatörü

Ek:Toplumsal Katkı Faaliyetleri (2 sayfa)
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Toplumsal Katkı Faaliyetleri (2020)
1Faaliyet Adı
2Konusu
3Yürütücü
4Gerçekleştirilen Alan veya Kurum
5Tarih
6Hedef Kitle ve Amaç
7Çıktılar
8Kanıtlayıcı Belgeler
9Gelir-Gider
10Planlama

1 Varsa faaliyeti anlatan kısa başlık.
2 Faaliyetin kısaca tanımı ve neler yapıldığı.
3 Yürütücü kişi veya kişiler, unvanları ve birimleri.
4 Faaliyetin yapıldığı yer veya kurumlar. Örnek: Huzurevi, çocuk esirgeme kurumu.
5 Faaliyetin yapıldığı tarih aralığı.
6 Faaliyetin hedef kitlesi ve neyin hedeflendiği. Örnek: Çocuklar, sosyal medya alışkanlığının azaltılması.
7 Faaliyet sonunda hedeflenenin yüzde kaçının gerçekleştiği. Örnek: Aktivite sonunda 20 öğrenciye tablet dağıtıldı 
veya aktiviteye katılan çocukların %30’nun sosyal medya hakkında ki düşünceleri değişti gibi rakamsal ifadeler 
içeren sonuçlar.
8 Varsa faaliyete ait fotoğraf, afiş, rapor, anket vb. bilgi belge içeren çıktılar.
9 Varsa faaliyet kapsamında kayıt altına alınan gelir ve gider durumu. 
10 Faaliyet belirli periyotlarla tekrarlanacak mı, sorumluları tanımlı mı, 2021 yılı için planlama yapıldı mı?

Toplumsal Katkı kapsamında değerlendirilen örnek proje başlıkları:

 Yaşlılara Destek Projesi
 Engelli Bireylere Hizmet Projesi
 Çocuklara Doğal Afet Yönetimi
 Cinsel Sorumluluk Projesi
 Hayalimdeki Üniversite
 Kronik Hastaların Eğitimi
 Kitlesel Afetlere Hazırlık / Erken Müdahale
 Doğru ve Akıllı Beslenme
 Çevre Okullarda İlk Öğretim veya Orta Öğretim Çağında Çocuk ve Gençlerin Beslenme 

Konusunda Bilinçlendirilmesi
 Okul-Çocuk Projesi
 Kurum-Çocuk Projesi
 Çevre anketi ve Hastane Çevresinde Yaşayan Kadınlara Çevre Eğitimi
 Şiddet Gören Kadınların Bilinçlendirilmesi
 Evlerde, Son Tarihi Dolmamış ve Kullanılmayan İlaçların Toplanarak İhtiyaç Sahiplerine 

Dağıtılması (Hastane İçinde)



Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin hitap ettiği kişiler, gruplar ve alanlara örnekler:

 Çocuklar: Kimsesiz çocuklar, bedensel/fiziksel veya zihinsel engelli çocuklar, dil sorunu 
veya konuşma güçlüğü yaşayanlar, sokak çocukları, yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar.

 Yaşlılar: Huzurevlerinde veya özel bakım evlerinde kalan yaşlılar, bakıma muhtaç olanlar, 
emekliler.

 Kadınlar: Ev kadınları, şiddet kurbanı kadınlar, terk edilmiş kadınlar, sığınma evlerinde 
kalan kadınlar.

 Hastalar ve sağlık sorunları: Otistikler, şizofrenler, kanser hastaları, AIDS hastaları, 
transplat hastaları, organ bağışı ve kan bağısı vb.

 Eğitim ve öğrenme sorunları yaşayanlar: Okula gönderilmeyenler kızlara ve kadınların 
eğitimine yönelik etkinlikler, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin desteklenmesi.

 Çevre sorunları: Çevrenin korunması, kirliliklerin ve sorunların önlenmesi, doğal ve 
kültürel zenginliklerin korunması, tarım ve gıda maddeleriyle ilgili sorunlarla mücadele vb.

 Madde bağımlılarının sorunlarına yönelik etkinlikler.

 Okulsuz, kütüphanesiz, sağlık ocaksız, altyapısız köyler veya semtler.

 Doğal afet ve felaketlere maruz kalanlar (depremler, seller, yangınlar, vb.)

 Sokağa terk edilmiş veya sokakta yaşayan hayvanlar.

 Tarım, doğal kaynakların geliştirilmesi, turizm vb. alanlar.


