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TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Atatürk Üniversitesi misyon ve vizyonunu yansıtan bir slogan (Hayatın hizmetinde, hep
ileriye...) belirlemiştir. “Hayatın hizmetinde” misyon alanını, “hep ileriye” ise vizyon alanını
ifade etmektedir. Yeni nesil üniversite olma yolunda eğitim, araştırma ve topluma katkı
misyonlarını bütünsel olarak ele alan üniversitemiz, vizyon ve misyonunu da bu entegrasyon
açısından anlamlandırmaktadır.
Eğitim ve araştırma çıktılarını bütünleştirerek toplumsal katkıyı azami düzeye çıkarmayı
ilke edinen Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası etkinliği, bilinirliği ve kabul edilebilirliği
bağlamında, çok disiplinli ve çözüm odaklı, bölge ve ülke ekonomisine katma değer
oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak araştırma programlarını geliştirmeyi ve
güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak görmektedir.

1. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİ

Misyon
“Hayatın Hizmetinde”
Bölgeye ve ülkeye katkı sağlamak; yüksek teknolojiye dayalı tasarım ve inovasyon
faaliyetleri gerçekleştirmek; örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek,
bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katmaktır.
Harmanlanmış öğrenme yöntemleriyle nitelikli bireyler yetiştiren, toplumsal katkısı
yüksek olan alanlarda araştırma (ar-ge, tasarım, inovasyon) gerçekleştiren ve içinde bulunduğu
toplum dâhil sosyal dönüşümünü sağlayacak girişimcilik projelerini geliştiren yeni nesil bir
üniversite olmak.

Vizyon
“Hep İleriye”
Kendisini sürekli geliştirdiği gibi bölgesindeki dönüşümlerde de ‘adı gibi öncü’ ve yeni
nesil bir dünya üniversitesi olmak.
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Temel Değerler
 Bilimsellik: Aldığı karar ve uygulamalarda bilimsel kriter ve doğruları temel alır.
 Yenilikçilik ve Girişimcilik: Etkinliğini artıracak alanlarda yeni ve farklı uygulamaları
hayata geçirir.
 Katılımcılık ve Paylaşımcılık: Kararlar katılımlı şekilde alınır, bilgiler şeffaf şekilde
paylaşılır.
 Öğrenme Odaklılık: Tüm bireylerin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırır ve geliştirir.
 Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve
başarılar tanınır.
 Ulusal ve Evrensel Değerlere Bağlılık: Ülkemizin değerlerine bağlılığın yanında evrensel
değerlere de sahip çıkılır.
 Toplumsal, Kültürel, Çevresel ve Sanatsal duyarlılık: Toplumsal alanlardaki sorun ve
ihtiyaçlara karşı duyarlı davranılır.

2. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKA ALANLARI VE YÖNTEMLERİ

Atatürk Üniversitesi, yasal zorunlulukların ötesinde verimlilik esasına dayalı,
sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomik koşullar sağlayabilmek için tüm paydaşlarla iş
birliği halinde çalışır. Bu bağlamda çevresel iyiliğin, kalitenin ve sürdürülebilirliğin kurumu
doğrudan etkilediği gerçeğini kabul eder.
Atatürk

Üniversitesi

Birleşmiş

Milletler

Sürdürülebilir

Kalkınma

Hedeflerini

(1-Yoksulluğa son, 2-Açlığa son, 3- Sağlıklı Bireyler, 4-Nitelikli Eğitim, 5-Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği, 6-Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, 7-Erişilebilir ve Temiz Enerji, 8-İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme, 9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, 10-Eşitsizliklerin Azaltılması, 11Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, 12-Sorumlu Üretim ve Tüketim, 13-İklim Eylemi, 14Sudaki Yaşam, 15-Karasal Yaşam, 16-Barış ve Adalet, 17-Hedefler için Ortaklıklar) hem eğitimöğretim programlarında hem de topluma katkı çalışmalarında azami ölçüde gözetir.
Atatürk Üniversitesi, akademik ve mesleki alanlarda sahip olduğu uzmanlığını sosyal
sorumluluk çerçevesinde toplum ile paylaşarak bölgenin gelişimine ve kalkınmasına katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, paydaşlarla ortak projeler geliştirmek ve
kamu yararını ilgilendiren konularda danışmanlık vermek yoluyla yerel yönetimlerle, bölge
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halkı ile ve kamuyla ilişkilerin geliştirilmesine önem verilmektedir. Ayrıca Atatürk Üniversitesi,
kurum içi ve kurum dışı paydaşları bir araya getirerek sosyal sorumluluk projeleri
düzenlemekte, bölgenin sosyal hayatına sanatsal ve kültürel aktivitelerle katkıda bulunmakta,
sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya araştırma merkezlerinin (Toplumsal Duyarlılık Projeleri
Uygulama ve Araştırma Merkezi vd.) projeleri ile destek olmaktadır.
Atatürk Üniversitesi, topluma sunabileceği katkıyı paydaş katılımı ile düzenlediği ulusal
ve uluslararası toplantılarda, (arama konferansları, STK buluşmaları vb.) paydaşların görüşünü
alarak belirler. İç kalite güvence sisteminin bir parçası olan ve her akademik yılın sonunda
düzenlenen gözden geçirme toplantılarında, topluma katkı ile ilgili süreçler ve süreçlerin
sonuçları değerlendirilir, yeni topluma katkı projeleri tasarlanır.
Atatürk Üniversitesi, toplumsal katkı performansın izlenmesi ve iyileştirilmesi için İç
Kalite Güvence Sitemini işletir. Bu süreçte PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) çevrimi
işe koşulur.

3. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN TOPLUMA KATKI İLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN VE HEDEFLERİ
Atatürk Üniversitesi benimsemiş olduğu “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm
Projesi” kapsamında 2019-2023 Uluslararasılaşma Stratejisinde toplumsal katkı hedefleri
belirlemiştir. Bu hedefler;

Atatürk Üniversitesi;
 Sosyal girişimciliğin teşviki ve küresel perspektifin içselleştirilmesi aracılığıyla uluslararası
bir üniversite olmayı hedefler.
 Üniversite tüm çalışanlarına uluslararasılaşmak için gerekli olan bilgi, beceri, destek ve
uluslararası ağ erişimini sağlayarak onların hem kişisel hem de içerisinde yaşadıkları
topluma katkı sağlamalarını destekler.
 Türkiye Cumhuriyeti dış politikası ile uyumlu çalışan, Türkiye’de hizmet vermesi
konusunda bir engel bulunmayan uluslararası STK’lar ile ortak projeler geliştirmeyi ve
yakın iş birliği içerisinde olmayı hedefler.
 Erasmus+ programının sivil toplum odaklı fonlarından yararlanmasına yönelik projelerin
hazırlanmasını hedefler.
 Atatürk Üniversitesi neredeyse tüm alanları kapsayan fakülte ve bölümleriyle
uluslararası düzeyde sosyal konular, çevre, sürdürebilirlik ve yardım odaklı birçok projeyi
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hayata geçirme kapasitesine sahiptir. Yeni geliştirilecek bu projeler ile hem üniversitenin
uluslararası tanınırlığına katkı sağlanması, hem de öğrenci ve personelinin
uluslararasılaşmasını hedefler.
 Topluma katkı projelerinizin sayısını ve çeşitliğini ve kalitesini artırmayı hedefler.
 Toplumsal fayda sağlayacak Yaratıcı Endüstriler ve Sosyal Girişimcilik projeleri ve
girişimlerin TTO çatısı altına dahil edilmesini hedefler.
 Melek yatırımcı, KOSGEB, vb. oluşumların TTO çatısı altında girişimcilerle buluşmalarını
sağlamak ve etkileşimi artırmayı hedefler.
 Fikri Sınai Hakları, patent ve lisanslama konusundaki farkındalığın artırılması için verilen
eğitim sayısı, patent başvuru sürecinde FSMH Yönergesi uyarınca verilen destek sayısının
artırılmasını destekler.
 Üniversite hastaneleri ve sağlık merkezlerine yeni birim ve teknolojiler kazandırmayı
hedefler.
 Ulusal ve Uluslararası ölçekte sağlık turizmi destinasyonu olmayı hedefler.
 Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, gıda güvenliği ve veterinerlik
hizmetleri alanında üretim kapasitesini ve kalitesini artırmak, eğitim ve yayın
faaliyetlerini çeşitlendirerek sürekliliğini sağlamayı hedefler.
 Hayvan Hastanesinin teknolojik altyapısını geliştirerek, hizmet alanlarını çeşitlendirmeyi
ve hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler.
 Sportif etkinliklerin sayısı artırılarak özellikle kış sporlarının çeşitlendirilmesini ve
yaygınlaştırılmasını hedefler.

4. TOPLUMA KATKI KAYNAKLARI
Atatürk Üniversitesi Stratejik Planında yer alan topluma katkı hedefleri ile Atatürk
Üniversitesi Toplumsal Katkı Politika Belgesinde yer alan politika ve hedeflerin
gerçekleştirilmesi için Atatürk Üniversitesi bütçesinden kaynak ayrılır. Topluma katkı
hizmetlerini yerine getirirken yerel yönetimler, kalkınma ajansları, bakanlıklar ve sivil toplum
kuruluşlarının ilgili fonlarından yararlanılması için azami dikkat gösterilir.
Atatürk Üniversitesi, topluma katkı faaliyetlerini yürütmek üzere uygulama ve araştırma
merkezleri kurar. (Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma
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Merkezi vb.), merkezlere bütçeden pay ayırır, bu merkezlerin yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet
raporlarını düzenli olarak takip eder.
Araştırma ve uygulama merkezlerine ilaveten Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Destek Ofisi,
Metodoloji Destek Ofisi, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi, Veri Yönetim Ofisleri araştırmageliştirme faaliyetlerini destekleyerek topluma hizmet eden kaynaklar arasındadır.

5. TOPLUMA KATKI KADROSU
Atatürk Üniversitesi, topluma katkı politikaları ve hedefleri üniversite üst yönetiminin
denetiminde, ilgili fakülte, birim ve merkezler, (Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi vb.) tarafından hayata geçirilir. Atatürk Üniversitesi yalnızca çalışanları ile
değil öğrencileri, mezunları ve iç-dış paydaşları ile toplumsal katkı sağlama amacında önemli
bir beşeri sermaye gücüne sahiptir. Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi, tüm öğrencilerin,
akademik ve idari personelini bölgesel kalkınma ve topluma katkı konusunda gönüllüler olarak
kabul eder.
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