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SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ NEDİR?

Sosyal Sorumluluk projeleri; toplumsal sorunlar ve dezavantajlı gruplar için, kişisel
olarak ya da bir araya gelen gruplarca yapılan engelleme, çözüm bulma, dikkat
çekme gibi faaliyet ve davranışlardır. Sosyal sorumluluk projeleri çok farklı alanlarda
gerçekleştirilebilir. Çevre sorunları, ekonomik problemler, kültürel ve sosyal
konular, eğitim sorunları ve fırsat eşitliği gibi alanlar, sıklıkla rastlanılan Sosyal
sorumluluk projesi örnekleri arasında yer almaktadır.

Sosyal sorumluluk projeleri ya da daha geniş kapsamıyla toplum dinamiklerinin
harekete geçirilmesini sağlayan, toplumsal duyarlılıkları ve dayanışmayı yansıtan
etkinliklerdir. En önemli özelliği, toplumsal gereksinimlere cevap vermesi ve
toplumsal yarar sağlamasıdır.
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Sosyal sorumluluk projelerinin, bu hedef ve amaçları dışında başka beklentileri,
örneğin bir çıkar ya da kazanç elde etme hedefi bulunmamalıdır.

Bu tür projelerin geniş bir katılım ağı ile gerçekleştirilmesi toplam yarar etkisini
büyüteceği için daha çok benimsenmektedir. Bu nedenle maddi çıkar beklentisi
olmayan sivil toplum örgütleri ve organizasyonlarınca gerçekleştirilen çalışmalar, en
sık rastlanan sosyal sorumluluk projeleri arasındadır.
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TANIMLAR

• Form: Proje Yürütücüleri tarafından doldurulan, iş akışını sağlamak ve
faaliyetleri kayıt altına tutmak amacıyla kullanılan, Kalite Yönetim Birimi
tarafından oluşturulmuş dokümanlardır.

• Proje Yürütücüsü: Yapılacak sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme
becerisi ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her
türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişidir.

• Danışman/Rehber: Proje kapsamında yer alan faaliyetlerde hizmet alınan kişidir.
• Proje Elemanı: Proje kapsamında faaliyetlerde yer alan kişidir.
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİN TİPLERİ

Sosyal Projeler; SNÜ Sosyal sorumluluk projeleri bünyesinde iki farklı türde;
geliştirme, başvuru ve yönetim süreçlerini içermektedir. Proje türleri; A Tipi ve B Tipi
projeleri kapsamaktadır.

1.) A Tipi Sosyal Sorumluluk Projeleri: Ders kapsamında olmayan, belirli bir bütçesi,
hedefi ve çıktıları olan en az 2 ay süreli olan projelerdir.
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİN TİPLERİ

2.) B Tipi Sosyal Sorumluluk Projeleri: Eğitim-öğretim yılı içerisinde ders olarak
okutulan Sosyal Sorumluluk Projesi, Topluma Hizmet Uygulamaları vb. dersler adı
altında da gerçekleştirilen, belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az 2 ay süreli
olan projelerdir.
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN TÜRLERİ VE AMACI

Sosyal Sorumluluk Projeleri çok çeşitli alanlara ve gruplara yönelik olabilmektedir.
Yerel düzeydeki gereksinimlerden başlayan proje tür ve boyutları, olanaklar
ölçüsünde genişletilerek ya da birleştirilerek ulusal ve uluslararası projelere
dönüştürülebilir.

Sosyal Sorumluluk Projelerinde, toplumun dezavantajlı kesimleri/bireyleri öncelikli
olarak dikkate alınmaktadır. Bu amaçla; çocuk, yaşlı ve kadınlarla ilgili olarak üretilen
pek çok proje örneği bulunmaktadır.
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Çocuklarla ilgili örnek projeler:
• Kimsesiz çocuklar,
• Engelli çocuklar,
• Hasta çocuklar,
• Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar,
• Sokak çocukları,
• Bağımlı çocuklar,
• Islahevlerinde kalan çocuklar,
• Yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar vb.
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Yaşlılarla ilgili örnek projeler:
• Kimsesiz yaşlılar,
• Kimsesizler yurdu, huzurevi ya da bakım evlerinde kalan yaşlılar,
• Bakıma muhtaç yaşlılar,
• Hasta ve ilgiye muhtaç yaşlılar,
• Engelli yaşlılar,
• Okuma-yazma-haberleşme desteğine ihtiyacı olan yaşlılar vb.
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Madde bağımlılığı ile ilgili örnek projeler:
• Her türlü bağımlılıkla mücadele,
• Yaş gruplarının bilgilendirilmesi,
• Ailelerin bilgilendirilmesi,
• Bağımlılık yapan aygıt ve maddelerin kontrolü ile erişimin engellenmesi,
• Tedavi ve iyileştirme çalışmalarının tanıtımı vb.
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Çevre sorunları ile ilgili örnek projeler:
• Doğal çevrenin ve canlıların korunması,
• Orman, mera ve tarım alanlarının korunması,
• Susuzluk ve kuraklıkla mücadele, 
• Enerji tasarrufu ve İsraf,
• Afet sonrası destek-yardım çalışmaları,
• Fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları,
• Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması,
• Hava kirliliği, Trafik, egzoz gazı ve gürültü gibi sorunlar,
• Su kirliliği (Akarsu, deniz, göl ve yeraltı suları),
• Her türlü atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm çalışmaları,
• Tarım topraklarının kirliliği, aşırı gübre ve ilaç kullanımı,
• Sağlıksız tarım ürünleriyle mücadele,
• Gıda güvenliğini etkileyen olumsuz koşullar vb.
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Eğitim sorunları ile ilgili örnek projeler:
• Okula gönderilmeyen çocukların eğitimi,
• Okuma- yazma bilmeyenlere yönelik eğitimler,
• Hasta çocukların eğitimi,
• Öğrenme güçlüğü çeken (Özel eğitime muhtaç)bireylerin eğitimi,
• Fırsat eşitliği sağlamaya yönelik kurs ve destek çalışmaları vb.
•Kütüphane oluşturma-kitap bağışı,
•Derslik bakım ve düzenleme çalışmaları,
• Okul bahçesi düzenleme,
• Spor alanı oluşturma,
• Eğitim materyali sağlama,
• Atölye çalışmaları (Oyun, materyal tasarımı, zaman yönetimi) vb.
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Sokak hayvanları ile ilgili örnek projeler:
• Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi,
• Sokak hayvanlarına barınak temini,
• Sokak hayvanları için yiyecek sağlanması,
• Evcil hayvanların korunması vb.
Hastalar ve sağlık sorunları ile ilgili örnek projeler:
• Kan bağışı,
• Organ bağışı,
• Bulaşıcı hastalıklar,  Aşı,
• AIDS hastaları,
• Kanser hastaları,
• Otizm, Obezite vb.
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Toplumsal Konular ile ilgili örnek projeler:
• İlkyardım,
• Trafik,
• Spor bilinci,
• Sağlıklı yaşam,
• Afet eğitimi,
• Deprem-yangın-Sel…
• Ev ve okul kazaları,
• Engellilere destek çalışmaları vb.
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRME

Sosyal Sorumluluk Projesi Başvuru Formu doldurularak, Sosyal Sorumluluk Proje
Koordinatörlüğüne başvuru yapılır. Başvurular, Koordinatörlük tarafından değerlendirilir,
uygun olan projeler Rektörlük onayı ile kesinleşir ve web sayfasında duyurulur.
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İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK ÖRNEK KURULUŞLAR;

• Valilik,
• Sivil Toplum Kuruluşları,
• İl ve İlçe Belediyeleri,
• İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
• İl Sağlık Müdürlüğü,
• İlköğretim/Orta öğretim okulları, mesleki ve teknik eğitim kurumları,

rehberlik merkezleri,
• Anaokulları ve Kreşler,
• Huzurevleri ve Bakımevleri,
• Kimsesizler veya Yetiştirme Yurtları, Sevgi Evleri,
• Muhtarlıklar,
• Her alandan ve sektörden şirketler ve firmalar vb. 16



PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI

• Proje sonunda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi yapılır. Proje sonuçları ilgili
birimlerle yorumlanır, kamuoyuna açıklanır.

• Proje sonuç raporu, varsa görsel çıktıları da ekleyerek proje bitiş tarihinden
itibaren en geç bir ay içerisinde Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğüne teslim
edilir. Koordinatörlük tarafından değerlendirilen proje sonuç raporu, eksik
bulunması halinde proje yürütücüsüne azami bir aya kadar ek süre verilir.
Eksiklikler tamamlandıktan sonra teslim edilen proje sonuç raporu Koordinatörlük
tarafından uygun görülürse Rektörlük onayına sunulur.

• Proje sonuç raporları web sayfasında yayınlanır.
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