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PROSESİN AMACI 

Harran Üniversitesi kuruluş amaçları gereği eğitim-

öğretim faaliyetleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri, 

uluslararası faaliyetler, girişimcilik ve sanatsal 

faaliyetlerde toplumsal gelişime katkı sağlamak 

PROSESİN KAPSAMI Üniversitenin Tüm Birimleri 

PROSESİN SORUMLULARI Rektörlük 

ETKİLEDİĞİ PROSES Tüm Birimler 

ETKİLENDİĞİ PROSES Tüm Birimler 
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SÜRECİN GİRDİLERİ 
İç ve Dış Paydaşlar ile yapılan görüşmeler sonucunda 

ortaya konan talep ve ihtiyaçlar 

SÜRECİN KAYNAKLARI 
İç ve Dış Paydaşlar tarafından ortaya konan proje 

bütçeleri 

SÜRECİN PLANLANAN 

ÇIKTILARI 

Toplumsal Katkı komisyonu yapmış olduğu faaliyetler 

neticesinde; bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında 

nitelikli insan gücü oluşması, turizm, tarım, arkeoloji, 

gastronomi ve kapsayıcı eğitim alanlarında bölgenin 

kalkınması, insan haklarına, çevreye ve hayvan haklarına 

yönelik farkındalığın artması, bölgenin kültürel, sosyal 

ve ekonomik yaşantısının olumlu anlamda değişmesi ve 

tüm bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması gibi çıktıları 

hedeflemektedir.   

PROSESİN UYGULANMASI 

• Rektörlüğe bağlı olarak çalışan toplumsal katkı 

komisyonu iç ve dış paydaşlarla karşılıklı 

etkileşim içinde bulunur.  

• Paydaşlardan alınan faaliyet önerileri 

rektörlüğün koordinasyonu dahilinde akademik 

ve idari birimlere aktarılır.  

• Akademik birimler yıl içinde yapmış oldukları 

faaliyetler ile ilgili toplumsal katkı komisyonu ve 

rektörlüğe rapor sunar.  

• Sunulan raporlar ve gerçekleştirilen faaliyetler 

değerlendirilerek birimlere geri bildirimde 

bulunulur.  

*Şema için tıklayınız 

https://harranedutr-my.sharepoint.com/personal/gurkan_cetin_harran_edu_tr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgurkan%5Fcetin%5Fharran%5Fedu%5Ftr%2FDocuments%2FTOPLUMSAL%20KATKI%20KOM%C4%B0SYONU%20DOSYASI%2FBELGELER%2FToplumsal%20Katk%C4%B1%20Komisyonu%20Proses%20Uygulamas%C4%B1%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fgurkan%5Fcetin%5Fharran%5Fedu%5Ftr%2FDocuments%2FTOPLUMSAL%20KATKI%20KOM%C4%B0SYONU%20DOSYASI%2FBELGELER&ga=1
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PROSESİN KONTROLÜ (İZLENMESİ VE 

ÖLÇÜLMESİ) 

• Sivil toplum (STK), özel ve kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla yapılan toplantı, görüşme ve 

çalıştay vb. etkinliklerin sayısı, 

• Dış paydaş ilişkilerini güçlendirmeye yönelik iç 

paydaşlarla yapılan toplantı, görüşme ve 

çalıştayların sayısı, 

• Eğitim, danışmanlık, tarım, hayvancılık, sağlık 

ve spor, dijital ve teknik hizmetlere yönelik 

yapılan proje ve faaliyet sayısı 

• Bölgenin doğal, tarihi, kültürel ve sosyal 

değerlerinin tanıtılıp geliştirilmesine yönelik 

yapılan proje ve faaliyet sayısı 

PROSES 

ÖNLEMİ 

• Gerçekleştirilemeyen 

faaliyet önerilerine 

benzer faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi 

 

Değerlendirme 

Metodu 

Hedeflenen faaliyetler ile 

gerçekleşen faaliyetlerin 

karşılaştırılması 

Değerlendirme 

Periyodu 
Yılda iki kez KYBS İzlemeleri  

Raporlama 
Toplantı Tutanağı ve 

Değerlendirme Raporları 

 

PROSESİN RİSKLERİ 

• Faaliyetlerin kurumsal kimliğe aykırı 

planlanması 

• Finansal olarak yeterli kaynağın bulunamaması 

• Paydaşlarla etkili bir koordinasyon 

sağlanamaması 

• Tanıtım faaliyetlerinin yeterli ölçüde 

yapılamaması 

• Faaliyetlerin kişilerce etik dışı kullanımı 

• Birimlerin herhangi bir faaliyet 

gerçekleştirmemesi 

PROSESİN FIRSATLARI 

• Bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel 

yaşantısının faaliyetlere uygunluğu 

• Üniversite üst yönetiminin toplumsal katkı 

faaliyetlerine yönelik olumlu tutumu 
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• Yükseköğretim Kurumu’nun başlatmış olduğu 

kalite ve akreditasyon süreci 

• Toplumsal Katkı Uygulama ve Araştırma 

Merkezi kurulma çalışmalarının yapılması 

• Şehrin sahip olduğu potansiyel zenginliklerin 

ortaya çıkmaya başlaması 

 


