
İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal 
Sorumluluk Projeleri 



 Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı 

• Yaşamın sürdürülebilirliği , 

• Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak 
evrensel değerlerin toplumlar  tarafından 
paylaşımının sağlanması gerekmektedir. 

• Amaç; Toplumsal sorunları çözülmesinde daha 
iyi yaşam koşullarının sağlanması ve geleceğe 
umutla bakabilecek toplum bireylerinin 
yetiştirilmesine katkıda bulunulmasıdır. 





Sosyal Sorumluluk Projelerinin Konuları 

• Bireylerin;  

• yaşadıkları topluma ve paylaştıkları dünyaya 
sorumluluklarını bir takım çalışması içerisinde  

• kişisel gayretleri ile gerçekleştirmelerini,   

• kendilerini gerçekleştirmelerine olanak 
sağlayan projelerdir. 

 

 



Olası Konular 

• Yoksulluk-gelir dağılımı,  

• Sağlık,  

• Eğitim,  

• Bilgiye erişim eşitliği 

• Cinsiyet eşitliği,  

• İnsan hakları ve çevre bilinci 

• Kadın hakları, cinsiyet ayırımı 

• Engelliler  gibi konular  

• Toplumun, çocukların gelişimi,  toplumsal sorumluluk  
projelerinin aktif programını oluşturabilir 



Sosyal Sorumluluk Projesinin 
Oluşturulması 

• Sosyal sorumluluk projesinin 
başarısı toplumun  gerçek 
ihtiyaçları ile uyumlu 
olmasına bağlıdır.  

• Toplum güveninin ve 
desteğinin  sağlanmasında 
doğru projelerin seçilmesi 
çok önemlidir. 

•  Projenin başarısını belirleyen 
etkenler,  hedefe ulaştıracak 
basamaklar olarak  
değerlendirilmelidir 

• Kendi  toplumumuzun değer 
yargıları  ve  olanaklarımıza 
göre  beklentileri kurmak 
önem taşır.  
 

http://www.campaigntr.com/2012/05/31/11499/basarili-bir-sosyal-sorumluluk-projesi-nasil-yapilir/shutterstock_5336434_opt/


Projenin Oluşturulması için Planlama 
 

 Proje Hedeflerinin belirlenmesi  
 Projenin kapsamı kurumun faaliyet  gösterdiği  konularla örtüşmelidir. 

Devletin ve kurumlarının eksik kaldığı alanlarda gerçekleştirilmesi 
önemlidir. 

 Hedef kitlenin seçimi  
 Demografik ve psikolojik özellikleri düşünülerek  hedef kitle 

seçilmelidir. 
 Destekçiler 
 Öğrenci, sayısı, gönüllü katılımcılar (sivil toplum örgütleri)… 
 Kurumun  katkıları neler olabilir belirlenmeli 
 Projenin oluşturulmasını destekleyen  kanıtlar  
 Gerekçeleri ile 
 Beklenen  sonuç, tepki  
 Projenin duyurulması için gereken  planlama (e-bülten, e-mail..) 
 Takvimlendirme 



SSP Yürütülmesi 

I.Sponsorluk: 

• Sponsor bulunması 

• Maddi anlamda bu destek direkt para yardımı 
veya  yer, araç-gereç (bilgisayar, kitap vs) 
sağlanması şeklinde olabilir  

• Gönüllü Kuruluşla Beraber: Projenin alanına 
uygun, bu konuda çalışan bir sivil toplum 
kuruluşu  ile proje gerçekleştirilebilir. 

 



Gönüllü sivil toplum örgütü ile 
çalışmak; 

 Gönüllü sivil toplum kuruluşunun daha önceden 
bu konuda kendisini tanıtmış, ispatlamış olması 
kampanyanın, projenin duyurulmasını kolaylaştırır 
ve tanınırlılığını arttırabilir 
 

 Bu kuruluş çalıştığı alana ait uzmanlık sahibi 
olduğundan bizim oluşturmayı düşündüğümüz 
projenin  olurluğunu, imkanlarını arttırır. 
 

 Dağıtım çemberini genişletilebilmektedir 



II.Geçici görevlendirme :  Sosyal Sorumluluk 
projesine katılan öğrencilerin veya öğretim 
üyeleri  ayrılan ders saatleri kapsamında sosyal 
sorumluluk projelerine katılması 

III.Uzmanlık Desteği Kurumun profesyonel bilgi 
ve  becerisinin sivil toplum kuruluşlarına 
aktarmak  

 

 



Örnek projeler 

Yaşlılara Destek Projesi 

Engelli  bireylere Destek Projesi 

Çocuklara Doğal afet Eğitimi 

Cinsel Sorumluluk projesi  

Hayalimdeki üniversite 

Kronik hastaların Eğitimi 

Kitlesel afetlere hazırlık/erken müdahale 

 



Örnek projeler 

• Doğru ve Akıllı 
Beslenme 

• Çevre okullarda ilk 
öğretim veya orta 
öğretim çağında çocuk 
ve gençlerin beslenme 
konusunda 
bilinçlendirilmesi  

 



Örnek projeler 
 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 ilaçların 
toplanarak ihtiyaç 
sahiplerine 
dağıtılması(hastane içinde) 

 

 

 



Toplumda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla; 
• Cep telefonları kullanımı konusunda eğitim. Zaraları, sağlık 

üstüne etkileri 
• Suyun tasarruflu kullanımı.  

 
Çocuk Islah Evlerinin ziyaret edilmesi;  
• çocukları suça iten nedenlerin araştırılması,  
• çocuklarla yapılacak direkt görüşmeler. 
Görme engelliler için konuşan kitaplar (Ege Üniversitesi) 
Sokak hayvanlarına yardım amacı ile kullanılmış gazete dergi, 

battaniye vb. gibi eşyaların toplanabileceği sokak 
hayvanlarına yardım kutuları. 
 



• İstanbul Üniversitesinin  farklı fakültelerinden öğrencilerin 
katılımı ile çeşitli konularda panel, sempozyum 
düzenlenmesi; 

•  Sağlıkta ekonomi,  
• ötenazi,  
• organ bağışı gibi konular. 
• Hastane çevresinde bir kahvehanede kütüphane kurulması. 
• Yabancı uyruklu öğrencilerin, öğretim üyeleri ve hastanede 

görevli personelin çocuklarına gelir sağlanması; dil dersleri 
vererek  

• Maddi durumları uygun olmayan personelin çocuklarına 
üniversite hazırlık için ücretsiz ders 
 




