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T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinden 

toplumsal katkı sağlamak amacıyla tüm akademik personelini teşvik etmekte, bünyesinde 

bulundurduğu uygulama ve araştırma merkezleri ve akademik birimleri ile toplumsal 

sorumluluk bilinci doğrultusunda üniversitenin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğini ve 

toplumsal katkısını artırmayı hedeflemektedir. 

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

(BAPKB) ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini 

destekleyerek tüm paydaşlarına ihtiyaç duyacakları desteği sağlamayı ve bunun sonucunda 

topluma hizmet etmeyi garanti altına almaktadır. 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencileri, çalışanları ve mezunları ile sürekli iletişimde 

olarak onların kişisel ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı ilke edinmektedir. Üniversitemiz, 

iç ve dış paydaşlarının yaşam boyu öğrenmelerini teşvik edecek şekilde seminerler, çalıştaylar 

ve eğitimler de düzenlemektedir. Bunların yanı sıra kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenli 

olarak gerçekleştirilmektedir. 

Topluma hizmet faaliyetlerini sürekli iyileştirmede, üniversitenin planlama ve yönetim 

yaklaşımı ‟Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al” döngüsü ile desteklenir. 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, toplumsal katkı politikasının dayandığı temel değerler 

şunlardır: 

1. Üniversitemiz yasal zorunlulukların ötesinde verimlilik esasına dayalı, sürdürülebilir çevre 

ve sürdürülebilir ekonomik koşullar sağlayabilmek için tüm paydaşlarla iş birliği halinde 

çalışır. 

2. Üniversitemiz, çevresel iyiliğin, kalitenin ve sürdürülebilirliğin kurumu doğrudan etkilediği 

gerçeğini kabul eder. 

3. Üniversitemiz insanların hayatına değer katar. Üniversite yürüttüğü faaliyetleri ile topluma 

ve yaşam kalitesine doğrudan ve dolaylı şekilde katma değer yaratmaya çalışır. 

4. Toplumsal katkı bir sorumluluktur. Çevresine, gruplara ayırmadan tüm bireylere, ekolojik 

sorunlara kalıcı çözümler bulmak üzere çalışmalar gerçekleştirmek üniversitenin sosyal 

sorumluluğudur. 

5. Üniversitemiz çözüm odaklı iş birlikleri gerçekleştirir. Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı 

konularında tüm birey, kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yapmaktadır. 

6. Kültürlü, her düşünce ve inanca saygı duyar. Farklı düşüncelerin ifade edilmesine fırsat 

verir ve bunu doğal bir hak sayar. Atatürk ilke ve devrimleri, düşünce ve inanç 



özgürlüğündeki sınır, öteki insanların hak ve özgürlükleri, evrensel insan hakları, ulusal 

varlık ve bütünlüğümüz, bilim ve aklın çizdiği çerçevemizdir. 

7. Kültürlü, doğaya ve çevreye duyarlıdır. Kültürlü, doğal ve toplumsal çevrenin, ekolojik, 

kültürel ve tarihsel değerlerin önemini bilir ve bu bilincin yaygınlaşmasına çaba harcar. 

Öğrencilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde onların insana, dünyaya ve doğal 

çevrelerine duyarlı olmalarını sağlayacak önlemleri alır, projeleri üretir, örnek ve öncü bir 

rol üstlenir. 

8. Kültürlü barış yanlısıdır. Kültürlü, barışın, kendisi, kurumu ve çevresinden başlayarak 

yurtta ve dünyada yerleşmesini, sorunların bu yolla çözümlenmesini ilke sayar. İlişki ve 

iletişimde dinleme, anlama ve anlayış geliştirmeye önem verir; insanları yakınlaştırıcı ve 

paylaşımcı olmaya teşvik eder. Barışçılığın, özgür, mutlu ve güçlü bir yaşama kaynaklık 

eden tutum ve yaklaşımların çıkış noktası olduğunu bilir, bu bilinç ve tutumun 

yaygınlaşmasına çaba harcar. 

9. Kültürlü birey olmayı ve toplumsal bilinç kazanmayı önemser. Kültürlü, her insanın farklı, 

özel ve hakları olan bir birey olduğunu benimser. Bunu sağlarken birey olmayı "bencil" 

olmakla karıştırmaz. Topluma duyarlıdır; toplumsal bilinç ve yararın gözetilmesini her 

durum ve eylemde unutmaz, sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmaz. Toplumun 

dinamik bir parçası olarak toplumsal kültürün ve değerlerin yaşatılması ve geliştirilmesine 

çaba harcar. 

Bu değerleri gerçekleştirebilmek adına takip edilen hedefler aşağıda belirtilmiştir. 

Hedef 1: Kuruluşların kurumsal gelişimini desteklemek için STK'lar ile ortak projeler ve stajlar 

yürütmek. 

Hedef 2: Öğrencilere "İnovasyon" ve "Girişimcilik" yetkinlikleri kazandırmak. 

Hedef 3: Öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin ve akademik birimler tarafından yürütülen 

sosyal sorumluluk projelerinin sayısını arttırmak ve sosyal girişimlerin öncelikli alanlara 

yönlendirilmesini sağlamak. 

Hedef41: Üniversite tarafından veya üniversite bünyesinde düzenlenen ulusal ve uluslararası 

bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısını arttırmak. 

Hedef 15 Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek. 


