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1- Sayın Rektörümüz Önsözü 

Üniversitemizin vizyonu “Uluslararası standartlardaki eğitim ve öğretimi ile ülkenin ve iş 

yaşamının sorunlarının çözümüne bilimsel destek sağlayan, sosyal sorumluluk ve çevre 

bilinciyle donatılmış, iç ve dış rekabete açık, çağdaş iş yaşamına hazır öğrenciler yetiştiren bir 

dünya üniversitesi olmaktır.” Bu vizyon kendisini sürekli geliştiren bir üniversite olmak 

demektir. Bu vizyon üçüncü nesil, dördüncü nesil bir üniversite olmak demektir. Bu vizyon 

uluslararası üniversite endekslerinde ön sıralarda olmak demektir.   

Günümüz disiplinlerarası çalışmalar ile farklılık ve yenilik yaratma çağıdır. Yenilikçi fikirlerin 

gelişmesi, disiplinlerarası araştırmalar için ortamlar sağlanması iddialı hedeflere ulaşmak için 

çok önemlidir.  Okan Üniversitesi ilk girişimcilik dersini açan, tüm öğrencilere zorunlu kılan ilk 

üniversitedir.  Ülkemizin ilk otonom aracı disiplinlerarası çalışmalar ile Okan Üniversitesi’nde 

geliştirilmiştir. İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile Ülkemizin ihtiyacı olan  yenilikçi, fark 

yaratacak tasarımları geliştirecek “Yenilikçi Tasarım Merkezi”  kurulmuştur. Mühendisliğin 

çok farklı disiplinlerinden, tıbba, ve sosyal bilimlere kadar çok farklı disiplinlerin bir arada 

çalışmasını sağlayacak, KOBİ’ler ve diğer sanayi kuruluşları ile tam bir entegrasyon içinde 

çalışacak olan “ Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Geliştirme ve Kümelenme 

Merkezi” ISTKA desteği ve TESID, YASAD ve TAYSAD katılımı ile kurulmuştur.  Bu 

Mükemmeliyet Merkezinde birçok ortak ARGE projesi ve yenilikçi ürünler geliştirilecektir.  

Üniversitemizde Teknoloji Transfer Ofisi olarak çalışmak ve bu zorlu hedeflere ulaşmada 

destek vermek amacı ile Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü (ARPROGED) 

kurulmuştur.   Kuluçka Merkezimiz ve Teknopark İstanbul’da kurduğumuz Okan Tekno ARGE 

şirketi,  ARPROGED Koordinasyonu altında yenilikçi fikirlerin ve teknolojilerin ürünlere 

çevrilmesi, patent alınması ve ticarileştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir.  Üniversitemizde 

TUBITAK destekli “Girişimcilik Sertifika Programı” yürütülmektedir. Bu alt yapı ve çalışmalar 

öğrencilerimizi 21. Yüzyılın yenilikçi ve rekabetin yoğun olduğu ortamına en doğru bir şekilde 

hazırlamaktadır.  

Ülkemizin yüksek gelir seviyesine ulaşması için ileri teknoloji ürünler geliştirebilmesi ve bu 

ürünleri pazarlayabilmesi ve ihracatında ileri teknoloji ürünlerin oranı arttırması gereklidir. 

Bir ülkenin ileri teknoloji ürünler geliştirebilmesi için temel bilimler, temel bilimlerdeki 

keşifler çok önemlidir. Bu keşifler yenilikçi teknolojilere ve bu teknolojilerde toplumun 

problemlerini çözen yenilikçi ürünlere çevrilmeli, daha sonra doğru tasarım, doğru üretim 

sistemleri ve doğru pazarlama stratejileri ile ticarileştirilmelidir.  Tüm bunların yapılabilmesi 

için araştırma çalışmaları ve araştırma alt yapısı ilk şarttır. Üniversiteler araştırma 

çalışmalarında öncü olmalıdır. Daha sonra bu çalışmaları toplumun ve sanayinin yararı için 

kullanmalı, ülkeye zenginlik sağlayacak yenilikçi ürünler için katalizör olmalıdır.  Okan 

Üniversitesi değerli akademisyenleri , çalışanları ve öğrencileri ile bu zorlu hedeflere ulaşacak 

ve örnek bir “Sanayiye En Yakın Dünya Üniversitesi “olacaktır. 

Prof. Dr. Şule Kut 

Rektör 
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2- ARPROGED Koordinatörü Önsözü 

Ulusal İnovasyon Sistemleri üçlü helis adı verilen Sanayi, Üniversite ve Devlet arasındaki ekosistemin 

ve tüm mekanizmaların doğru bir şekilde kurularak toplumların refahını arttırmaya yönelik yenilikçi 

çalışmalar yapılmasını hedefler.  Bir ülkenin ulusal inovasyon sistemi ne kadar etkin ve verimli 

kurulmuş ve çalışıyor ise, o ülkenin ekonomisi o kadar iyi olur, ve toplam o kadar refah içinde olur. 

İşte bu noktada birçok yapı ve mekanizmalardan birisi olan Üniversitelerdeki Teknoloji Transfer 

Ofislerine(TTO) de önemli görevler düşmektedir. 

Öncelikle teknoloji geliştirmek için bilimsel buluşlar gereklidir. Yeni teknolojiler bilimsel buluşların 

üstüne inşa edilir. Daha sonra da bu yeni teknolojilerin katma değer üreten yenilikçi ürünlerde 

kullanılması ve böylece radikal sayılabilecek ürün yenilikleri geliştirilmeli, yeni pazarlar, yeni 

müşteriler edinilmeli ve ekonomi büyümeli ve yeni iş olanakları ortaya çıkartılmalıdır. Ancak bu 

şekilde gençlere istihdam yolu açılabilir ve ülkeler refah seviyelerini iyileştirebilir. 

Üniversitelerdeki TTO’lar işte bu noktada önem kazanmaktadır. Üniversitelerdeki birçok bilimsel 

çalışmayı takip etmeliler, bu bilimsel çalışmaları teknolojik buluşlara dönüştürebilecek 

organizasyonları yapmalılar. Bu konularda mükemmeliyet merkezleri  ve/veya kümelenmeler 

oluşmasını sağlamalılar. Teknolojik buluşları irdeleyerek, bu buluşları yenilikçi ürünlere çevirebilecek 

araştırma ve geliştirme çalışmaları organize etmeliler. Kritik paydaşları bir araya getirmeliler. Yenilikçi 

ürünlerin geliştirilmesi için katalizör rolü oynamalılar.  Tüm bu çalışmaları organize edebilmek için 

TTO lardaki çalışan profili oldukça önemlidir. TTO çalışanlarının, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 

Süreçlerine hakim olmaları gerekir,  proaktif ve iş geliştirici özellikleri ön plana çıkmalıdır. Belirli 

alanlarda uzman olmaları veya uzmanların dilinden anlayabilmeleri önemlidir. Sunuş, iletişim, 

problem çözme, takım çalışması yetileri iyi olmalıdır. Çalışkan, azimli zorluklardan yılmayan bir yapıda 

olmalıdırlar. Uluslararası ilişkiler kurabilmeli, sanayi ve akademisyenlerin dilinden  anlayabilmeli, her 

iki taraf ile de empati kurabilmeli, fakat birleştirici olabilmelidir. 

İşte Okan Üniversitesi “Sanayiye en Yakın bir Dünya Üniversitesi” olarak 2011 yılı sonunda Teknoloji 

Transfer Ofisini ,” Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü”( ARPROGED)adı altında kurdu.  2014 

yılı sonunda ‘da TUBITAK tarafından 1601 TTO Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine 

karar verildi. Bu süreçte Okan Üniversitesi Sabancı Üniversitesi’nin desteğini alacak. ARPROGED’in 

kuruluşundan itibaren, başvurulan ve kazanılan proje sayılarında önemli iyileştirmeler oldu. Kumulatif 

olarak 100 ün üzerinde proje başvurusu yapıldı, ve toplam … milyon TL lik 60 proje kabul oldu.  

Teknopark İstanbul’da Fikri haklar, Buluş, kuluçka, lisanslama ticarileştirme çalışmalarını yapılacağı 

Okan_Tekno_ARGE şirketi kuruldu. Okan Üniversitesi bu çalışmaları ile Üniversiteler arası “Yenilikçi 

ve Girişimcilik Endeksinde” Fikri Haklar boyutunda 2.nci sıraya , toplam da da 35nci sıraya çıktı.  

Okan üniversitesi tüm fakülteleri ile “Sanayiye en Yakın Dünya Üniversitesi” vizyonu ile ülkemizin orta 

gelir seviyesinden, yüksek gelir seviyesine ulaşması için gerekli  ileri teknolojiye dayanan yenilikçi 

ürün ve teknolojiler geliştirilmesine önemli katkılar verecektir. 

Prof. Dr. Orhan Alankuş 

Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörü 
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3- Okan Üniversitesi  Vizyonu , 2011-2015 Stratejik Planı 

Vizyon; 
 
Uluslararası standartlardaki eğitim ve öğretimi ile ülkenin ve iş yaşamının sorunlarının çözümüne 
bilimsel destek sağlayan, sosyal sorumluluk ve çevre bilinciyle donatılmış, iç ve dış rekabete açık, 
çağdaş iş yaşamına hazır öğrenciler yetiştiren bir dünya üniversitesi olmaktır. 
 
Disiplinlerarası ilişki kurabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip ve girişimcilik ruhu kazanmış 
mezunlar yetiştirmek, ayrıcalıklı mezun verebilmek için bilimden uygulamaya köprü olabilen yenilikçi 
bilimcilere yatırım yapmak ve onları desteklemek, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda 
tutarak, toplumun ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine ağırlık vermek, bilgiyi, 
teknoloji ve toplumsal faydaya dönüştürmektir. 
 
2011-2015 Stratejik Plan; 

 
 İş Yaşamını İhtiyaçlarını Karşılayarak, Toplumsal Sorunlara Duyarlı, Dünyadaki  Yeni Olgulara 

ve Teknolojilere Uygun Eğitim ve Öğretim Sunan, Bir Üniversite Olmak. 

 Özgün Araştırma, Geliştirme ve Teknoloji Üretimi ile Evrensel Bilgiye Katkıda Bulunan, 
Toplumsal Faydaya Dönük Bilimsel ve Sanatsal Öncü Çalışmalar Yapmak. 

 Nitelik ve Nicelik Açısından Adil Bir İnsan Kaynakları Politikasında, Akademik Faaliyetleri 
Destekleyecek İdari Kadroya Sahip, Çağdaş, Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı ve Donanıma Sahip 
Modern Bir Yerleşkede Kurumsallaşmış Üniversite Olmak. 

 Paydaşları ile Dayanışma İçinde Geleceği Şekillendiren, Sosyal Sorumluluk Projelerinin 
Desteklendiği, Şeffaf ve Geliştirici Bir Üniversite Olmak. 

 Ulusal ve Uluslararası Bilim, Spor ve Kültür Etkinliklerinde Yer Alarak, Bir Marka Değeri 
Yaratan, Uluslararası Akreditasyon Ölçülerine ve Tanınılırlığına Sahip Bir Üniversite Olmak. 

 
 

4- Okan Üniversitesi ve Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi 

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre 

sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına böylelikle 

girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. 

Okan Üniversitesi bu endeksin hazırlandığı ilk yıldan beri ilk 50 üniversite içinde yerini almış, her yıl 

kararlı bir şekilde gelişmesini sürdürmüştür. 2014 Yılında tüm üniversiteler arasında 35. Sıradadır. 

Fikri Mülkiyet  alanında ise tüm üniversiteler arasında İkinci, Vakıf Üniversiteleri arasında da birinci 

sıraya çıkmıştır. 
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BOYUTLAR ve OKAN ÜNİVERSİTESİ 

 

BOYUT 1 : ARAŞTIRMA 

1.1. Bilimsel yayın sayısı 

1.2. Atıf Sayısı 

1.3. Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısı 

1.4. Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan fon tutarı 

1.5. Ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısı 

1.6. Doktoralı mezun sayısı 

 

 

BOYUT 2 : FİKRİ MÜLKİYET 

2.1. Patent başvuru sayısı 

2.2. Patent belge sayısı 

2.3. Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı 

2.4. Uluslararası patent başvuru sayısı 



6 
 

BOYUT 3: İŞBİRLİĞİ 

3.1. Üniversite-Sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projeleri sayısı 

3.2. Üniversite-Sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarı 

3.3. Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısı 

3.4. Uluslararası Ar-Ge ve yenilik işbirliklerinden elde edilen fon tutarı 

3.5. Dolaşımdaki öğretim elemanı/öğrenci sayısı 

BOYUT 4: GİRİŞİMCİLİK ve YENİLİKÇİLİK KÜLTÜRÜ 

4.1. Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi 

ders sayısı 

4.2. Teknoloji Transfer Ofisi, teknopark, kuluçka merkezleri ve TEKMER’lerin yönetiminde 

tam zaman çalışan kişi sayısı 

4.3. Teknoloji Transfer Ofisi yapılanmasının varlığı 

4.4. Üniversite dışına yönelik düzenlenen girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon 

yönetimi eğitimi/ sertifika programı sayısı 

BOYUT 5: TİCARİLEŞME 

5.1. Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya 

sahip olduğu faal firma sayısı 

5.2. Üniversite öğrencilerinin ya da son beş yıl içinde mezun olanların teknoparklarda, 

kuluçka merkezlerinde , TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı 

5.3. Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya 

sahip olduğu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 

5.4. Lisanslanan patent/faydalı model /endüstriyel tasarım sayısı 

 

 

5- ARPROGED Vizyon ve Misyonu 

Okan Üniversitenin tanımlanan amaç ve sorumlulukları ile paralel olarak,  

VİZYON :  

Ulusal ve Uluslararası alanda Üniversite – Sanayi İşbirliğine yönelik örnek model oluşturmak 2020 de 
bölüm araştırma çalışmaları ve mükemmeliyet merkezlerinin kendi finansmanları ile yürütülmesini 
sağlamak. 
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MİSYON: 

 Üniversite’nin bilimsel araştırma geliştirme ortamının geliştirilmesi için gereken strateji 
çalışmalarına destek vermek 

 Ulusal ve uluslararası fonlara yönelik gerekli tanıtım çalışmalarını yürütmek. 

 Üniversite çalışanları ve öğrencileri tarafından geliştirilen fikirlerin haklarının alınması ve 
kullanımına yönelik gerekli organizasyonları yapmak , inovasyonu teşvik etmek  

 İş dünyası ve akademik dünya işbirliklerine destek vermek, desteklenen projelerin 
yönetimi,fonlanması  ve araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik sistematik 
katkıda bulunmaktır. 

 

6- 1601 TUBITAK Desteği  

Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek 
mekanizmalarından faydalanması, girişimciliğin geliştirilmesi ve üniversitelerde fikri sınai hakların 
yönetilmesi ve ticarileştirilmesi hedefine yönelik olarak faaliyet gösterecek Teknoloji Transfer 
Ofislerinin desteklenmesini hedefleyen bir destek programıdır. 

Okan Üniversitesi, bu desteği almaya hak kazanmıştır. 2 yıl sürecek bu projenin bütçesi yıllık  
500.000,00 TL’dir. Bütçenin 80% ‘lık kısmı Tübitak tarafından hibe olarak desteklenecektir 

 

7- TUBITAK TTO Desteği Modülleri  

ARPROGED Okan Üniversitesi TTO’su olarak aşağıda belirtilen aktiviteleri yürütmektedir. 

MODÜL 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri 

 Proje geliştirme ve hazırlama yetkinliği arttırılması 

 İş dünyası ARGE ve proje geliştirme kabiliyeti arttırılması 

 Okan Üniversitesi alt yapı ve yetkinlik tanıtımı 

 ARPROGED Çalışan yetkinlik Analiz, geliştirme 

MODÜL 2 : Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler 

 Ulusal Destek Projesi  Sayısı ve Bütçe Arttırılması 

 Uluslararası Destek Projesi  Sayı ve Bütçe Arttırılması 

MODÜL  3 : Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri(Üniversite Sanayi İş Faaliyetleri) 

 Üniversite’nin hukuk, insan kaynakları, satın alma gibi her fonksiyonunun sanayi ilişkilerinin 

proje geliştirme ve yönetimi açısından da kullanılmasının sağlanması yönünde destek 

verilmesi 

 Sanayi ile ortak çalışmalar yürütülebilecek mükemmeliyet merkezleri ve ara yüzler 

oluşturulmasına yönelik destek verilmesi 

 Sanayi ile proje geliştirilmesini sağlayan akademisyenler ve öğrenciler için ödül sistemi  
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MODÜL 4 : Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri 

 Patent Kültürünün Arttırılması 

 Buluş Bildirim Sayısının Arttırılması 

 Ticarileştirilebilir Patent sayısının Arttırılması 

 Lisanslama  sayıları ve kazancının arttırılması  

 MODÜL 5 : Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri 

 Girişimcilik Farkındalığını Arttırmak 

 Doğru Girişimcileri Seçerek Gelişmeyi Sağlayacak Ekosistemin Hazırlanması 

 

8- 2015 ilk iki ay Aktiviteleri 

 

 Okan Üniversitesi Senatosuna  Teknoloji Transfer Ofisi Tanıtımı , Araştırma Projeleri 

Destek Olanakları Toplantısı 

 19.01.2015 tarihinde Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde                       

( Mecidiyeköy )  ARPROGED Destek Programları Tanıtım Toplantısı 

 21.01.2015 tarihinde Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri’nde gerçekleşen ARPROGED 

Destek Programları Tanıtım Toplantısı 

 03.02.2015 tarihinde Okan Üniversitesi Akademisyenlerine Teknoloji Transfer Ofisi 

Tanıtımı ve Araştırma Projeleri Destek Olanakları Toplantısı 

 06.02.2015 tarihinde düzenlenen Yenilikçi Araç Tasarım Çalıştayı 

 09.02.2015 tarihinde TOFAŞ Sanayi kuruluşu toplantısı. 

 10.02.2015 tarihinde Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile gerçekleşen Proje 

Hazırlama ve Eğitim Toplantısı 

 13.02.2015 tarihinde ERTICO ve FORD ile GV6  Projesi Hazırlama Toplantısı 

 13.02.2015 tarihinde ERTICO ile MG5.5 Projesi Hazırlama Toplantısı 

 

9- Önemli Destek Programları 

9.1 - İSTKA FON 2015 YILI DESTEKLERİ 

 Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı 

 Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı 

 Sağlık Turizm Merkezi İstanbul Destek Programı 

 Kadın İstihdamının Arttırılması Mali Destek Programı 

 Yaratıcı Endüstrilerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

 Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı 

Not: Destek Programları yıllara göre değişiklik gösterebilir. http://www.istka.org.tr/  linkinden güncel 

listeye ulaşabilirsiniz. 

http://www.istka.org.tr/
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9.2 - KOSGEB FON DESTEKLERİ 

 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI 

 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI 

 İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 

 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 

 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI 

 GENEL DESTEK PROGRAMI 

9.3 - TÜBİTAK FON DESTEKLERİ 

A. Akademik Ar-Ge Destek Programları –ARDEB 

 
ULUSAL 

 1001 -Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr. 

 1002 -Hızlı Destek Programı 

 1003 -Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

 1005 -Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 

 3001 -Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

 3501 -Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 
 
 
ULUSLARARASI 

 1011 -Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) 

 İkili Proje Destekleri 

 ERA-NET Destekleri 

 COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği) 
 

B. Sanayii Ar-Ge Destekleri, Girişimcilik Destekleri –TEYDEB 

 

 1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P. 

 1512 -Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 

 1501 -TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

 1505 -Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 

 1507 -TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

 1511 -TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. 

 1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) 

 1602 -TÜBİTAK Patent Destek Programı  
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C. Kamu Ar-Ge Destekleri –KAMAG 

 
 
ULUSAL 

 

 1007 -Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destek Programı 
 
ULUSLARARASI 

 

 Horizon 2020 Programı 
 
 
9.4 – BİLİM SANAYİ BAKANLIĞI FONU- SANTEZ 

 


