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Toplantı Tarihi ve Saati: 22 Mart 2021     10.00-11.30                                                         Toplantı No. 2021/TKK.02 

ToplantıYeri/Linki:  
Topic: Toplumsal Katkı Komisyonu  

Time: Mar 22, 2021 10:00 AM Istanbul Join Zoom Meeting https://ticaret-edu-
tr.zoom.us/j/2887108092?pwd=N3hydm1TVEEvM1QwZGlXZzBody9ydz09 Meeting ID: 288 710 8092 Passcode: 
642775  

 

 

  

Gündem 

1. Tanışma 

2. Görev dağılımı 

3. KİDR son sürüm dokümanların incelenmesi 

4. Komisyon çalışma usul ve esasları 

5. Süreçlerin belirlenmesi ve tanımlanması 

6. Komisyon eylem-planı (iş-zaman planının yapılması) 

7. Komisyon web sitesi 

8. Birim arşivi (toplantı tutanakları, veri- dokümantasyon, yazışmalar vb.) 

9. Yazışma ve iletişim 

10. İlgili dokümanlar 

 

 
 
Toplantı Görüşme ve Kararları 

 

Toplantıya katılanlar: Prof. Dr. Yusuf Balcı (Başkan), Doç. Dr. Mustafa Poyraz (Başkan Yrd.), Dr. Öğr. 
Üyesi Ayşen Baylak Güngör, Dr. Öğr. Üyesi Faruk Yazar, Mustafa Temel.  

 

Yukarıdaki gün ve saatte zikredilen gündemlerle toplanan TKK 2. Toplantısında müzakere edilen 
hususlar ve alınan kararlar şu şekilde gerçekleşmiştir:  

 

1. Toplantı komisyon üyelerinin değişiklikler sonucu ilk eksiksiz katılımlı toplantısı olduğu için 
üyelerin tanışması sağlandı ve komisyon faaliyetlerine ne tür katkılar sağlayabilecekleri 
müzakere edildi.  

 

2. Başkan tarafından komisyonun 2020 KID Raporunun yazımının tamamlanmasına kadar her 
hafta, sonrasında ise düzenli olarak ayda bir toplanması teklif edildi ve komisyon üyelerince de 
kabul edildi.  

 

3. Üniversitenin doğrudan stratejik plan vb. dokümanlarında dillendirilmiş bir toplumsal katkı 
hedefi, politikası ve stratejisinin olup olmadığı soruşturuldu ve bunun net olarak olmadığı 
sonucuna varıldı. Sn. Mustafa Poyraz’dan komisyon yönergesinde yer alacak ve ilgili kalite 
dokümanlarına da uygulanacak toplumsal katkı politikası ve hedefi oluşturulmasında destek 
olması istendi.  

 

https://ticaret-edu-tr.zoom.us/j/2887108092?pwd=N3hydm1TVEEvM1QwZGlXZzBody9ydz09
https://ticaret-edu-tr.zoom.us/j/2887108092?pwd=N3hydm1TVEEvM1QwZGlXZzBody9ydz09
tel:2887108092
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4. Ancak üniversitenin toplumsal katkı çerçevesinde değerlendirilecek, farklı birimlerince icra 
edilen pek çok faaliyetinin de mevcut olduğu noktasında mutabık kalındı. 

 

5. Mustafa Poyraz kalite dokümanlarındaki karmaşıklık, gereksiz tekrarlar vb. anlaşmazlık 
ihtimallerine kapılmamak için komisyonun olabildiğince öz, özlü, üniversiteye özgün, kısa fakat 
kapsayıcı bir şekilde toplumsal katkı temel hedef tanımı/tayini ve politika stratejisi belirlenmesi 
gerektiği tavsiyesinde bulundu ve diğer üyeler tarafından da uygun bulundu.  

 

6. Farklı üyeler aşağıdaki maddelerin üniversitenin toplumsal katkısı kapsamında 
değerlendirilebileceklerini dile getirdiler:  

 

-Üniversitenin kamu sektörü için ürettiği eğitim ve çalışmalar 

-İş dünyası için ürettiği bilgi ve dokümanlar 

-Öğrenci toplulukları bünyesinde yürütülen çalışmalar, kültür ve spor faaliyetleri vb. etkinlikler 

-Sosyal medya kanallarında genel kamuoyuna dönük içerik üretimi ve bilgi paylaşımları 

-Özellikle dost ve akraba topluluklar ve ülkelerden uluslararası öğrencilere sağladığı burslu 
eğitim imkânları  

 

7. Komisyonun görevleri ve KİDR raporuna verilecek katkı noktasında kurumun mevcut ilgili veri 
ve raporlarına ulaşılarak değerlendirilmesine karar verildi. Üyelerden Mustafa Temel ve Faruk 
Yazar’ın bu konuda yardımcı olması istendi. 

8. Komisyon olarak ilk etapta ivedilikle yapılacak işlerin komisyon yönergesi hazırlanması, 
komisyona yönelik KİD raporunun ilgili kısmının yazılması, kurumun kalite el kitabında veya ilgili 
dokümanlarında yer alacak toplumsal katkı politikası hedefi ve stratejisinin belirlenip yazılı hale 
getirilmesi olduğu hususu vurgulandı.  

 

 

Kararlar 

 

 

1. Toplumsal geri dönüşle ilgili olarak üniversite ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberler, 
programlar vb. verilerin incelenmesine 

 

2. Dönemsel iş yoğunluğu sebebiyle komisyonun 29 Mart 2021 Pazartesi günü 10.15’te tekrar 
toplanmasına 

 

3. Raporun girişinde yer alacak bir toplumsal katkı perspektifi oluşturacak kısmın Başkan 
Yardımcısı Mustafa Poyraz tarafından hazırlanmasına 

 

4.  Toplantı tutanakları ve raporlama gibi komisyonun yazı işlerini komisyon üyeleriyle 
eşgüdüm içerisinde üyelerden Ayşen Baylak Güngör’ün yerine getirmesine 

 

5. Mustafa Temel’in ilgili birimlerle irtibata geçip öğrenci toplulukları ve Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı üzerinden gerçekleştirdiği toplumsal sorumluluk kapsamındaki etkinliklerin 
verilerinin veya mevcut raporları temin ederek komisyon üyeleriyle paylaşmasına 
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6. Faruk Yazar’ın komisyon yönergesi için taslak çalışması yapmasına,  
 

7. Resmi ve kurum içi yazışmalarda kullanılmak üzere komisyon e-mail adresinin aktif olarak 
kullanılmasına ve yazışma arşivinin söz konusu adreste tutulmasına 

 

Karar verilmiştir.   

 

 


