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SUNUġ 

Hakkari Üniversitesi, göreve geldiğimiz andan itibaren Üniversitemiz toplumsal katkı 

alanında dolaylı da olsa sadece bölgemizde değil Türkiye çapında da birçok uygulamaya 

yapmaya çalıĢmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde kurulan ve önemli faaliyetlere imza atan 

Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü ile üniversitemiz bünyesindeki tüm birimler belli 

aralıklarla iç ve dıĢ değerlendirmeden geçmekte ve kendi öz değerlendirmesini yaparak eksik 

kalan yönleri iyileĢtirmeye çalıĢmaktadır. Yapılan bu değerlendirmelerde üniversitemizin 

toplumsal katkı alanında henüz kuruluĢ aĢamasında olduğu ve bir an önce gerekli 

düzenlemelerin yapılması gerektiği sonucuna varılmıĢtır.  

Üniversitemiz, kalite süreçlerinin bir parçası olarak ilk defa birimler bazında Strateji 

Belgelerini hazırlayarak önümüzdeki yıllar için daha sağlıklı planlamaların yapılmasını 

sağlamıĢtır. Bu bağlamda Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezimiz (HÜSEM) 

tarafından hazırlanan Toplumsal Katkı Strateji Belgesi; Ana Stratejik Hedefe ve bunlara bağlı  

Eyleme dayanmaktadır. Strateji Belgemizde öngörülen hedeflerin ve eylemlerin baĢarıyla 

hayata geçirilmesini temenni ederim. Hakkari Üniversitesinin tarihi ve kültürel misyonundan, 

dinamik kurumsal yapısından, değerli akademik ve idari personellerinden aldığı güçle 

önümüzdeki yıllarda, uluslararasılaĢma alanında etkili bir konum kazanacağına inancım 

tamdır. 

 

Hakkari Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ömer PAKĠġ 

 

  



TOPLUMSAL KATKI POLĠTĠKAMIZ 

Hakkari Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi hususunda önemli adımlar atmıĢ ve 

atmaya devam eden bir kurumdur. Eğitim Öğretimden AraĢtırma faaliyetlerine kadar pek çok 

alanda önemli atılımlar yapan Hakkari Üniversitesi doğrudan olmasa bile Toplumsal Katkı 

konusunda da bir takım adımlar atmıĢ, atmaya da devam etmektedir.  

Üniversitemiz toplumsal sorunlara karĢı duyarlı olmayı; iç ve dıĢ paydaĢları ile birlikte 

toplumun eğitim, sağlık, istihdam refah ve huzurunun geliĢmesine, bilgi, beceri ve yaĢam 

kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı, topluma hizmet faaliyetlerini nitelik ve nicelik 

açısından artırmayı, sosyal sorumluluk bilincini artıracak faaliyetleri üniversitenin iç ve 

paydaĢları arasında yaymayı, tüm iç ve dıĢ paydaĢları sosyal sorumluluk faaliyetlerine 

özendirmeyi, bölgenin sosyo-ekonomik, kültürel ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalıĢmalara 

öncelik tanımayı ilke edinmiĢtir. Kurumumuz topluma hizmet alanında yürütülen proje ve 

faaliyetleri sürekli iyileĢtirme anlayıĢıyla kalite güvence sistemi kapsamında düzenli ve 

sistematik değerlendirmeyi ve izlemeyi amaçlamaktadır. 

Bu anlamda üniversitemiz için toplumla ve paydaĢlarıyla birlikte topluma hizmet 

edecek topluma faydalı olacak, toplumsal sorunlara çare arayan eylemler gerçekleĢtirerek 

Toplumsal Katkı alanında aktif bir politika izlemeyi temel hedef olarak görmekte ve bu 

doğrultuda hareket etmektedir. 

 

 

 

 

 

  



1. GĠRĠġ 

Topluma katkı anlayıĢı sosyal refah kavramı, sosyal hizmet düĢüncesi ve 

uygulamalarıyla alakalı bir kavramdır. Sosyal faaliyetlerde bulunan insan, doğasında sosyal 

yardımlaĢma/destek düĢüncesi olan sosyal sorumluluk yönü geliĢmiĢ bir varlıktır. Ġnsanın 

merkeze alındığı yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim ve araĢtırma görevlerinin yanı 

sıra, parçası oldukları toplumla iç içedir. Bilgi temelli toplumun oluĢum sürecindeki rolü 

nedeniyle üniversitelerin sosyal sorumlulukları paydaĢları nezdinde büyük önem arz 

etmektedir. 

Yükseköğretim kurumları, küresel ölçekli sorunları çözecek en yeni bilgiyi üreten ve 

bu bilgiyi topluma sunarak sosyal fayda yaratan, üretilen bilginin teorik düzeyde kalmaması 

için giriĢimlerde bulunan kurumlardır. Üniversiteler ürettikleri bilimsel yayınlar ve projelerle, 

yetiĢtirdikleri meslek elemanları ve her Ģeyden önemlisi toplumu ilgilendiren konularda görüĢ 

bildirerek, uzmanlıklarını ortaya koyarak toplumun hizmetinde olan kurumlardır. Faaliyet 

gösterdikleri bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan geliĢimine katkıda bulunacak bir eğitim 

modeli geliĢtirme sorumluluğu bulunan üniversiteler; aynı zamanda etkili topluma hizmet ve 

sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleĢtirmekle yükümlüdürler. 

Yükseköğretimde önemi giderek artan topluma hizmet ve sosyal sorumluluk olgusu 

hem bireylere hem de kurumlara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Günümüz 

toplumlarının kurum ve kuruluĢlardan beklentileri içerisinde yer alan sosyal sorumluluk ve 

topluma hizmet anlayıĢı üniversitelerde üzerinde durulan bir yönetim iĢlevi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu doğrultuda yükseköğretimde geliĢtirilen projelerin gerek kurumların insan 

kaynakları, gerekse toplum tarafından benimsenmesi önem arz etmektedir. Bu anlayıĢın 

eğitim programları ile bireylere aktarılması ve böylelikle toplumda bir bilinç oluĢturulması 

beklenmektedir. Ülkemizde son yıllarda üniversitelerin tüm bilim dallarında sosyal 

sorumluluk ve topluma hizmet uygulamalarının daha fazla ele alınmakta olduğu ve eğitim 

planlarında yer almaya baĢladığı görülmektedir. 

Yükseköğretim kurumları toplumda öncelikli grup ve alanlara yönelik yürütülecek 

toplumsal hizmetlerden fayda sağlanabilmesi için hedef kitle/alanlarla etkili iletiĢim ve 

karĢılıklı katılımın esas olduğu bir etkileĢim içerisinde, toplumun bütününü de kapsayacak 

Ģekilde sürdürülebilir iliĢkiler kurmayı, temel hedef olarak ortaya koymaktadır. Bu hedefe 

ulaĢmak için ise;  

a) Topluma yararlı hizmetler için kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği ve 

koordinasyonun geliĢtirilmesi,  



b) Toplumdaki dezavantajlı grupların sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler 

gerçekleĢtirilmesi,  

c) Toplumun manevi değerleri ile bulunduğu ilinin tarihsel ve kültürel varlıklarına yönelik 

farkındalık oluĢturacak faaliyetler yapılması,  

d) Topluma hizmet alanında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi,  

e) Topluma hizmet faaliyetlerine iliĢkin risklerin tanımlaması, analiz edilmesi ve yönetilmesi,  

f) Üniversitenin amaçları ve hedeflerine uygun, olanakları ile orantılı olarak toplumun 

ihtiyaçlarının giderilmesi ve beklentilerinin karĢılanması için çaba sarf edilmesi,  

g) Her kademedeki personelin sosyal sorunlara karĢı duyarlığının sağlanması ve sosyal 

sorumluluk projeleri üretmelerinin teĢvik edilmesi,  

h) Akademik etkinlikler ve kültür–sanat aktiviteleri organize etmek suretiyle, topluma hizmet 

hedefine ulaĢmak yolunda diğer bileĢen ve paydaĢlarla birlikte somut adımlar atmayı,  

i) Sosyal medya, görsel, iĢitsel ve basılı medya organları ile diğer iletiĢim vasıtalarından etkin 

ve efektif istifade etmeyi,  

j) Ġnsan haklarına, kültürel ve manevi değerlere saygı göstermeyi,  

k) Topluma sunulan hizmetlerin kalitesinin sürekli geliĢtirilmesini garanti altına alacak bir 

sistem kurmayı, bu sistemi etkin Ģekilde ve sürekli iĢletmeyi,  

l) Toplumun tüm bileĢenlerinin gereksinim ve beklentilerini belirleyip değerlendirerek 

verilecek hizmetleri bu değerlendirmenin sonuçlarına göre düzenlemeyi,  

m) Hizmetlerinden yararlanan kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerinin karĢılanma ve 

memnuniyet düzeylerini izlemeyi ve ölçmeyi, aldığı geri bildirimler doğrultusunda gerekli 

iyileĢtirmeleri sağlamayı,  

n) ĠĢbirliği içerisinde olduğu paydaĢlarının da süreçlere adaptasyonunu amaçlamaktadır. 

Üniversitemizde topluma hizmet ve sosyal sorumluluk süreçlerinin dayandığı anlayıĢın temel 

unsurları Ģunlardır:  

a) Üniversitemizdeki hemen her birimden en az bir kiĢiden oluĢan Toplumsal Katkı 

Komisyonu’nun oluĢturulması, bunların aylık ve yıllık faaliyetlerinin denetlenmesi 

b) Üniversite öğrencilerine ve üniversite dıĢındaki bireylere katılım taleplerine uygun olarak, 

istihdam sağlayıcı veya beceri edinmeyi hedefleyen, sertifikasyon içeriği bulunan, eğitim 

programlarının açılması, bölgesel ihtiyaçlara uygun önlisans programları da açılabilir 

d) Toplumsal katkı çerçevesinde Üniversitenin bu alandaki tüm faaliyetlerinde paydaĢlarla 

eĢgüdüm halinde olması,  

e) Bütün birimlerin yılda en az bir defa değerlendirme yapmalarının sağlanması,  

f) Üniversitede yürütülecek toplumsal katkı faaliyetlerinde katılımcı sayılarının artırılması,  



g) Yapılan faaliyetlerin her yönüyle analiz edilmesi ve iyileĢtirme çalıĢmalarının yapılması, 

gerekirse bu çalıĢmalar PUKÖ analizine tabi tutulabilir 

i) Üniversitede topluma hizmet alanında faaliyet gösteren birimlerle koordinasyon içinde 

çalıĢılmasıdır. Üniversite halk eğitim, mesleki eğitim, özel eğitim kurumları ve engelliler 

derneği gibi STK’lar ile eĢgüdüm içinde olmalıdır. 

Yükseköğretimde toplumsal katkı faaliyetlerinin ilgili üniversiteye, öğrencilere, tüm 

paydaĢlara ve topluma sağlayacağı yararlar Ģunlar olacaktır.  

a) Personel ve öğrencilerinin çevrelerine ve topluma duyarlı bireyler olmasını sağlar.  

b) Yerel/bölgesel ve ulusal ihtiyaçları göz önünde bulunduran bir yaklaĢım dâhilinde sosyal 

ve kültürel aktiviteler aracılığıyla toplumsal faydaya dönüĢen hizmetler üretir. Halka açık 

alanlarda konser, tiyatro, sergi gibi faaliyetlerin yapılması hem toplumsal faydanın olacağı 

hem de üniversitemizin daha fazla öğrenci alması noktasında cazibe yaratabilir.  

c) Toplumda var olan sorunlara karĢı farkındalık oluĢturur.  

d) Öğrencilere eğitimleri esnasında öğrendikleri bilgi ve yeterlilikleri kullanabilmelerine 

olanak sağlar. Özellikle özel ve devlet kurumları ile imzalanan protokollerle staj alanları 

yaratılabilir. Son dönemlerde bazı kurumların öğrenci kabul etmedikleri müĢahede edilmiĢtir. 

Durum bundan ibaretken öğrencilerin pratik bilgilerini uygulamaya geçirme Ģansı 

azalmaktadır. 

e) Toplumun sorumluluk bilincini ve sosyal yeterlilikleri artırır.  

f) Toplumsal sorumluluk anlayıĢını geliĢtirerek, sorunların çözümüne yönelik etkileĢimi 

artırır.  

g) PaydaĢlarla iĢbirliği ve koordinasyonu geliĢtirir 

h) Üniversiteleri topluma güven veren, çevreye duyarlı, engelsiz bir yaĢam alanı hâline getirir.  

i) Toplumun manevi değerlerine, tarihsel ve kültürel varlıklarına yönelik farkındalık 

oluĢturacak faaliyetler yapılır. Bu anlamda akademik çalıĢma gruplarının oluĢturulması ve 

diğer paydaĢlarla eĢgüdüm içinde çalıĢmaları bu maddede sayılan değerler konusunda 

aktiviteyi arttıracağı düĢünülmektedir.  

 

2. TOPLUMSAL KATKI STRATEJĠ BELGESĠ GRUPLARI  

 Hakkari Üniversitesi kalite yönetim sürecine dahil olduğu andan itibaren çok çeĢitli 

alanlarda faaliyetler göstermeye baĢlamıĢ ve bu faaliyetlerini düzenli aralıklarla izlemeye, 

kontrol etmeye, değerlendirmeye ve iyileĢtirmeye baĢlamıĢtır. Bu doğrultuda üniversitemiz 

toplumsal katkı alanında çalıĢmalarına devam etmek ve faaliyetlerini geliĢtirmek için bir 



toplumsal katkı komisyonu oluĢturmuĢtur. Bu komisyon üniversitemizin çeĢitli birimlerinden 

farklı unvanlardaki akademik ve idari personellerden oluĢmuĢtur. Hakkari Üniversitesi Kalite 

Komisyonuna bağlı olarak çalıĢan Toplumsal Katkı ÇalıĢma Grubu Toplumsal Katkı Strateji 

Belgesi’nin hazırlanmasında aktif rol almıĢlardır. YÖK Atlas çerçevesinde bu alanda 

üniversitemizden beklenen ayrı bir Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü oluĢturmaktır. Ancak 

Üniversitemiz Toplumsal katkı alanında kuruluĢ aĢamasında olduğu için öncelikli olarak hem 

kurumsal hem de stratejik alt yapının oluĢturulup geliĢtirilmesi ve sürdürülebilir bir hale 

gelmesi için bütün politikalarımız Toplumsal Katkı grubu tarafından yürütülecektir. Uygun 

bir alt yapının kurulması ve toplumsal katkı alanının sistemli bir Ģekilde yürütülmesi 

durumunda ayrı bir koordinatörlük olarak yapılanması sağlanacaktır. 

Hakkari Üniversitesi Kalite Komisyonu Toplumsal Katkı ÇalıĢma Grubu 

BaĢkan Doç. Dr. Ekrem YaĢar AKÇAY 

Üyeler Dr. Öğr. Üyesi Halil Emre DENĠġ 

Öğr. Gör. Ali Can GÖZCÜ 

Öğr. Gör. Engin KORKMAZ 

Öğr. Gör. Davut AÇAR 

ArĢ. Gör. Dr. Fatma TURNA 

Rıdvan DALMAZ 

Lokman ÖMEROĞLU 

 

ÇalıĢma Takvimi 

06.12.2021 BaĢlangıç toplantısının düzenlenmesi ve çalıĢma 

grubunda görev dağılımın yapılması 

28.01.2022 ÇalıĢma gruplarınca hazırlanan raporların 

düzenlenmesi 

31.01.2022 Hazırlanan strateji belgesinin Rektörlüğe 

gönderilmesi. 

 

3. STRATEJĠK HEDEFLER 

Toplumdaki sorunlara, toplumun iyileĢtirilmesine ve kalitenin artırılmasına yönelik 

yapılan her Ģey Üniversitelerin dıĢ paydaĢlarla ve bulundukları ildeki ve bölgedeki insanlarla 

bir bütün olmasına, onların üniversiteye olan güven ve inançlarının artmasına olanak sağlayan 

en önemli etmenlerdendir. Bu çerçevede oluĢturulan toplumsal katkı hedefleri, politikaları ve 

stratejileri, uzun, orta ve kısa vadeli etkin planlamaları, yeni fırsatlar için arayıĢları, üniversite 

içinde bilinç oluĢturmayı da gerektiren çok yönlü süreçleri içermelidir. Bu bağlamda Hakkari 

Üniversitesinin 2022 yılı toplumsal katkı vizyonunda aĢağıda belirlenen stratejik hedeflerle 

öngörülebilir sonuçlara ulaĢmanın mümkün olması bu hedeflerle beklenmektedir. 



 

3.1. Stratejik Hedef 1: TOPLUMSAL KATKI FAALĠYETLERĠNĠ ARTIRMAK 

Hakkari Üniversitesi 2022 Toplumsal Katkı Strateji Belgesinin öngördüğü hedeflerin 

baĢında toplumsal katkı sağlayacak faaliyetlerin sayısını artırmak gelmektedir. Ancak bu 

zamanda kadar bu konuda fazla çalıĢılmamıĢtır. Üniversitemizin stratejik planında toplumsal 

katkının zayıf, güçlü ve iyileĢtirilmesi gereken yönlerinden bahsedilmiĢ olsa bile, bir 

toplumsal katkı politikası hedefleri ve stratejileri olmaması bu durumun en büyük nedenidir. 

Bu çerçevede oluĢturulan Toplumsal Katkı Strateji Belgesinde temel politika, hedef ve 

stratejiler belirtilip bu yönde çalıĢmalar artırılacaktır. Bu temel unsurlar Hakkari Üniversitesi 

Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü bünyesinde oluĢturulan Toplumsal Katkı 

Komisyonu tarafından belirli aralıklarla izlenip değerlendirilip iyileĢtirilecektir. 

3.1.1. Staj ve Sertifika Programlarının Sayısının Artırılması 

SORUMLU BĠRĠMLER 
Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK 

BĠRĠMLER 
ĠZLEME 

GÖZDEN 

GEÇĠRME 

Personel Daire BaĢkanlığı Tüm Birimler  HÜSEM 

 

Yılda Bir Defa 

 

HÜSEM'in giriĢimleriyle yılın belli dönemlerinde üniversitemiz akademik personeli 

gönüllülük esasına dayalı olarak kurslar vermektedir. COVID-19 pandemisi öncesinde yüz 

yüze verilen eğitimlere ciddi talep varken mevcut durum nedeniyle kurs ve katılımcı sayısında 

düĢüĢ yaĢanmıĢtır.  Ancak açılacak kursların toplumun yararını temel olacak kurslar olması 

kursa katılım sağlayan bireylerin elde ettikleri sertifikalarla iĢ bulmaları, iĢ yeri açmaları ve 

istihdam sağlamaları bu sorunu çözecektir.  

3.1.2. Toplumsal Katkıya Yönelik Projelerin Artırılması 

SORUMLU BĠRĠMLER Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK 

BĠRĠMLER 

ĠZLEME GÖZDEN 

GEÇĠRME 

Proje Koordinasyon 

Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi (PKUAM) 

DıĢ ĠliĢkiler Ofisi 

HÜSEM 

HÜSEM 

 

Yılda Bir Defa 

 



HÜSEM bünyesinde yürütülen Hakkari GiriĢimci Kadınlarını YetiĢtiriyor projesi 

çerçevesinde Hakkari’de yaĢayan kadınların kendi ayakları üzerinde durarak, ev, kent ve ülke 

ekonomisine katkıda bulunacaktır. Sonuç olarak bu proje ile ekonomik özgürlüğünü kazanan 

ve topluma fayda sağlayan kadınların yetiĢtirilmesi, bunların özgüvenin artması, toplumdaki 

statüsünün iyileĢmesi, kendine yaĢam alanı yaratması amaçlanmıĢ ve bu kapsamda verilen 

kurslarla kadınlara imkanlar sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Benzer Ģekilde 2020 yılının son 

dönemlerinde kabul edilen Gelecek Seçimlerine Destek AB Projesi de erken okul bırakan, 

okula gitmeyen ve istediği iĢi yapamayan gençlerin durumlarını değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu tür projelerle üniversitemiz bulunduğu ilde var olan sorunlara kalıcı 

çözümler bularak toplumun sürdürülebilir bir Ģekilde geliĢmesini ve kalkınmasını 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda üniversitemizde toplumsal katkıyı sağlayacak projelerin 

yapılması için akademik ve idari personelimiz teĢvik edilecek gerekli görüldüğünde dıĢ 

paydaĢlardan yardım alınacaktır. Tüm bunların yanında, Üniversitemiz tarafından Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarla devamlı iletiĢim sağlanmalı özellikle ortaöğretim 

öğrencilerinin doğru bir temelde çalıĢması ve doğru tercih yapması noktasında çalıĢmalar 

ortaklaĢtırmalıdır. Üniversite hocalarının zaman zaman okulları ziyaret etmeleri, buralarda 

seminerler vermesi toplumsal anlamda ciddi katkı sağlar. Mesela YKS sınavlarından bir hafta 

önce üniversitemiz tarafından sınava girecek öğrencilere yönelik moral motivasyonu 

arttırmak için konser gibi etkinlikler düzenlenebilir.  

3.2. Stratejik Hedef 2: PAYDAġLARLA ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 

Üniversitenin iç ve dıĢ paydaĢlarla olan iliĢkileri, onlarla birlikte gerçekleĢtirdikleri 

faaliyetler ve iĢbirliği süreçleri ilgili kurumun güçlenmesini ve dıĢa açılmasını sağlayan 

önemli bir faktördür. Üniversitenin paydaĢlarıyla olan iliĢkilerinin gücü üniversitenin gerek 

mali gerekse toplumsal açıdan güçlü ve rekabetçi üniversite olması için vazgeçilmez bir 

unsurdur. Bu hedef doğrultusunda paydaĢlarla toplumsal katkıya yönelik yapılacak iĢbirlikleri 

projeler üniversitenin geliĢmesine katkı sağlayacaktır. 

 

 

 

 



3.2.1. Yerel, ulusal ve uluslararası araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarına 

Üniversitemizin katılımının arttırılması 

SORUMLU BĠRĠMLER 
Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK 

BĠRĠMLER 
ĠZLEME 

GÖZDEN 

GEÇĠRME 

Tüm Akademik Birimler Tüm Akademik Birimler 

DıĢ ĠliĢkiler Ofisi 

PKUAM 

HÜSEM 

 

Yılda Bir Defa 

 

Hakkari Üniversitesi bünyesinde Hakkari GiriĢimci Kadınlarını YetiĢtiriyor ve 

Gelecek Seçimlerine Destek projeleri gibi projelerde yer alarak hem toplumsal katkıyı ön 

planda tutacak hem de uluslararası alanda prestijini yükseltecektir. 

3.2.2. Üniversite-dıĢ paydaĢ iĢ birliği sayısının arttırılması 

SORUMLU BĠRĠMLER 
Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK 

BĠRĠMLER 
ĠZLEME 

GÖZDEN 

GEÇĠRME 

Ġlgili Rektör Yardımcısı 

Tüm Akademik Birimler 

DıĢ ĠliĢkiler Ofisi 

PKUAM 

Tüm Akademik Birimler 

Hizmetiçi Eğitim Birimi 

PKUAM 

Diğer PaydaĢlar 

HÜSEM 

 

Yılda Bir Defa 

 

Üniversitemizin KÜSEM ile yapmıĢ olduğu iĢbirliği çerçevesinde Hakkari’de 

Organize Sanayi Bölgesi’nin yapılması için ciddi adımlar atılmıĢtır. Bunun gibi 

üniversitemizin KOSGEB, Hakkari Ticaret Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı gibi dıĢ 

paydaĢlarla yapacağı iĢbirlikleri Hakkari Üniversitesinin cazibesini artıracağı gibi toplumun 

üniversiteye olan güvenini ve inancını da artıracak ve toplumsal katkı alanında daha baĢarılı 

eylemlerin gerçekleĢmesi için gerekli ortam oluĢacaktır. 

3.3. Stratejik Hedef 3: HAKKARĠ’NĠN TARĠH VE KÜLTÜREL MĠRASIYLA 

FARKINDALIK YARATACAK ÇALIġMALAR YAPMAK 

Hakkari ili ve çevresi var olan doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve kültürel varlıkları ile 

önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu değerlerin keĢfedilmesi ve Hakkari’nin bir cazibe 

merkezi haline getirilmesi Hakkari’deki ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel olmak üzere pek 

çok sorunun çözümüne de katkı sağlayacaktır. 



3.1.1. Hakkari’deki Tarihi Eserler ve Kültür Varlıkları ile Ġlgi Ġnceleme ve 

AraĢtırmaların Sayısının Belirlenmesi 

SORUMLU BĠRĠMLER 
Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK 

BĠRĠMLER 
ĠZLEME 

GÖZDEN 

GEÇĠRME 

Kalite Yönetim Sistemi 

Koordinatörlüğü 

Toplumsal Katkı 

Komisyonu 

Mühendislik Fakültesi,  

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Eğitim Fakültesi 

Ġlahiyat Fakültesi 

HÜSEM 

 

Yılda Bir Defa 

 

Hakkari ilinde ve çevresinde var olan tarihi eserler ve kültürel varlıklar ve değerler 

öncelikli olarak tespit edilecek ve bu değerlere iliĢkin iĢbirliği yapılacak yılda en az bir tane 

birimlerle farkındalık yaratacak çalıĢma, proje ve onarım yapılarak Hakkari ili ve ilçelerine 

özgü somut ve soyut değerlerin topluma kazandırılması sağlanacaktır. 

3.3.2. Hakkari Tarihi ve Kültürü Ġle Ġlgili Etkinlik Yapılması 

SORUMLU BĠRĠMLER 
Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK 

BĠRĠMLER 
ĠZLEME 

GÖZDEN 

GEÇĠRME 

Kalite Yönetim Sistemi 

Koordinatörlüğü 

Toplumsal Katkı 

Komisyonu 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Eğitim Fakültesi 

Ġlahiyat Fakültesi 

HÜSEM 

 

Yılda Bir Defa 

 

Üniversitemiz bünyesinde yer alan fakültelerdeki akademik ve idari personelin katkısıyla 

Hakkari’nin tarihi ve kültür mirasını ve değerlerini tanıtmak için sempozyum, kongre, söyleĢi, 

çalıĢtay vb. akademik toplantılar düzenlenecek ve sunumlar gerçekleĢtirilecektir. Bu konuya 

iliĢkin kurs ve sertifika programları yaygınlaĢtırılacaktır. Bu çerçevede üniversitemiz yılda en 

az bir kere etkinlik düzenlenecek ve toplumun büyük bir kısmının katılımının sağlanması için 

gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.  

 

 

 



3.3.3. Öğrencilere Yönelik Aktiviteler Yapılması 

SORUMLU BĠRĠMLER 
Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK 

BĠRĠMLER 
ĠZLEME 

GÖZDEN 

GEÇĠRME 

Kalite Yönetim Sistemi 

Koordinatörlüğü 

Toplumsal Katkı 

Komisyonu 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

BaĢkanlığı  

Tüm Akademik Birimler 

HÜSEM 

 

Yılda Bir Defa 

 

Hakkari merkez ve ilçelerindeki tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılması için geziler 

düzenlenecek, bu gezilerle hem Hakkari’nin tanıtımı hem de öğrencilerin sosyalleĢmesi ve 

üniversiteye olan bağının artması sağlanacaktır. Bu kapsamda bölgenin durumu göz önünde 

bulundurularak yılda en az bir kere öğrencilere yönelik geziler düzenlenecektir. 

3.3.4. Hakkari’deki Kurum ve KuruluĢlarla ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi 

SORUMLU BĠRĠMLER 
Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK 

BĠRĠMLER 
ĠZLEME 

GÖZDEN 

GEÇĠRME 

Kalite Yönetim Sistemi 

Koordinatörlüğü 

Toplumsal Katkı 

Komisyonu 

Tüm Birimler HÜSEM 

 

Yılda Bir Defa 

 

Üniversitemizdeki tüm akademik ve idari birimlerin Hakkari ve çevresindeki tarihi ve 

kültürel değerlerin tanıtılması ve topluma kazandırılması çerçevesinde hem diğer kurumlarla 

hem de STK’larla iĢbirlikleri yapılarak paydaĢ katılımlarının en üst seviyede olması 

sağlanacaktır. 

4. ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 

Bu strateji belgesinde belirlenen hedeflerin ve eylem planlarının gözden geçirme, 

izleme, değerlendirme ve gerekli önlemlerin alınması süreçleri her bir hedefin ve eylem 

planının içeriğine göre sorumlu birimler esasında gerçekleĢtirilecektir. Hedef eylem 

planlarında belirlenen gözden geçirme periyodlarının sonunda Kalite Komisyonu altında 

görev yapan Kalite ÇalıĢma Grubu gerekli raporu en geç 1 ay içinde hazırlayarak Üniversite 



üst yönetimine ve eksikliklerini gidermek üzere HÜSEM ve diğer ilgili sorumlu birimlere 

sunmakla yükümlü olacaktır. HÜSEM raporda sunulacak eksiklikleri iç döngüsü içerisinde 

düzeltici faaliyetlerle giderecek, paydaĢ sorumlu birimlerden kaynaklanan eksiklikleri ise ek 

bir raporla üst yönetime bildirerek tedbir alınmasını sağlayacaktır. 


