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AMAÇ 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetleri ve projeler ile yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası, insani, sosyo-kültürel, ekonomik ve ekolojik sorunlarının çözümüne 
destek olmayı, toplumsal sorumluluk kapsamında üstlendiği tüm görevlerde öncü olmayı, sosyal 
sorumluluk bilinciyle yürüteceği çalışmalarla toplumsal refahın artmasına katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır.  

 
KAPSAM  
Toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunan araştırma projeleri, üniversite tarafından 
sunulan sağlık, danışmanlık ve laboratuvar hizmetleri, kamuya açık düzenlenen eğitim ve sertifika 
programları ile üniversitenin sosyal yaşama sağladığı katkıyı artırmak amacıyla düzenlenen kültür, 
sanat ve spor etkinlikleri MSKÜ Toplumsal Katkı Politikası kapsamındadır. 
 
Bu kapsamda yer alan Üniversite faaliyetleri aşağıda belirlenen ilkeler doğrultusunda planlanır, 
yürütülür ve izlenir. 
 
İLKELER 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; 
 

1. Üretilen güncel ve güvenilir bilginin paylaşılması konusunda toplumsal sorumluluklarının 
farkındadır, Sürekli Eğitim Merkezi başta olmak üzere her bir birim tarafından topluma bilgi 
sunma faaliyetleri yürütülerek üretilen bilginin günlük yaşama aktarımına ve toplumda 
kullanılmasına olanak hazırlar.  

2. Sosyal ve toplumsal duyarlılık projelerinin öncülüğünü üstlenerek, öğrenci, akademik ve idari 
personelin bu yöndeki faaliyetlerine destek sağlar.  

3. Eğitim başta olmak üzere turizm, sağlık, spor, tarım, hayvancılık, sanat ve arkeoloji 
alanlarındaki potansiyelini toplumun refahı için kullanmayı ilke olarak benimser.  

4. Üniversite bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknopark aracılığı ile sanayi, 
üniversite ve kamu arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmeyi önceleyerek, gerçekleştirilen 
bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulan yenilikleri (patent, faydalı model, bilimsel görüş, yeni 
metot, uygulama vb) potansiyel girişimcilere ve toplumsal faydalanma alanlarına sunar. 

5. Bulunduğu Bölgenin öncelikli sektörlerinin geliştirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması 
amacıyla bünyesinde kurmuş olduğu Uygulama ve Araştırma Merkezleri aracılığı ile Ar-Ge, 
politika üretme, danışmanlık, proje gibi ihtiyaçlarını karşılar.  

6. Üniversitenin çeşitli birimleri (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi vb.) aracılığı ile yürütülen 
hem üçüncü basamak hem de birinci basamak sağlık hizmetleri ile sağlık sorunlarının teşhisi, 
tedavisi, korunması ve geliştirilmesi hizmetlerini gerçekleştirir. 

7. Toplumun dezavantajlı gruplarının sosyalizasyon sürecine dahil olabilmesi için ilgili paydaşlarla 
yapılacak projeleri önemser.  

8. Toplumsal katkı faaliyetleri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından geliştirilen ve 
17 başlık altında değerlendirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları dikkate alınarak planlanır ve 
sürdürülür. 


