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Sosyal Sorumluluk Projelerinin 
Amacı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yaşamın sürekliliği ve toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak 
evrensel değerlerin toplumlar  tarafından paylaşımının sağlanması, 

 İyi yaşam koşullarına sahip  geleceğe umutla bakabilecek toplum 
bireylerinin yetiştirilmesine katkıda bulunulmasıdır.  

 Bireylerin yaşadıkları topluma, paylaştıkları dünyaya olan 
sorumluluklarını,  

 Kişisel gayretlerini ele alarak grup çalışması içerisinde 
gerçekleştirmelerini,  

 Bu şekilde kendilerini geliştirmeleri ve gerçekleştirmelerini sağlar. 

 





Sosyal Sorumluluk Projelerinin 

Tasarlanması 

 Sosyal sorumluluk projeleri evrensel değerler ve 
insan hakları dikkate alınarak mevcut ihtiyaçlar 
gözetilerek tasarlanır.  

 

  Çalışanların ihtiyaçları , 

 Öğrenciler ve öğrenci Ailelerinin ihtiyaçları, 

 Çevre 

 Sosyo-Kültürel çevre 

 Yaşanılan topluma karşı sorumluluklar  

  dikkate alınmalıdır. 

 

 



Sosyal Sorumluluk alanlarının 
belirlemesinde;  

 
 Toplumun gelişmeye açık, ihtiyaç duyulan konuları araştırılır  

ve proje yürütücülerinin kendi çalışma alanları ve olanakları  
ortaya konularak proje oluşturulur. 

 

  

 



Sosyal Sorumluluk Projesinin 

Başarısı 
 

 Toplumun  gerçek ihtiyaçları 
ile uyumlu olmasına, 

 Toplumun değer yargıları  ve  
olanaklarına uygun 
beklentilerin oluşturulmasına 
bağlıdır.  

 Projenin başarısı doğru 
tanımlanmış hedefleri 
gerektirir. İyi tanımlanmış 
hedefler olmadığında proje 
amacına ulaşamaz.  

 



 
Sosyal Sorumluluk Projelerinin 

geliştirilmesinde 

 

 1- Gönüllü Kuruluşlar/Yerel Yönetimler/Özel 
Kuruluşlar ile işbirliği ile yapılabilir. 

 2- Fakültenin kendi alanına uygun bir proje 
seçilerek proje, öğrencilerin  imkanları ve 
aldıkları eğitimleri  değerlendirerek 
gerçekleştirilir.  



 Mesleki bilgi ve donanımızı kullanarak,  

 Etkin bir grup çalışmasıyla, 

  Bu toplumun ihtiyacı olan birçok 
noktada faydalı olabilmeyi 
amaçlamaktayız.  

 

 

 

Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyeleri, Mensupları ve 

Öğrencileri olarak; 
 



 Fakültemizde 2013-2014 ders yılı itibariyle toplumsal 
sorunların çözülmesi ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesini amaçlayan Sosyal Sorumluluk Projelerinin 
(SSP) uygulanmasına başlanmıştır.  

 

 Öğrencilerimizin etkin katılımını sağlamak ve 
motivasyonlarını arttırmak  amacıyla Sosyal Sorumluk 
Projeleri “Seçmeli Ders” kapsamına alınmıştır. 



 

SOSYAL SORUMLULUK 

PROJESİ  

Prof. Dr. N. Sema GENÇ  

(nsgenc@hotmail.com) 

 

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Yaşadığımız Topluma özgü sosyal, kültürel, çevresel 

problemlerin saptanması, bu problemlerin elimizdeki kaynaklarla (kişisel donanımlarımızla) 

çözümü için inter-disipliner işbirliği oluşturulması. Çözüme ulaştıracak planlama, projenin zamana 

dağılımı ve uygulama için atılacak adımlar. 

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Proje çalışmaları. 

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %100 Proje. Devam zorunluluğu vardır. 



 Yaşadığımız topluma özgü, sosyal kültürel ve çevresel 
problemlerin saptanması, 

 Bu sorunların öğrencilerimizin kendi bilgi ve birikimlerini 
kullanarak (kişisel donanımlarımızla) çözümlenmesi 
amaçlanmaktadır.  

 Ayrıca projelerin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi ile; 

 Öğrencilerin girişimcilik ve inisiyatif alma kapasitelerinin 
artırılması,  

 Kendi aralarında işbirliği ve ekip çalışmasına yatkınlıklarının 
geliştirilmesi,  

 Kişisel potansiyellerinin gelişimine katkıda bulunulması 
dersin amaçları arasındadır..  



Neler Yapıldı? 

 

 Sosyal Sorumluluk Projelerini simgeleyen amblem 
hazırlandı, afişler yapıldı,  

 SSP Projeleri tanıtmak üzere e-bülten, web sitesi vb 
iletişim yolları kullanıldı, 

 SSP Projelerini yürütmek isteyen gönüllü öğretim üyeleri 
ile bilgilendirme toplantıları düzenlendi. 





 

Proje adı Koordinatör 

Ev kazalarında ilk yardım Prof. Dr. Rukiye Eker 

Psikiyatrik Hastalıklara yönelik önyargılı 

Tutumun Azaltılması 
Prof. Dr. Alp Üçok 

Sigara Alışkanlığına karşı koruyucu 

hekimlik 
Prof. Dr. Feyza Erkan  

Alzheimer’lı hasta ve ailesine yaklaşım Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu 

Arkadaşının depresyonunu fark et Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu 

Kadınların Çevre Sorunlarına İlişkin Bilgi 

Düzeyleri ve Çevre Eğitimi 
Prof. Dr. Bilge Hapçıoğlu 

İlaçların Toplaması ve etkin yerlerde 

kullanımı 
Prof. Dr. N. Sema Genç 

Kitap Dostluğu, SSP Kitaplığının 

oluşturulması 
Prof. Dr. N. Sema Genç 

Hasta çocuklarla meşguliyet terapisi 
Prof. Dr. Arın Namal  

Prof.Dr.Behiye Alyanak 

Meme kanseriyle mücadeleye sende katıl Doç. Dr. Neslihan CABIOĞLU 



 

 2013-2014 eğitim öğretim yılında “Sağlıklı Bir Gelecek 
İçin Elele”  Proje yarışması yapılmıştır.  

 

 E.Alper Özer’in “Geleceğin doktorları olarak madde 
bağımlılığına dur diyelim” 

 

 M.Çağrı Yalçın’ın “HIV ve AIDS e karşı pozitif bilinç” 

konulu projeleri dereceye girmiştir.   



Proje Değerlendirme Komisyonu; 
 

 Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU,  

 Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU,  

 Prof. Dr. N. Sema GENÇ,  

Oya VATANSEVER (Öğrenci İşleri SSP Sorumlusu),  

tarafından projeler değerlendirilmiş, sonuçları 14 Mart 
2014 Tıp Bayramı’nda açıklanarak dereceye giren 
öğrencilerimize ödülleri verilmiştir.  







Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu 
denetiminde sürdürülen; 

 

 Toplumlardaki görülme sıklığı 
yaşlı popülasyonda katlanarak 
artan Alzheimer’ lı hastalara 
yaklaşım ve ailelerin bu 
konuda bilinçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 



Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu 
denetiminde sürdürülen; 

“Arkadaşının 

depresyonunu fark et” 

 Toplumda özellikle gençler 
arasında yaygın depresyonun 
erken evrede saptanması, bu 
çocukların psikolog ve/veya 
psikiyatriste zamanında 
yönlendirilmesi için 
akranlarından faydalanılması 
amaçlanmaktadır.  

 Bu amaçla bu konuya yatkın olan 
öğrencilerin kısa bir eğitimle 
bilinçlendirilmesi yapılmaktadır. 



Prof. Dr. Sema GENÇ denetiminde 
sürdürülen 

Bu projede evlerimizde 
kullanılmayan, tarihi geçmemiş 
ilaçların bir yerde toplanarak 
ihtiyacı olan hastalara 
dağıtılması hedeflenmektedir. 
 
İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi 
ile işbirliği oluşturularak “Bağış 
Dolabı” oluşturulmuş, toplanan 
ilaçlardan yatan hastalarında 
istifade etmesi sağlanmıştır. 
 



Bu projede; 

 öğrencilerde sigara konusunda 
farkındalık yaratmak, 

  hekimlerin bu konudaki temel 
sorumlulukları hakkında 
bilinçlenmelerini sağlamak 

 amaçlanmaktadır. 

Prof. Dr. Feyza Erkan 
denetiminde sürdürülen    

 





Ayrıca Türk Tıp Öğrencileri Birliği üyesi olan 
öğrencilerimizin katkılarıyla  

TurkMSIC İstanbul Kulübü adı altında yürütülen 
gönüllü Sosyal Sorumluluk Projeleri vardır. 



Çocukların Doktor korkusunu 
yenmek amacıyla beyaz önlüklü 
öğrencilerimizin hasta minikleri 
ziyaret ederek birlikte hastalanan 
oyuncak ayılarını tedavi ettikleri bir 
projedir. 

Bu projeyle, çocuklarla oyun oynayıp 
eğlenceli ve yararlı vakit 
geçirmeleri, ayrıca hasta çocukların 
doktor korkularını yenmeleri 
sağlanmaya çalışılmaktadır. 



 Her yıl 1 Aralık gününde 
halkın HIV/AIDS konusunda 
bilgilendirilmesine 
çalışılmaktadır.  

 Bu yıl, proje kapsamında 
1.12.2014 günü Beşiktaş Kent 
Konseyi işbirliği ile Beşiktaş 
Çarşı merkezinde 
İstanbul’daki diğer tıp 
fakülteleriyle birlikte 
HIV/AIDS bilgilendirilmesi 
yapılmıştır.  

 



 Halkın yoğun olarak kullandığı 
bölge meydanlarında ücretsiz 
tansiyon ölçümü yapılmakta, 
hipertansiyon saptanan kişiler 
hastanelere yönlendirilmektedir. 

 



 Toplumun Bağırsak kanseri 
konusunda bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi  yapılmakta  
ayrıca dengeli beslenmenin 
kolon kanserinde koruyucu 
etkisi olduğu vurgulanmaktadır. 

 



 Kadınların doğum kontrol yöntemleri ile ilgili bilgilendirmesi ve aile 
planlaması çalışmaları hakkında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 



Ücretsiz Sağlık Taramaları 

 Halkın kan şeker ölçümü, 

 Tansiyon ölçümü,  

 Vücut-kitle indeksi ölçümleri 
yapılmakta,  

 Halkın sağlık kriterleri 
konusunda  bilinçlendirilerek risk 
grubu içinde olan bireylerin 
hekime yönlendirilmesini 
sağlanmaktadır. 

Tarama Planlanan Bölgeler 

 Çatalca 

 Beşiktaş 

 Sakarya 

 



Teşekkürler 

'İnsan'' Olduğunuzu hatırlayın. Geriye 

kalan her şeyi unutsanız da olur...!  

                                Albert Einstein 


