
 

 

Yükseköğretim kuruluşlarının en temel işlevleri eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve 

nitelikli bilginin üretilmesi ve topluma aktarılmasıdır. Bu bakımdan Yükseköğretim 

kuruluşları sadece teorik, toplumdan kopuk bilim ve bilgi üretmek ve mezunlarına mesleki 

olarak yeterli bir eğitim vermek değildir. Üniversiteler bu işlevlerini toplumla iç içe olarak 

sürdürmek ve toplumla karşılıklı etkileşim halinde yürütmek üniversitelerin kuruluş 

amaçlarına bağlı olarak bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan üniversiteler 

toplumun kültür, değer ve düşünce yapısına bağlı olarak toplumu etkileyen ve ondan 

etkilenen birbirlerini dönüştüren bir sürekliliği ifade eder. İnsan toplumsal bir varlıktır ve 

toplumun en küçük birimi olan insanın varlığını, değerini kazanması ancak eğitim yoluyla 

mümkün olacaktır. İnsanın eğitilmesini bilgi beceri ve yetkinliklerle donanmış olarak 

şekillenmesi görevini üstlenen üniversiteler, iyi bir insan, iyi bir vatandaş, iyi bir meslek 

sahibi bireyler olarak topluma katkılarını ve toplumu da nitelikli bir toplum haline 

dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Yükseköğretim Kanunu’nun 12.maddesinde tanımlanan 

yükseköğretim kurumlarının görevleri arasında; toplumun ihtiyaçlarına uygun eğitim-

öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, yörelerindeki tarım ve 

sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer 

hizmetlerde modernleşmeyi sağlayacak çalışmalara katılmak, bunlarla ilgili kurumlarla 

işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm giderici önerilerde bulunmak yer almaktadır. 

Buna göre Yükseköğretim Kanunu, üniversitelere, toplumla bütünleşme ve topluma 

hizmet sunma konusunda çeşitli görevler vermektedir. 

 

Yine Yükseköğretim Kanunu’nun 37. Maddesi; yükseköğretim kurumlarının toplum 

hizmetleri bağlamında sunacakları bilimsel görüş, proje, araştırma, hasta muayene ve 

tedavi gibi hizmetlerin üniversite yönetim kurulları tarafından belirlenecek esaslar 

çerçevesinde yapılacağını ve bu hizmetlerden elde edilebilecek gelirlerin döner sermaye 

sistemi üzerinden yürütüleceğini hükme bağlamıştır. 

 

Bu açıklama ve uygulamaların ışığında, Samsun üniversitesi toplumsal katkı 

uygulamalarının en üst seviye çıkarılmasına önem vermektedir. Samsun 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, 11-Sürdürülebilir Şehir ve 

Yaşam Alanları, 12-Sorumlu Üretim ve Tüketim, 13-İklim Eylemi, 14-Sudaki Yaşam, 15- 

Karasal Yaşam, 16- Barış ve Adalet, 17-Hedefler için ortaklıklar hem eğitim öğretim 

programlarında hem de topluma katkı çalışmalarında temel bir çerçeve olarak kabul eder. 

 

Samsun Üniversitesi yeni nesil bir üniversite olarak bütün faaliyetleri ile topluma hizmeti 

ve katkıyı merkezi bir amaç olarak benimsemektedir. Samsun Üniversitesi bu amaç 

doğrultusunda faaliyetlerini ulusal ve uluslararası toplumun önceliklerine uygun olarak 

gerçekleştirir. Yeni nesil bir üniversite olarak Samsun Üniversitesi misyonunda belirttiği 
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şekilde topluma hizmet vermek amacıyla, “Nitelikli öğretim ve araştırma imkanları sunan, 

AR-GE ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen, ülkemizin öncelikli alanları için katkı sağlayan, 

sosyal kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir vizyonla yaklaşan çözüm arayışında 

olan, kurumsal kimliği özümsemiş, katılımcı ve eleştirel anlayışı benimseyen bireyler 

yetiştirmeye öncülük eden “ Nitelikli toplum için nitelikli üniversite” anlayışına bağlı nitelikli 

eğitim ve araştırmalar ile Türkiye’nin gününe ve geleceğine katma değer sağlayan bir 

üniversite olmaya önem vermektedir. 

 

Samsun Üniversitesi yukarıda sayılan nitelikler doğrultusunda küresel düzeyde içinde 

yaşanılır bir toplum oluşmasına katkı sağlamayı; yerel, ulusal ve uluslararası boyutta 

içinde bulunduğu bölgenin beşeri, sosyal, iktisadi, ekolojik, ve sağlık sorunlarının 

çözümüne katkı sağlamayı, sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütülebilecek çalışmalarla, 

içinde yer aldığı bölgenin ve toplumun gelişmesini hedeflemektedir. 

 

Bu kapsamda Samsun Üniversitesi’nin toplumsal fayda politikasının dayandığı temel 

ilkeler şunlardır: 

 

1) Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik  

Kar getiren ve milli sermayeye katkıda bulunabilecek organizasyon ve şirketlerin 

oluşmasında öncü olabilecek kurumsal yapının oluşturulmasına katkı sunmak. 

2) Yasalara uyum ve yasal düzenlemelere katkı 

Ekonomik büyüme yasal düzenlemelere uyum olmadan gerçekleşemez. İl, bölge ve 

ülke bazında toplumun yasalara uyma, ülke yönetiminin yasal düzenlemelerine katkıda 

bulunma gibi alanlarda sorumluluk almak. 

3) Etik 

Toplum içerisinde iyi bir vatandaş olmak için, hem çalışanlar hem de eğitim hizmeti alan 

öğrencilerimizin kanun ve yönetmelikleri iyi öğrenmeleri ve etik standartlara uymalarını 

sağlayacak bilincin oluşturulmasını sağlamak. 

4) Sosyal sorumluluk projeleri  

Yaşam kalitesini arttıracak, toplumda yaşayan herkes için fayda sağlayacak 

gönüllülük esaslı projeleri destelemek. 

5) Tarihi ve kültürel zenginlik  

Samsun ili ve Karadeniz bölgesinin, tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkaracak 

etkinliklere katkıda bulunarak hem ekonomik hem de sosyokültürel zenginliğin 

artmasına katkı sağlamak. 

6) Girişimcilik ve Liderlik  

Kurum olarak toplumsal düzeyde bölgede yer alan paydaşları ile birlikte girişimcilik ve 

liderlik programları açmak ve projeler için verilen destekler etkili bir şekilde kullanmak. 

 



7) Çalışan, öğrenciler ve mezun arasındaki ilişki  

Çalışanların rahat ve mutlu bir şekilde daha verimli çalışacağı ortamlar oluşturmak. 

 

Buradan hareketle Samsun Üniversitesi; 

 

 Topluma hizmeti en önemli değer olarak kabul eden bir üniversite kültürü 

oluşturmayı, 

 Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve nitelikli bilginin üretilmesi doğrultusunda 

plan ve programlarını hazırlarken yerel, ulusal ve küresel toplum bilinciyle hareket 

etmeyi, 

 Günümüzde yerel, ulusal ve küresel düzeyde toplumların ihtiyaç ve beklentilerini 

belirleyerek işlevinin sadece eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve nitelikli bilgi 

üretimi değil, aynı zamanda tüm faaliyetlerinde topluma yönelik olarak somut 

katkılar sunabilmeyi, 

 Nitelikli bilgi birikimini iç ve dış paydaşlarıyla birlikte toplumun hizmetine sunarak 

toplumsal ekonomik ekolojik ve entelektüel açıdan toplumun gelişmesini 

sağlamayı, 

 Yerel düzeyde içinde bulunduğu bölgenin beşeri, sosyal, ekonomik, ekolojik ve 

sağlık sorunlarına yönelik çözümler üretmeyi, 

 Sürekli eğitim anlayışından hareketle toplumun gelişimine katkı sağlamayı, 

 Öğrencileri ve akademisyenleriyle birlikte sosyal sorumluluk bilincinin 

yaygınlaştırılmasını sağlamayı, 

 Mezunlarını nitelikli bilgi ile donatarak toplumu olumlu yönde değiştirme ve 

dönüştürme gücüne sahip meslek uzmanları olarak iş yaşamına katılmalarını 

sağlamayı, 

 Toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı 
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