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Toplumsal Katkı Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları  

    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunun 26.01.2021 tarih ve 2021/228-7 sayılı Kararı ile kurulan 

Toplumsal Katkı Komisyonu üyeleri akademik birimlerden dört ve idari birimlerden bir temsilci 

alınarak belirlenmiştir. Komisyon 05.04.2021 Tarih ve TKK.05 sayılı toplantısında Üniversitenin 

Stratejik Planı doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’nun hazırladığı dokümanlara 

uygun olarak Çalışma Usul ve Esaslarını belirlemiştir. 

 

Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları 

 

a) Komisyon, Başkanın belirleyeceği tarih ve gündeme göre, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 

toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar e-tutanak halinde 

hazırlanır. 

b) Komisyon toplantısının tarihi, karar sayısı, karar metni elektronik ortamda hazırlanır, 

tamamlanan e-tutanak Başkan veya Yardımcısının onayından sonra ilgili birimlere gönderilir 

ve komisyon web sitesinde yayınlanır.  

c) Komisyon Başkanı olmadığı zaman Başkan Yardımcısı gerekli işleri yerine getirir. Toplantının 

sekretarya hizmeti rapor yazıcı üye tarafından yürütülür.  

d) Rektörlük kanalından yapılacak yazışmalar sekretarya tarafından hazırlandıktan sonra Başkana 

sunulur. Toplantı tutanakları ve çalışmalar elektronik ortamda saklanır ve öğretim yılı sonunda 

Rektörlüğe e-rapor olarak verilir. 

e) Komisyon görev dağılımı Başkan tarafından gerçekleştirilir.  

 

 

Komisyonunun görevleri 

 

a) Üniversitenin toplumsal katkı faaliyetlerini üniversitenin strateji ve hedefleri doğrultusunda 

değerlendirmek, 

b) Yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nun hazırlanma sürecinde toplumsal 

katkıyla ilgili bölümü oluşturmak ve süresinde Kalite Komisyonuna/Rektörlüğe iletmek, 

c) Yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nun hazırlanma sürecinde toplumsal katkıya 

ilişkin değişken ve göstergeleri ve kapsamını belirlemek ve güncellemek, 

d) Yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nun hazırlanma sürecinde ilgili çalışmalara 

ilişkin verileri ilgili birimlerden temin ederek bunları değerlendirmek, 

e) Üniversitenin stratejik planı doğrultusunda ve YÖKAK’ın belirlediği usul ve esaslara uygun 

olarak, kurumun kalite sistemi içinde toplumsal katkı alanında iç ve dış kalite güvence 

sisteminin kurulmasına ve Üniversite Kalite El Kitabının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve 

girdi sağlamak, 

f) Üniversitenin toplumsal katkı hedef, politika ve stratejisinin belirlenmesi ve güncellenmesine 

destek olmak ve bunların paydaşlarca benimsenmesine ve içselleştirilmesine katkıda bulunmak. 
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