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A.KURUM HAKKINDA BĠLGĠLER
ĠletiĢim Bilgileri
Yükseköğretim Kurulu‟nun 23 Kasım 2018 tarihli 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”
uyarınca iç ve dıĢ değerlendirme ve kalite geliĢtirme çalıĢmaları için Kalite Komisyonu oluĢturulmuĢ
olup, komisyonun baĢkanlığını, Ġstanbul Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Mithat Kıyak
yürütmektedir. Kurumumuza ait organizasyon Ģeması EK-1‟ de belirtilmiĢtir.
Rektör
Rektör Yardımcısı
Genel Sekreter

Prof Dr.
Mustafa
Koçak
Prof Dr.
Mithat
Kıyak
Emre
Demirok

Tuzla Kampusu
34959 AkfıratTuzla/ĠST
Tuzla Kampusu
34959 AkfıratTuzla/ĠST
Tuzla Kampusu
34959 AkfıratTuzla/ĠST

0216 677 16
30(2023)

mustafa.kocak@okan.edu.tr

0216 677 16
30(2558)

mithat.kiyak@okan.edu.tr

0216 677 16
30(2053)

emre.demirok@okan.edu.tr

Tarihsel GeliĢimi
Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı, 1986 yılında toplumsal, kültürel ve ekonomik alanlarda, spor, sağlık
ve eğitim sorunları üzerinde araĢtırma ve çalıĢmalar yapmak, sorunların ülke bütünlüğü içinde
çözümüne iliĢkin öneriler hazırlayarak bunların çözümünde devlete yardımcı olmak amacıyla
kurulmuĢtur. Türkiye'nin en genç ve dinamik üniversitelerinden Ġstanbul Okan Üniversitesi; Okan
Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı tarafından resmi olarak 1999 yılında kurulmuĢtur.
Ġstanbul Okan Üniversitesi, eğitim-öğretime 2003-2004 akademik yılında baĢlamıĢtır.
2003-2004 Eğitim - Öğretim döneminde Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi açılmıĢ, aynı akademik yıl içerisinde Sosyal Bilimler ve Fen
Bilimleri Enstitüleri kurulmuĢtur. Açılan programlarımıza öğrencilerimiz ilk 1100 aday arasından girme
baĢarısını göstermiĢ ve üniversitemiz vakıf üniversiteleri arasında ilk 7‟ye girmiĢtir.
KuruluĢ yılında üniversitenin Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü‟ne 4 burslu, 19 ücretli olmak
üzere 23 öğrenci, Psikoloji Bölümü‟ne 5 burslu, 13 ücretli olmak üzere 18 öğrenci, ĠĢletme Bölümü‟ne 5
burslu, 21 ücretli olmak üzere 26 öğrenci, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu‟na 5 burslu, 13 ücretli
olmak üzere 18 öğrenci ile toplamda 87 öğrenci giriĢ yapmıĢtır.
KuruluĢundan itibaren “ĠĢ YaĢamına En Yakın Üniversite” sloganıyla kendini tanıtan Ġstanbul Okan
Üniversitesi, öğrencilerine birçok alanda staj olanağı sağladığı gibi sanayi iĢbirliğine iliĢkin olarak da
6
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Türk Telekom Aġ ve DEĠK ile iĢbirliği projeleri imzalamıĢtır. Sürekli eğitim merkezi OKSEM Ocak
2004 tarihinde faaliyete geçmiĢtir.
2004-2005 öğretim yılında da Almanca Mütercim Tercümanlık, Rusça Mütercim Tercümanlık, Endüstri
Mühendisliği Ve Uluslararası Ticaret Bölümleri öğretime baĢlamıĢtır. 2004-2005 Eğitim - Öğretim
yılında üniversitemiz Türkiye sıralamasında ilk 400 içerisinde yer alan öğrenciler tarafından tercih
edilmiĢ, dil puanıyla ilk 2000den öğrenci alan üniversiteler arasında 3. sıraya geçmeyi baĢarmıĢtır. 3
Haziran 2005 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi açılmıĢtır.
Hızla büyüyen üniversitemiz, 2006-2007 öğretim yılından itibaren yeni ve modern Tuzla Kampüsü‟ne
yerleĢmiĢtir. ÇağdaĢ mimarisiyle öne çıkan Tuzla Kampüsü, modern bir üniversitenin sahip olması
gereken tüm özelliklere sahiptir. Tuzla Kampüsü öğrencilerin en verimli Ģekilde eğitim almalarını
sağlayacak modern derslikler, bilgisayar ve teknik laboratuvarlar, kütüphane, konferans salonları, spor
merkezleri, kafeterya ve restoranlarla donatılmıĢtır. Kampüs, Sabiha Gökçen Havaalanı'na, F1 Pisti'ne
yakınlığıyla da farklı imkânlar sunmaktadır.
„ĠĢ YaĢamına En Yakın Üniversite‟ sloganıyla hareket eden Ġstanbul Okan Üniversitesi 2006 – 2007
öğretim yılında ilk mezunlarını vermiĢ; alanlarında uzman akademik kadrosu, eğitime çağdaĢ yaklaĢımı
ile birinci sınıftan itibaren öğrencilerini iĢ yaĢamına hazırlayan, uygulamaya dönük çalıĢmalarıyla teori
ve pratiği bir araya getiren üniversitemiz, mezunlarının hepsini iĢ hayatına kazandırarak bu iddiasını da
gerçekleĢtirmiĢtir.
2007 Yılında Ġstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu açılmıĢtır, öğrenci alımına
baĢlamıĢtır.2007-2008 öğretim yılında yeni öğretim binası açılarak, „Türkiye‟de ĠĢ Dünyası ve
GiriĢimcilik‟ dersini iĢletme bölümü ders programına eklenmiĢtir.
Eğitim ile iĢ dünyası arasında köprü oluĢturmayı hedefleyen Ġstanbul Okan Üniversitesi, öğrencilerinin
birinci sınıftan baĢlayarak ĠĢ YaĢamına Hazırlık Programı kapsamında iĢletmelerde görev almalarını
sağlamaktadır. Böylece öğrenciler iĢ yaĢamını tanımakta, teori ile pratik arasında iliĢki kurarak bilgi ve
becerilerini artırmanın yanı sıra motivasyon da kazanmaktadır. ĠĢ YaĢamına Hazırlık Programını
baĢarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilmekte ve mezun olduklarında diplomalarına iĢ
tecrübesine iliĢkin sertifikalar da eklenmektedir.
2008 yılında faaliyete geçen Sosyal Merkez'de, cep sineması, sauna, kafeteryalar, kokteyl salonu,
alıĢveriĢ merkezi, kulüp odaları bulunmaktadır. Öğrencilerin kendilerini geliĢtirmeleri için
üniversitemizin YaĢam Merkezi binasında 400 kiĢilik spor merkezi hizmete açılmıĢtır. Fitness salonu,
yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol, voleybol, futbol sahalarının bulunduğu spor merkezi öğrencilerin
boĢ zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirmeleri için tasarlanmıĢtır.
2008-2009 eğitim öğretim yılında Hukuk Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu örgün ve ikinci öğretim
olmak üzere 29 bölümüyle eğitime baĢlamıĢtır.
Üniversitemizde sadece 3 üniversitede bulunan ortak programa geçilmiĢ, böylece öğrencilerin istedikleri
bölümleri seçerken zaman kazanmalarına olanak veren bir yapı oluĢturulmuĢtur.
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Ġstanbul Okan Üniversitesinin sağlık alanında daha sonraki yıllarda önemli boyutlara ulaĢacak
hamlesinin ilk adamı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 18.08.2009 tarihinde kurulmuĢtur.
2009-2010 yıllarında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binası ile Güzel Sanatlar Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu binaları tamamlanmıĢ ve eğitime yeni binalardan baĢlanmıĢtır.
Çince ve Rusça sınav merkezi haline gelen Ġstanbul Okan Üniversitesi Franklin Üniversitesi, Ball State
Üniversitesi ve üç Çin üniversitesiyle iĢbirliği protokolleri imzalayarak uluslararası atılımına bu yılda da
devam etmiĢtir.
Üniversitemiz 2009-2010 döneminde 4.dönem mezunlarını vermiĢtir. Bu yıl içerisinde gerçekleĢtirilen
ve üniversitemizce bir sosyal sorumluluk projesi olarak desteklenen CNN Türk‟teki Sınav Günlüğü
programı kamuoyundan geniĢ destek alarak birçok öğrencinin ufkunu açmıĢtır.
19 Aralık 2011 günü Ġstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsünde gerçekleĢtirilen tören ile
Ġstanbul‟un ilk Rus Kültür merkezi Ġstanbul Okan Üniversite bünyesinde açılmıĢtır.
2011 Haziran ayında Ġstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsünde test sürüĢü lansmanı gerçekleĢen
Otonom Sürücüsüz Araç ilk turlarını baĢarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
26.10.2011 tarihinde Ġstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi kurulmuĢtur.
Ġstanbul Okan Üniversitesi, 13-14 Haziran 2012 tarihlerinde ikincisi gerçekleĢtirilen Uluslararası Finans
Kongresine ev sahipliği yapmıĢ, kongrede Ġstanbul‟un finans merkezi olma yolundaki hedefleri ve
stratejileri masaya yatırılmıĢtır.
2012 yılında Ġstanbul Okan Üniversitesi bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarını yürütecek
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Ön lisans programlarını yürütecek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
eğitim hayatına baĢlanmıĢtır.
16 Eylül 2013 tarihinde Tuzla Kampüsü‟nde düzenlenen törenle 2013-2014 Akademik Yılı açılıĢ
töreninin ardından Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültelerine ev sahipliği yapacak olan Türkiye‟nin ilk Tıp ve
Sağlık bilimleri Eğitim Kompleksi‟nin temel atma töreni gerçekleĢtirilmiĢtir.
16 Aralık 2013 tarihinde ise Ġstanbul Okan Üniversitesi Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültesi eğitim ve
öğretime açılmıĢtır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi, 2014-2015 öğretim yılına 8 fakülte (Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi,
Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi), 2 yüksekokul (Sağlık
Bilimleri Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) ve 2 meslek yüksekokulu (Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu) ile devam etmiĢtir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi kampüslerinde bilginin gizlilik ve bütünlüğünü korumak, sürekli eriĢilebilir
olmasını sağlamak amacıyla aldığı tüm tedbirleri ile ISO 27001 Uluslararası Bilgi Güvenliği
Standardı‟na sahip ilk Türk Üniversitesi olarak tarihe geçmiĢtir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi 15. kuruluĢ yıl dönümünde DiĢ Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama
Hastanesi‟ni açmanın gururunu yaĢamıĢtır.
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2014 – 2015 akademik yılında Tıp Fakültesi ile birlikte ilk öğrencilerini alan DiĢ Hekimliği Fakültesi
saygın akademik kadrosu ve son teknoloji ile donatılmıĢ eğitim alt yapısıyla sağlık eğitimine ivme
kazandırmıĢtır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü‟nde 2‟si kızlar, 2‟si erkekler için olmak üzere 4 yurt
binasına ek olarak inĢa edilen Meral Okan Öğrenci Yurdu ile 2015-2016 Akademik Yılı‟nda Tuzla
Kampüsümüzdeki yurtların kapasitesi toplam 1500 öğrenciye ulaĢmıĢtır. Yurtlarda, etüt odaları, yemek
salonu, kafeterya ve temizlik servisi, çamaĢırhane, gece-gündüz yurt güvenliğini sağlayan güvenlik
ekibi, sürekli doktor bulunan reviri, kablolu ve kablosuz internet sistemi bulunmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi, sadece ABD‟nin değil tüm dünyanın cazibe merkezi olarak kabul edilen
Miami‟de Amerikan yasalarına göre kurulan Okan International University‟nin açılıĢını 15 Mayıs
2015‟te Miami‟de gerçekleĢtirmiĢtir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi yine bu yıl içerisinde konservatuvar açmıĢ ve Ġstanbul Okan Üniversitesi Tıp
Fakültesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nin temelini atmıĢtır.
Ġstanbul‟daki Tuzla, Mecidiyeköy, Kadıköy kampüslerinde 26 bin öğrenciyi kaliteli eğitimle buluĢturan
Ġstanbul Okan Üniversitesi dördüncü kampüsünü Bahçelievler‟de açarak Avrupa Yakası‟nda büyümeye
devam etti. 20 derslik ilehizmet veren Ġstanbul Okan Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü‟nde ise Yüksek
Lisans ve Doktora programları yer alıyor. 2016 Kasım ayında açılan Ġstanbul Okan Üniversitesi
Hastanesi 50 bin metrekare kapalı alana kuruldu. 250 yatak kapasiteli hastanede 10 ameliyathane ve 47
eriĢkin ve yoğun bakım ünitesi, IVF ünitesi, invaziv radyoloji ünitesi, poliklinikler ve kliniklerin yer
alıyor. Ġstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerine, teorik dersler ve
klinikte hasta muayene ile tedavi uygulamaları konusunda imkan sağlıyor.
2017 yılında Ġstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü‟nde Sanat Kültür ve Kongre Merkezi‟nin
yapımına baĢlanmıĢ olup inĢaatı halen devam etmektedir. 1550 kiĢilik çok amaçlı bir konferans
salonuna, 3 katlı bir kütüphaneye ve sergi salonuna ev sahipliği yapacak olup bölgenin en büyük kültür
ve sanat merkezi sıfatını taĢıyacak olan kültür sanat ve kongre merkezinden diğer kurum ve kuruluĢlar
da yararlanabilecektir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi, 2017-2018 öğretim yılına 9 fakülte (Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi,
Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi,
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi),
1 Yüksekokul (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) 2 meslek yüksekokulu (Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu),1 konservatuvar, 3 enstitü (Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve
Sağlık Bilimleri) ile devam etmekteydi. 18 Mayıs 2018 tarihinde 30425 sayılı Resmi Gazete‟de
yayınlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Üniversitemizin ismi Ġstanbul Okan Üniversitesi olarak
değiĢtirilmiĢtir. 25 Mayıs 2018 Tarihli ve 30431 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan 2018/11593 Bazı
Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve
9
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Adlarının DeğiĢtirilmesi Hakkında Karar gereğince Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu‟muz kapatılarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi olmuĢtur. Bu tarih itibari ile Ġstanbul Okan
Üniversitesi 10Fakülte, 2Meslek Yüksekokulu, 1Konservatuvar ve 3Enstitü ile eğitime devam
etmektedir.
Misyonu,Vizyonu, Değerler ve Hedefleri
Üniversitemizin Vizyonu
Toplumun ve iĢ yaĢamının gereksinimlerine evrensel standartlarda yanıt verebilen, yenilikçi, öncü bir
'dünya üniversitesi' olmak.
Üniversitemizin Misyonu
 Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiĢ, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, analitik düĢünce
yeteneğine sahip, eleĢtirel düĢünebilen, giriĢimci, yenilikçi, birden çok yabancı dili kullanabilen,
bilgiye ulaĢmayı, kullanmayı ve paylaĢmayı öğrenmiĢ, kendisinin farkında olan mutlu bireyleri
yetiĢtiren,
 AraĢtıran, bilgi edinme yöntemlerini öğrenerek bunu toplumsal faydaya dönüĢtürebilen, etik değerlere
sahip, evrensel kültürleri özümsemiĢ dünya vatandaĢı bireyler yetiĢtiren,
 Özgün araĢtırmalarla bilime katkıda bulunan,
 Öğrenci odaklı, evrensel geliĢim ve değiĢimleri eğitim sistemine yansıtabilen, çağdaĢ eğitim teknik ve
yöntemlerini kullanan, problem çözmeye yönelik eğitim veren,
 Sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutarak, toplum gereksinimlerine yanıt veren
etkinliklerde bulunan,
 ÇağdaĢ, yenilikçi, birbirine saygılı, öğrencilerle iletiĢimi güçlü, toplumsal sorunlara duyarlı, ekip
ruhuna sahip, çalıĢanların memnuniyetini gözeten bir üniversite olmak.
Stratejik Plan Amaçlarımız ve Hedeflerimiz
1. Okan kültürünü ve değerlerini koruyarak süreçlerde kurumsallaĢmayı arttırmak.
2. Eğitim kalitesini uluslararası standartlara yükseltmek ve programların akreditasyonunu sağlamak.
3. Öğrenci ve çalıĢan memnuniyetini artırmak suretiyle tercih edilen ve marka değeri yüksek üniversite
statüsünü geliĢtirmek.
4. GiriĢimcilik ve yenilikçiliği kurum kültürünün ve akademik eğitimin önemli bir parçası haline
getirerek iĢ yaĢamına entegrasyonu arttırmak ve akademik ve idari süreçleri de buna göre geliĢtirmek.
5. ARGE ve teknolojik yeni buluĢ, ürün ve sistem geliĢtirme faaliyetlerini yoğunlaĢtırmak/
yaygınlaĢtırmak.
6. Akademik ve idari kadrolarda yetenek yönetimini uygulamak.
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7. UluslararasılaĢmayı üniversitenin her alanında yaygınlaĢtırmak ve gerçekleĢtirmek.
8. Öğrencinin bireysel kiĢilik ve entelektüel geliĢimini temin edecek yapı ve sistemleri geliĢtirmek.
9. Lisansüstü eğitimlerde uluslararası nitelikte yetkin programlar ile farklılaĢmak.
10. Ġnsan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğü bilincini ve toplumsal duyarlılık farkındalığını
üniversite bünyesinde egemen kılmak.
11.Eğitim ve öğretim altyapısını geliĢtirmek ve eğitim teknolojilerinin yaygın kullanımını sağlamak
Ġstanbul Okan Üniversitesi 2016-2020 Stratejik Planı, 2014 yılı ve 2015 yılı Uzgörü çalıĢmaları,
2015 ADEK toplantı sonuçları ve 2010-2015 yılı stratejik planının çıktıları doğrultusunda
hazırlanmıĢtır. Stratejik Planı amaçlarımız ve hedeflerimiz ekteki tabloda gösterilmiĢtir.(EK-6).
Eğitim - Öğretim Hizmeti Sunan Birimler
Ġstanbul Okan Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerini 10 fakülte , 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü
,1konservatuvar ile akademik alanda hizmet verilmektedir. Eğitim Hizmeti Sunan Birimler ekteki
tabloda belirtilmiĢtir. (EK-2) Üniversitemizde herhangi bir fakülte, enstitü veya meslekyüksekokuluna
bağlı olmadan, doğrudan rektörlük bünyesinde yer alan üç bölümü vardır. Bunlar; Atatürk Ġlkeleri ve
Ġnkılâp Tarihi Bölümü, Türk Dili Bölümü ve Yabancı Diller Koordinatörlüğü olarak faaliyetlerini
Üniversite genelinde sürdürmektedirler. Ġstanbul Okan Üniversitesi 2017-2018 öğretim yılı içerisinde
108 Bölüm, toplam 205 program olmak üzere, 70 lisans programı,78 önlisans programı, 42 yüksek
lisans programı, 14 doktora programı ve 1sanatta yeterlilik programı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Eğitim hizmeti verilen programların türü, adı , program dili, seviyesi ve program durumuna gore
bilgileri ekteki tabloda belirtilmiĢtir. (EK-3).
Not: (EK-3) nolu tablodaki program durumu aktif: programın yeni öğrenci aldığını, program durumu
pasif:programda mevcut öğrenci olup, yeni öğenci alınmadığını göstermektedir.
Üniversitesimizde ayrıca belirlenmiĢ çift anadal programı ve yandal programı bulunmadığı için çift
anadal yönergesi(U:\YONERGELER\YG.OKN.026-ÇiftAnadalProgramı (ÇAP) Yönergesi.Rev.01.doc)
yandal yönergesindeki (U:\YONERGELER\YG.OKN.028-Yandal yönergesi.doc) gerekli koĢulları
sağlayan tüm öğrenciler tüm anadal programlarına baĢvuru yapabilirler.
AraĢtırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimler
Ġstanbul Okan Üniversitesi uygulama ve araĢtırma faaliyetlerini 13 adet Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi ile kuruldukları konulara yönelik bilimsel çalıĢmalar, 8 adet Eğitim Merkezi ile eğitim
çalıĢmaları yapılmaktadır. AraĢtırma ve eğitim merkezleri ekteki tabloda belirtilmiĢtir. (EK-4)
Üniversite Yönetimi, Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin Vizyonu ve Stratejik Planı çerçevesinde 2011 Ekim
ayında Ġstanbul Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak AraĢtırma ve Proje GeliĢtirme
Direktörlüğü (ARPROGED) (U:\YONERGELER\YG.OKN.022-AraĢtırma Planlama ve Politika
GeliĢtirme Yönergesi.Rev.02.doc ) yönergesi uyarınca kurulmuĢtur. ARPROGED, 2011 Ekim ayından
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itibaren bir Teknoloji Transfer Ofisinin kapsamında olan Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
Hizmetleri, Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler, Proje GeliĢtirme/Yönetim
Hizmetleri (Üniversite Sanayi ĠĢbirliği Faaliyetleri), Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama
Hizmetleri ile ġirketleĢme ve GiriĢimcilik Hizmetleri‟ni üniversite çapında yürütmektedir.
Kuluçka Merkezi; Teknoloji Transfer ofisi bünyesinde Üniversitemizin giriĢimcilik faaliyetlerinin
merkezi olarak hizmet vermeyi amaçlayarak Kuluçka Merkezi Teknolojik GiriĢimcilik YönergesiYG.OKN.030) uyarınca kurulmuĢtur. (EK-18)
Avrupa Birliği AraĢtırma ve Uygulama Merkezi: (Avrupa Birliği AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliği-(YT.OKN.019) uyarınca kurulmuĢtur.(EK-18)
Avrasya Uygulama ve AraĢtırma Merkezi: (AvrasyaUygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği(YT.OKN.016) uyarınca kurulmuĢtur.(EK-18)
Bilgisayar AraĢtırma ve Uygulama Merkezi: (Bilgisayar AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliği-(YT.OKN.018) uyarınca kurulmuĢtur.(EK-18)
Finansal Riskleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi : (Finansal Riskleri AraĢtırma ve Uygulama
Merkezi Yönetmeliği-(YT.OKN.021) uyarınca kurulmuĢtur. (EK-18)
Kültürlerarası Diyalog AraĢtırma ve Uygulama Merkezi :(Külterlerarası Diyalog AraĢtırma ve
Uygulama Merkezi Yönetmeliği-(YT.OKN.020) uyarınca kurulmuĢtur. (EK-18)
Okan Turizm Uygulama ve AraĢtırma Merkezi: (Okan Turizm Uygulamave AraĢtırma Merkezi
Yönetmeliği-(YT.OKN.008) uyarınca kurulmuĢtur. (EK-18)
Sosyal GiriĢimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve AraĢtırma Merkezi: (Sosyal GiriĢmcilik ve
Sosyal Sorumluluk
Uygulamave AraĢtırma Merkezi
Yönetmeliği-(YT.OKN.005) uyarınca
kurulmuĢtur. (EK-18)
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi :(Türkçe ve Yabancı Dil
Öğretimi Uygulamave AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği-(YT.OKN.007) uyarınca kurulmuĢtur(EK-18)
UlaĢtırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi :(UlaĢtırma
Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği(YT.OKN.013) uyarınca kurulmuĢtur. (EK-18)
Yenilikçi Tasarım Merkezi : Ġstanbul Kalınma Ajansı (ĠSTKA) Yaratıcı Endüstrilerin GeliĢtirilmesi
Mali Destek programı kapsamında Destek almaya hal kazanan Yenilikçi Tasarım Merkezi insan odaklı,
AraĢtırma temelli yenilikçi tasarım stratejileriyle, tasarımı bir rekabet faktörü olarak gören Kurumsal
firmalara çok amaçlı tasarım önerileri sunmaktadır.
Muhammad Yunus Uluslararası Mikrofinans ve Sosyal GiriĢimcilik Merkezi
Ġstanbul Okan Üniversitesi Yunus Merkezi Mikrofinans ve Sosyal GiriĢimcilik konusunda akademik bir
kültür ve alıĢkanlık yaratmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda;
 Sosyal GiriĢimcilik konusunda uluslararası kapsamda araĢtırmalara katılacak ve yön verecek,
 Sosyal GiriĢimcilik konusunda akademisyen ve öğrencilerin katılacağı projeler geliĢtirecek,
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Öğrencilere sosyal iĢletmecilik konusunda çalıĢabilecekleri ve fikir üretebilecek fiziksel
alanlar konusunda destek sağlayacaktır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi Yunus Merkezi kendini, Türkiye‟de öncülüğünü üstlendiği “Mikrofinans ve
Sosyal GiriĢimcilik” alanında bağımsız ve açık bir platform olarak görmekte, verdiği eğitimler ve
öncülüğünü yaptığı projeler sayesinde fakirliğe son vermeyi hedeflemektedir.
Genel akademik kanının aksine sosyal iĢ planları için bir inkübatör olarak hareket edecektir. ĠletiĢim
tabanlı bilginin üretimini kolaylaĢtıracak ve hem erkekler hem de kadınlar için çeĢitli fırsatlar
sağlayacaktır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi Yunus Merkezi Mikrofinans ve Sosyal GiriĢimcilik konusunda iĢadamları,
üst düzey yöneticiler, akademisyenler, politikacılar, genç giriĢimciler ve sosyal aktivistler gibi grupların
referans merkezi olmayı hedeflemektedir.
Toplumsal Cinsiyet ÇalıĢmaları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi: (Toplumsal Cinsiyet Uygulama
ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği-(YT.OKN.025) uyarınca kurulmuĢtur. (EK-18)
AraĢtırma ve Proje GeliĢtirme Direktörlüğü (ARPROGED),Kuluçka Merkezi ve diğer araĢtırma ve
uygulama merkezlerinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek üzere gerekli görülen girdi ,süreç
ve çıktılara ait bilgiler, araĢtırma ve uygulama merkezlerin hedefleri ekteki tabloda belirtilmiĢtir.
(EK-5)


ĠyileĢtirmeye Yönelik ÇalıĢmalar
Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araĢtırma-geliĢtirme ve yayın
yapabilmesi ve bu hizmetlerini etkin olarak sürdürebilmesi sürekli iyileĢtirme faaliyetleri ile
mümkündür.Bu bağlamda üniversitemiz de yapılan iyileĢtirme çalıĢmaları tüm birimlerimizi kapsayacak
Ģekilde 2016-2020 yılı Stratejik Planımızda yeralan amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülmektedir.
Üniversitemiz bünyesinde bulunan 10 fakülte, 2 meslekyüksekokulu, 3 enstitü, 1 konservatuvar ve
diğer birimlerin oluĢturduğu yaklaĢık 68.900 m2 kapalı alanda verilen eğitim, öğretim, sağlık, spor ve
kültür hizmetlerinin çağdaĢ ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için çalıĢmalar devam etmektedir.
Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürülebilmesi çalıĢmalarında
açık veri tabanı, kitap, elektronik dergi, makale kullanım sayıları Kütüphane ve Dokümantasyon
Müdürlüğümüz tarafından arttırılmıĢtır. Abone veri tabanları 2017 yılına göre %50 daha zenginleĢtirilip
yeni düzenlemesiyle üniversitemizin hizmetine sunulmuĢtur. Abonelikler bütün fakültelerimiz ve
bölümlerimizin ihtiyacı doğrultusunda yapılmıĢtır. Elektronik kaynaklara kampüs dıĢı eriĢim linki
tıklayarak eriĢim sağlanmaktadır. (https://www.okan.edu.tr/sayfa/online-veritabanlari/)
Kurumumuz ilk defa Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 15.10.2017-18.10.2017 tarihleri arasında
dıĢ değerlendirme sürecinden geçmiĢtir. Ayrıca, her yıl yapılan ISO:9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301:2012 Uluslararası iĢ sürekliliği
Yönetim sistemi, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Yönetim sistemine uygun dıĢ
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değelerlendirmelerden ve stratejik plan kapsamında yapılan öz değerlendirmelerden akademik ve idari
olarak iyileĢtirmeye açık olan yönler tespit edilerek her sene iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır.
Kalite Yönetim sistemi dıĢ değerlendirmesi sonrasında ortaya
çıkan iyileĢtirmeye
yönelik
çalıiĢmalarımız;
 Akıllı Kürsü Projesi ; Sınıflarda mevcut bulunan projeksiyon cihazlarını akademik personelimiz
dersler için ayrılmıĢ olan havuz notebooklarından alarak sınıfa giderek kullanmaktadır. Projedeki
amacımız sınıflara bilgisayarı ve projeksiyon kontrolü bütünleĢik akıllı kürsü yerleĢtirerek personelin
notebook taĢımak zorunda kalmasını engellemek ve dokunmatik güncel bilgisayarlar kullanmalarını
sağlamaktır. Kürsü yerleĢtirilen sınıflar sayesinde havuz notebooklarına da ihtiyaç kalmayacağı için bu
notebooklar 2018 yılında akademik ve idari personelin kullanımına verilerek, personel için yeni
bilgisayar alınmasına gerek kalmayacaktır.
 O‟learn Projesi ; Günümüzde öğrenciler, eĢitlik, sosyal adalet, liderlik, inovasyon, teknolojinin
pedagojideki etkisi ve değiĢen dünya düzleminde eğitsel ihtiyaçlarının gerektireceği bilgi, beceri ve
tutumlara yönelik davranıĢların, öğrenme profiline uygun yollarla ve bizzat kendisince kazanılmasına
yardımcı olmak ve “öğrenmeyi öğrenme” ye dayalı bir yaklaĢım talep etmektedir.
Y ve Z kuĢağı için yenilenmesi gereken eğitim sistemini ve bu eğitim sisteminin nasıl kurulabileceği
ile ilgili deneyimlerini karma/harmanlanmıĢ/hibrit öğrenme (blended learning) metodu kullanarak
çevrimiçi (online) eğitim materyalleri ile zenginleĢtirmektedir. Çevrimiçi ve yüz yüze öğretimin etkin
yönlerini birleĢtirici bir model olan karma/harmanlanmıĢ/hibrit öğrenme ortamları öğrenci-öğretmen,
öğrenci-öğrenci etkileĢimlerini büyük ölçüde artırarak hayat boyu öğrenme ortamları sunmaktadır. Bu
bağlamda ise karma/harmanlanmıĢ/hibrit öğrenmenin eĢzamanlı etkinlikler – sanal sınıflar, öğrenci
merkezli öğrenme, iĢbirliği, değerlendirme ve performans destekleyici materyaller gibi
destekleyicilerinden faydalanılmaktadır.
2018 yılında Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin teknolojik potansiyeli ile kendini geliĢtirmek isteyen
kurum ya da bireylerin öğrenme edimine katkı sağlamak için Blackboard ile iĢbirliği yapılarak
O‟Learn platformunu oluĢturulmuĢ, araĢtırma ve geliĢtirme ihtiyaçlarını karĢılama konusunda, öğrenen
merkezli ve bireysel öğrenmeyi teĢvik edici fırsatlar yaratmıĢtır.
 2017-2018 dönemini kapsayacak Ģekilde MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi (CRM )programının çalıĢmalarına
baĢlanmıĢtır. MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi, hizmet verilen hedef kitle hakkında bilgi toplamak ve
onların kategorik ihtiyaçlarına göre çözümler geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. MüĢteri iliĢkiler Yönetimi
üniversitemizin ve hastanemizin hedef kitlelerine yönelik veriler arasında iliĢkilendirmeleri yaparak
yeni müĢteri kazanımını sağlarken aynı zamanda mevcut müĢterilerin memnuniyetinin arttırılmasına
yönelik bir çalıĢmadır. CRM sistemini kullanarak mezunlarımıza eksiksik eriĢmeyi ve bilgilerin her
an raporlanmasını pratik hale gelmesini amaçlanmaktadır. CRM Mobil uygulaması ile her türlü iĢ
ilanlarımızı mezunlarımızın tamamıyla paylaĢıyor ve baĢvuruları alarak yönlendirmeyi yapıyor
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olmaktayız.
 2019 döneminde öğrenci memnuniyeti arttırmak hedeflerimiz arasında Ģikayet yönetimi sisteminin
kurulması, çözüm odaklı çalıĢmaların yapılması planlar arasında bulunmaktadır.
 2017 yılı içerisinde üniversitenin tüm kampüsteki laboratuvar ve sınıfların kapılarına Akıllı Yoklama
ve Ders Programı Sistemi için tablet cihazlar takılmĢtır. Kapı ekranları Öğrenci Otomasyon sistemi ve
turnpike sistemiyle bağlantılı çalıĢmaktadır. Sistem öğrenci yada akademik personelin Öğrenci
Otomasyon Sistemi üzerinde derse kayıtlı olup olmadığının kontrolünü de yapmaktadır, kayıtlı
olmayanlara uyarı vermektedir. Dersin akademik personeli Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden
verdiği dersler alanından kart okutarak yoklama sistemine aktarılmıĢ öğrencileri
görüntüleyebilmektedir. Bu sisteme ait ekran bilgilerinde, dersliğe ait haftalık ders programı, ilgili
saatte yapılan dersin bilgisi, derse kayıtlı öğrenci sayısı ve o derse ait kartını okutan öğrenci bilgisi ,
Öğrenci ĠĢleri Müdürğü‟nden yapılan duyurular yer almaktadır. Akıllı Yoklama ve ders programı
sisteminin daha etkili bir Ģekilde kullanımı 2018 yılında da devam edecektir.
 Mühendislik Fakültemizin ĠnĢaat Mühendisliği(Ġngilizce),Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce
) Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) ,Makina Mühendisliği (Ġngilizce) 2017 yılında Mühendislik
Eğitim Programları ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonu almıĢtır. Bölümlerimiz ayrıca
EUR-ACE Etiketi‟nin sahibi olmuĢtur. Diğer mühendislik programlarımızın akreditasyon çalıĢmaları
devam etmektedir.
 ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde Ekonomi ve Finans, ĠĢletme, Uluslararası ĠliĢkiler,
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik bölümlerinde uluslararası bir akreditasyon kuruluĢu olan
ACBSP‟ye akreditasyon için baĢvurulmuĢ olup akreditasyon süreci devam etmektedir.
 Yabancı Dil Hazırlık okulu Pearson Assusred Akreditasyon süreci ve ĠĢletme, Mühendislik programı
Pearson HND/HNC Önlisans diploma tamamlama programı yetkinliği akreditasyon çalıĢmaları devam
etmektedir.
 Üniversitemizde “O‟COOP “iĢyerinde eğitim uygulaması yapılmaktadır. Üniversitemizin kuruluĢ
vizyonu iĢ dünyasına yakın bir üniversite olma vizyonu üzerine kurgulanmıĢtır. Biz bunu bir adım
daha ileri götürerek Ġstanbul ĠĢ Dünyasını uygulama laboratuvar sahamız olarak tanımladık ve iĢbirliği
modelimizi bunun üzerine inĢa ettik. Markalı dersleri eğitim sistemimize entegre ettik. Sektör lideri
Ģirketler ile markalı dersler oluĢturduk ve ders bünyesindeki uygulamaları bu Ģirketlerin metodolojileri
ile hayata geçiriyoruz. Dersi staja, O‟CO-OP‟a ve iĢ imkanlarına dönüĢtürülmesine yol açtık.
 Her sömestre baĢında mezuniyet aĢamasındaki öğrencilerimizden elde edilen bilgilerin formlarda
güncelleme iĢlemi yapılmayıp oluĢturduğumuz Mezun Bilgi Sisteminde bilgileri güncellenmekte ve
dolayısıyla kiĢisel verilerin saklanması ve korunması ile ilgili sadece Kariyer Merkezi yetkililerinde
giriĢ izni bulunmaktadır. GüncellenmiĢ iletiĢim bilgileri daha sonra kendileri ile bağ kurma iĢe
yerleĢim konularında kullanılmak üzere toplanmaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda iĢ arayan
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mezunlarımızı iĢverenlerden gelen talepleri duyurmak içinde kullanılmaktadır.
 Mezunlarımız için aylık e-bülten düzenlenmekte ve her ay mezunlarımızın röportajları ve
etkinliklerimiz eklenmektedir. Öğrencilerimiz için hazırladığımız Ġstanbul Okan öğrencisine Ġstanbul
Okan mezunundan Mentorlük ile Mezun iĢ birliğimizin artarak devam etmesi hedeflenmektedir.
Mezun Platformununda yapılan iĢlemler arasında; Ġstanbul Okan Üniversitesi Mobil Uygulamasının
kullanılması ve konu ile ilgilili duyuruların yapılması, mezun buluĢmaları günlerinin yapılması,
mezun öğrenci görüĢ ve geribildirimlerini alabilmek için anket hazırlanması sayılmaktadır.
 Açık veri tabanı, kitap, elektronik dergi, makale kullanım sayılarının %50 oranında arttırılmıĢtır.
çalıĢma dönemsel olarak devam etmektedir.
 Ders bilgi paketlerinin tüm programlar için gerekli formatta hazırlanması ve web sayfasında ilan
edilmesi çalıĢmasına yönelik müfredat harita ve programların OIS verilerini kullanarak web sayfasına
yönlendirilmesi çalıĢması baĢlanmıĢ olup çalıĢmalar devam etmektedir.
 Mezun öğrenci iliĢik kesme iĢlemlerinin OĠS Sistemi üzerinden on line olarak yapılmaya 2019
senesinde baĢlanacaktır.
B.KALĠTE GÜVENCESĠ SĠSTEMĠ
2005 yılında, Yükseköğretim Kurulu‟nun Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme ile ilgili
düzenlemesi gereğince, 30 Eylül 2005 tarihinde Üniversitelerarası Kurul tarafından, Yükseköğretim
Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu (YÖDEK) oluĢturulmuĢtur. Bu komisyonun
oluĢturulmasına bağlı olarak Ġstanbul Okan Ünivesitesi‟nde 24.12.2014 tarihinde Akademik
Değerlendirme ve Kalite Komisyonu (ADEK) kurulmuĢtur.
23.07.2015 tarihinde YÖK “Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği “ yayınlanmıĢtır. 23 Kasım
2018 tarihinde 30604 sayılı resmi gazetede “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite
Kurulu Yönetmeliği” revize edilerek yayınlanmıĢtır. Üniversitemizde 27.06.2016 tarihinde Kalite
Komisyonu kurularak çalıĢmalarına baĢlamıĢtır
Üniversitenin Kalite Komisyonu , “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yönetmeliği‟ne” göre oluĢturmuĢ olduğumuz “Kalite Komisyonu ÇalıĢma Usul ve Esasları
Yönergesine “ dayanılarak çalıĢmalarına devam etmektedir. Kalite Komisyonunun görevleri arasında;
Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda uzgörü çalıĢmaları içerisinde oluĢturulan eğitimöğretim, araĢtırma faaliyetleri, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve
kalitenin geliĢtirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dıĢ kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal
göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalıĢmaları Ġstanbul Okan Üniversitesi
Senatosu‟nun onayına sunmak, iç değerlendirme çalıĢmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve
kalite geliĢtirme çalıĢmalarının sonuçlarını içeren Kurum Ġç Değerlendirme raporunu hazırlayarak,
kurumun internet ortamında kamuoyu ile paylaĢmak, dıĢ değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları
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yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dıĢ değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek
bulunmaktadır.
Ġç ve dıĢ paydaĢları kapsayacak Ģekilde bir kurum kalite politikası belirlenmiĢ; belirlenen bu politika üst
yönetimin onayına sunulmuĢtur. Üst yönetimin gerekli gördüğü değiĢikliklerden sonra rektörün onayı ile
Ġstanbul Okan Üniversitesi Kalite Politikası ortak file server‟da, kurumun resmi web sayfasında
yayınlanmıĢtır.
Kalite Politamız
İstanbul Okan Üniversitesi tüm paydaşlarıyla öğrencileri, akademik ve idari çalışanları, mezunları,
öğrenci ve mezunlarının aileleriyle kenetlenmiş olarak insanın ve insanlığın gelişimine hizmet etmek
ülküsüne odaklanmış, sürekli gelişimi ilke edinmiş ve paydaş memnuniyetini hedefleyen hayata en yakın
bir dünya üniversitesidir.
Bu politika ile İstanbul Okan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin kalitesini güvence
altına almayı ve bütün süreçlerde kalitenin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Kalite güvencesi politikası
İstanbul Okan Üniversitesi’nin ;
1.Üniversitenin Stratejik Planı’nda belirlenmiş olan hedeflerin, ölçütlerin ve amaçların
gerçekleştirilmesini,
2.Bütün faaliyetlerde sürekli kalitenin iyileştirilmesini,
3.Uluslararası ve ulusal mevzuatlardaki ilgili standartların ve uygunluk yükümlülüklerinin yerine
getirilmesini desteklemek ve sağlamak için genel bir kalite çerçevesi sunmaktadır.
Bu politikaya uygun şekilde kalite güvencesini sağlamak için esas alınan temel yasal çerçeveler, harici
akademik standartlar ve harici referans noktaları aşağıdaki gibidir:
a.) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
b.)Yükseköğretim Kalite Güvencesi Kurulu, Kalite Güvencesi Yönetmeliği (23.11.2018 tarihli 30604
sayılı Resmî Gazete)
c.)Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, 2011
d.)Diğer ilgili kanunlar ve yasal düzenlemeler ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlar,
e.)Belli faaliyetlere yönelik olarak, disiplinler, mesleki standartlar ve akreditasyon süreçleri ile
uygulama esasları için ilgili kıyaslamalar.
Ġstanbul Okan Üniversitesi misyon, vizyon ve hedeflerine uluĢmak için bu değerleri Kalite politikası ile
destekleyerek tüm paydaĢlarına açık bir Ģekilde duyurmaktadır. Aynı zamanda bu doğrultuda stratejik
planını oluĢturmuĢtur. Sistematik olarak bu temel değerler, hedefler ve stratejiler ıĢığında kendini daha
iyiye taĢımak için etkili bir kalite yönetim sistemi oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Stratejik plan ile
geçmiĢten günümüze geldiği noktayı ve nereye varmak istediğini belirlemiĢtir. Kalite yönetim sistemi
çalıĢmaları kapsamında ölçülebilir performans göstergeleri, iç ve dıĢ değerlendirmeler, paydaĢ görüĢleri
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gibi birçok parametrenin etkili olduğu yöntemler kullanılmaktadır.
Kurumumuz stratejik planda misyon ve hedefleri ile ilgili alanları belirlemiĢtir. BelirlemiĢ olduğu
alanlarla ilgili alt hedeflerini ortaya koymuĢtur. Ġlgili hedeflere ulaĢmak için faaliyetler öngörmüĢ ve
uygulamaya çalıĢmıĢtır. Amaç ve hedeflere ulaĢıldığının takibi ve teyidi için göstergeler belirlenmiĢtir.
Kurumumuz misyon ve hedefleri, kurumsal duruĢunu ve önceliğini ve tercihlerini stratejik plandaki
hedeflerle iliĢkilendirmiĢtir. Ġlgili hedeflere ulaĢabilmek ve önceliklerini belirlemek için ölçütleri
belirlemiĢtir. Kalite Yönetim Sistemi içerisinde oluĢturulan “Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü”‟ne
göre (PR.KYS.004) (EK-22) kalite yönetim sistemi içerisinde belirlenen süreçlerimize ait potansiyel
riskli alanlarımızın tanımları oluĢturulmuĢ olup her yıl kabul edilemez ve dikkate değer risk alanlarımız
için iyileĢtirici, önleyici faaliyetlerimiz ile süreçlerimiz düzeltilerek kontrol altında tutulmaktadır.
Kurumumuz bünyesinde fırsatlar-tehditler ve güçlü- zayıf yönlerin tespiti için SWOT-PEST analizi
yapılır.Yapılan SWOT_PEST analizi çalıĢmaları SWOT – PEST Analizi Formu (FR.KYS.005)(EK-8)
ile kayıt altına alınmaktadır.
Kurumsal kaynakların paylaĢımında birimsel arası dengeyi Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem
alma (PUKÖ) döngüsü yönetim sistemi, eğitim öğretim, araĢtırma ve geliĢtirme, toplumsal katkı
süreçleriyle idari ve yönetsel süreçlerinin tamamında iĢletilerek yürütülmektedir.
Kalite güvence sistemi yönetiminde PUKO döngüsü uygulanır. Buna göre iç denetim planlanır. En az
yılda bir kere olmak üzere iç denetim gerçekleĢtirilir. Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde kalite ile ilgili
faaliyetlerin ve sonuçlarının kalite yönetim sistemi Ģartlarına ve planlanan düzenlemelere uygunluğunu
doğrulamak, kalite yönetim sisteminin etkinliğini izlemek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla
değerlendirme yapabilmek için belirli aralıklarla iç tetkiklerin planlanması (PR.ICD.001) (EK-22) “Ġç
Denetim Prosedürü” nce öngörülmüĢ olup uygulanan iç değerlendirme sonucu kurumun iyileĢtirmeye
açık alanları belirlenmiĢtir. Belirlenen iyileĢtirmeye açık alanlar ile ilgili uygulamalar takip edilmiĢ ve
her yıl iç denetim raporu (RP.ICD.001) hazırlanmıĢtır. Ġlgili rapor kurumun kendi kendini iyileĢtiren
sisteminin göstergesi olmakla birlikte kurumun dıĢ gözle değerlendirilmesine de yol göstericidir.
Kurumumuz alt birimlerince misyon, vizyon ve hedeflere paralel olarak kurulan kalite yönetim
süreçlerine ayrıca birim bazında çeĢitli iç ve dıĢ değerlendirme uygulamalarına sahiptir. Akredite olan
birimler ile Kalite Yönetim sistemi olan birimler ekli tabloda gösterilmiĢtir. (EK-7).
Kurumumuzda misyon odaklı yaklaĢım benimsenmiĢtir. Eğitim-öğretim, toplumsal katkı ve araĢtırmada
beklenen evrensel niteliklerden taviz vermeden, bulunduğumuz coğrafyanın ihtiyaçları ve sahip
oldukları potansiyel ve kapasiteye göre stratejilerini gözden geçirerek farklılaĢmayı sağlamaktadır. Bu
konu ile her yıl Uzgörü çalıĢmaları ile gözden geçirmekte ve stratejik planımız geliĢtirilmektedir.
Bütçemiz ve Ġnsan kaynakları yönetimimiz, stratejik planımızın performans göstergeleri, misyon ,vizyon
odaklı yaklaĢımla uyumlu olmasına dikkat edilerek oluĢturulmaktadır.
Kurumumuz ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesi, araĢtıran, bilgi edinme
yöntemlerini öğrenerek bunu toplumsal faydaya dönüĢtürebilen, etik değerlere sahip, evrensel kültürleri
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özümsemiĢ dünya vatandaĢı bireyler yetiĢtiren, misyonu doğrultusunda çalıĢmalarını sürdürmeye gayret
etmektedir. Bununla birlikte kurumumuz, öğrenci odaklı, evrensel geliĢim ve değiĢimleri eğitim
sistemine yansıtabilen, çağdaĢ eğitim teknik ve yöntemlerini kullanan, problem çözmeye yönelik eğitim
veren, bir misyon farklılaĢması hedeflemektedir.
Kurumumuzda kalite politikasının benimsendiği gösteren uygulamalar aĢağıda belirtilmiĢtir.
9001:2015 Kalite Yönetim sistemi kapsamında en az yılda bir kere olmak üzere iç denetim
gerçekleĢtirilir. Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının, kalite
politikasının, kalite yönetim sistemi Ģartlarına ve planlanan düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak,
kalite yönetim sisteminin etkinliğini izlemek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla değerlendirme
yapabilmek için belirli aralıklarla iç tetkiklerin planlanması yapılmaktadır. Ġç Denetim Prosedürü”nce
öngörülmüĢ olup uygulanan iç değerlendirme sonucu kurumun iyileĢtirmeye açık alanları belirlenmiĢtir.
Belirlenen iyileĢtirmeye açık alanlar ile ilgili uygulamalar takip edilmiĢ ve her yıl iç denetim raporu
(RP.ICD.001) hazırlanmıĢtır. Ġlgili rapor kurumun kendi kendini iyileĢtiren sisteminin göstergesi
olmakla birlikte kurumun dıĢ gözle değerlendirilmesine de yol göstericidir. Kurumumuz alt birimlerince
misyon ve hedeflere paralel olarak kurulan kalite yönetim süreçlerine, ayrıca birim bazında çeĢitli iç ve
dıĢ değerlendirme uygulamalarına sahiptir.
 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemimizin esaslarını anlattığımız kalite el kitabımız ortak alan U
klasörü içerisinde yayınlanmıĢtır. (U:\ISO\ISO 9001-2015 prosedür\KYS\kek)
 “Kurullar ve Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü‟ne” göre (PR.OKN.001) yönetimi gözden geçirme
toplantısında üst yönetim tarafından kalite politikası gözden geçirilmektedir.
 Ġdari ve akademik süreçlerimizde “Ġç Değerlendirme Prosedürü” (PR.OLD.001) ) göre oluĢturulan
anket analizleri (mezun, öğrenci memnuniyet anketi, öğrenci ders değerlendirme anketi, çalıĢan
memnuniyet anketi) ve iç ve dıĢ denetim sonuçları doğrultusunda iyileĢtirme planları yapılmaktadır. Bu
çerçevede süreç iyileĢtirme modelleri de güncellenmekte, süreci daha etkin ölçmeye ve geliĢtirmeye
yönelik yeni yaklaĢım ve parametreler sisteme eklenmektedir.
 Kurumuzda kalite politikası ve hedeflerinin tüm çalıĢanlarımız tarafından anlaĢılması için kurum içi
eğitimler düzenlenmektedir.
Üniversitemizde 27.06.2016 tarihinde Kalite Komisyonu kurularak çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.
Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından geliĢtirilen ve kurum temellerine dayanan, birey hedeflerinden
baĢlayarak, birim hedefleri ve kurum hedeflerinin oluĢturulması olan kurum stratejik planının yapılması,
uygulanması ve uygulama sonucunda periyodik izleme ve iyileĢtirme süreçlerinden oluĢan,
üniversitemizin içinde bulunduğu çevresel ve kurum içi faktörlerin bir bütün halinde değerlendirilmesi
ve buna dayalı stratejiler geliĢtirilmesini esas alan Yükseköğretim Kalite Kurulu stratejik yaklaĢımı
benimsenmiĢtir. Bu yaklaĢım, üniversitemizde kalite geliĢtirme çalıĢmalarına temel teĢkil etmekte olup,
 ISO
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bu yaklaĢım doğrultusunda, kurumsal değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak, üniversitenin akademik
ve idari hizmetlerinin kalitesini geliĢtirici nitelikteki stratejisi ve amaçları belirlenmiĢtir. Belirlenen her
stratejinin gerçekleĢtirilebilmesi için, üniversite bünyesinde ölçülebilir ve anlaĢılabilir nitelikte birim
hedefleri oluĢturulmuĢtur.
Misyonumuz
 Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiĢ, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, analitik düĢünce
yeteneğine sahip, eleĢtirel düĢünebilen, giriĢimci, yenilikçi, birden çok yabancı dili kullanabilen, bilgiye
ulaĢmayı, kullanmayı ve paylaĢmayı öğrenmiĢ, kendisinin farkında olan mutlu bireyleri yetiĢtiren,
 AraĢtıran, bilgi edinme yöntemlerini öğrenerek bunu toplumsal faydaya dönüĢtürebilen, etik
değerlere sahip, evrensel kültürleri özümsemiĢ dünya vatandaĢı bireyler yetiĢtiren,
 Özgün araĢtırmalarla bilime katkıda bulunan,
 Öğrenci odaklı, evrensel geliĢim ve değiĢimleri eğitim sistemine yansıtabilen, çağdaĢ eğitim teknik
ve yöntemlerini kullanan, problem çözmeye yönelik eğitim veren,
 Sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutarak, toplum gereksinimlerine yanıt veren
etkinliklerde bulunan,
 ÇağdaĢ, yenilikçi, birbirine saygılı, öğrencilerle iletiĢimi güçlü, toplumsal sorunlara duyarlı, ekip
ruhuna sahip, çalıĢanların memnuniyetini gözeten bir üniversite olmak.
Bu kapsamda, amaca ve standartlara uygunluk bakımından kalite güvencesi politikası, birimin ihtiyacını
yansıtmaktadır.
Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda uzgörü çalıĢmaları içerisinde oluĢturulan eğitimöğretim toplumsal katkı ve araĢtırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin
geliĢtirilmesi ile ilgili kurumsal performans göstergelerin tespit edilmesi ve bu kapsamda yapılacak
çalıĢmalar Kalite Komisyonu tarafından hazırlanır. Stratejik plan kapsamında stratejik hedeflerin
ölçümlenmesini sağlayacak performans ölçütleri belirlenmiĢtir. Stratejik hedeflerin Kalite yönetim
sistemi ile uyumunun takip edilmesi amacıyla kalite izleme planı oluĢturulmuĢ olup, performans
göstergelerinin düzenli olarak kontrolu, geliĢme/gerileme durumu yönetimi gözden geçirme toplantısı
ve kalite komisyonu toplantılarında takip edilmesi sağlanmaktadır. Kurumsal hafıza ve kurum
kültürünün sürekliliğine hassasiyet gösterilmektedir.
Kurumumuzda oluĢturulan stratejik planda izlenmesi gereken performans kriterleri tanımlanmıĢtır.
Performans göstergeleri sayısal olarak tespit edilmiĢtir. Performans göstergelerin sonuçları Hedef
Ġzleme planında takip edilmektedir. Göstergeler akademik, idari,eğitim-öğretim, ar-ge ve topluma katkı
birimlerini kapsamaktadır. Ġlgili hedeflere ulaĢmak için faaliyetler öngörülmüĢ ve uygulamaya
çalıĢılmıĢtır. Amaç ve hedeflere ulaĢıldığının takibi ve teyidi için göstergeler belirlenmiĢtir. Kurumun
iyileĢtirmeye açık alanları belirlenmiĢtir. Öğrenci, çalıĢan memnuniyet ölçümleri, dıĢ değerlendirme
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sonuçları gibi veriler dikkate alınarak yeni hedefler belirlenmektedir. Aynı zamanda toplantı raporları
iyileĢtirme çalıĢmalarının göstergesidir.
Kurumumuzun ölçme, değerlendirme ve iyileĢtirme stratejisi; birim bazında eğitim amaçlarına ve
hedeflerine yönelik performans göstergelerinin belirlenmesi, belirlenen performans göstergeleri ile
birlikte değerlendirilmesi, değerlendirmeler sonucunda iyileĢtirilerek sürekli iyileĢtirme çevriminin
uygulaması Ģeklindedir. Bölümlerimizin ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde her eğitim dönemi
sonunda ve her yıl iki kez olmak üzere yapılan Program DanıĢma Kurulu toplantıları ve alınan kararlar,
mezun anketleri sonuçları, iĢveren anketleri sonuçları, 5531 sayılı yetki yasasının sağladığı hak ve
sorumluluklar ve Üst Kurul kararları (Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite kurulları vb.)
dikkate alınarak eğitim amaçlarında gerekli değiĢiklik veya iyileĢtirmeler yapılmaktadır.
Kurumumuz stratejik planda bulunan hedeflere ulaĢıldığının takibi ve teyidi için ölçülebilir olaması
açısından anahtar performans göstergelerini belirlemiĢtir. Ġlgili hedeflere ulaĢmak için faaliyetler
öngörmüĢ ve uygulamaya çalıĢmıĢtır.
Kurumsal hafıza ve kurum kültürünün sürekliliğine hassasiyet gösterilmektedir. Kurumumuzun tarihsel
geçmiĢi ve alıĢkanlıkları oluĢturulan vizyon ve misyon ile kalite yönetim sistemi iliĢkilendirilmiĢtir.
Yapılan üst yönetim toplantılarında vizyon , misyonunun kalite yönetim sistemiyle ile uyumu
görüĢülmektedir.
Üniversitemizde Stratejik hedeflerimiz arasında "Üniversite, fakülteler ve meslekyüksekokullar
araĢtırma merkezleri ile akademik programlar bazlı olarak uluslararası iĢbirliklerini zenginleĢtirilmesi"
Ģeklinde hedefimiz bulunmaktadır.YurtdıĢı yükseköğretim kurumlarıyla iĢbirliklerinin daha da
arttırılabilmesi için mevcut programların zenginleĢtirilmesi ve buna bağlı olarak iĢbirliklerini artırıcı
tedbirlerin alınması öngörülmüĢtür.
Üniversitemizde 27.06.2016 tarihinde Kalite Komisyonu kurularak çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.
Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından geliĢtirilen ve kurum temellerine dayanan, birey hedeflerinden
baĢlayarak, birim hedefleri ve kurum hedeflerinin oluĢturulması olan kurum stratejik planının yapılması,
uygulanması ve uygulama sonucunda periyodik izleme ve iyileĢtirme süreçlerinden oluĢan,
üniversitemizin içinde bulunduğu çevresel ve kurum içi faktörlerin bir bütün halinde değerlendirilmesi
ve buna dayalı stratejiler geliĢtirilmesini esas alan Yükseköğretim Kalite Kurulu stratejik yaklaĢımı
benimsenmiĢtir. Bu yaklaĢım, üniversitemizde kalite geliĢtirme çalıĢmalarına temel teĢkil etmekte olup,
bu yaklaĢım doğrultusunda, kurumsal değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak, üniversitenin akademik
ve idari hizmetlerinin kalitesini geliĢtirici nitelikteki stratejisi ve amaçları belirlenmiĢtir. Belirlenen her
stratejinin gerçekleĢtirilebilmesi için, üniversite bünyesinde ölçülebilir ve anlaĢılabilir nitelikte birim
hedefleri oluĢturulmuĢtur.
Ġstanbul Okan Üniversitesi 23 Kasım 2018 30604 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan Yükseköğretim
Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde iç ve dıĢ değerlendirme ve
kalite çalıĢmaları yapmak üzere 27.06.2016 tarihinde yapılan Kalite Komisyonu toplantısında alınan
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karar gereği öncelikle ilgili akademik ve idari bölüm yöneticileri ve de akademisyenlerden oluĢan bir
kalite komisyonu oluĢturulmuĢ ve komisyon üyeleri kalite temel eğitimine tabi tutulmuĢlardır.
Komisyonun baĢkanı olarak Rektör Yardımcısı ,raportör olarak Kalite uzmanı olarak belirlenmiĢ ve
komisyon “Kalite Komisyonu ÇalıĢma Usul ve Esasları Yönergesine” göre (YG.OKN.043) üzere
çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. 23.01.2019 tarihli 196 sayılı senatoda alınan karar gereği Kalite komisyon
baĢkanı ve üyeleri aĢağıdaki Ģekilde oluĢmaktadır.
Prof Dr. Mithat KIYAK

Kalite Komisyonu BaĢkanı

Fakülte, Yüksekokul, Meslekyüksekokul, Enstitü Temsilcileri
Prof. Dr. AyĢe Demet KAYA
Üye (Tıp Fakültesi Temsilcisi, Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. IĢın ULUKAPI
Üye (DiĢ Hekimliği Fakültesi Temsilcisi, Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. Halil ERKAYA
Üye (Mühendislik Fakültesi Temsilcisi, MÜDEK
Sertifikasyon Temsilcisi,)
Doç. Dr. Aytaç GÖĞÜġ
Üye (Eğitim Fakültesi Temsilcisi, Eğitim Bilimleri Bölüm
BaĢkanı)
Doç. Dr. Aylin SOYDAN
Üye (ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi,
ACBSP Temsilcisi, Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim
Üyesi )
Dr. Öğr. Üyesi Cansu TOPAL
Üye (Hukuk Fakültesi Temsilcisi, Ticaret Hukuku Ana
bilimdalı Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk DEMĠRTAġ
Üye(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm BaĢkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Beyazıt GÜLHAN
Üye (Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi, Sağlık Yönetimi
Bölüm BaĢkanı)
Doç. Dr. Cemal DEMĠRCĠOĞLU
Üye (Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Temsilcisi, Dekan
Yardımcısı Mütercim Tercümanlık Bölüm BaĢkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Feridun Cemal ÖZÇAKIR
Üye (Uygulamalı Bilimler Fakültesi Temsilcisi, Dekan
Yardımcısı )
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Semrin TĠMLĠOĞLU Üye (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi,
ĠPER
Optisyenlik Programı Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Çetin KÖRÜKÇÜOĞLU
Üye (Konservatuvar Temsilcisi, Konservatuvar Müdürü)
Dr. Öğr. Üyesi Murat BOLELLĠ
Üye (Lisansüstü Eğitim Dekanlığı Temsilcisi, Lisansüstü
Eğitim Dekan Yardımcısı , Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nermin BÖLÜKBAġI
Üye (Sağlık Sertifikasyon Temsilcisi, Tıbbi Farmokoloji
Anabilimdalı Öğretim Üyesi )
Dr. Öğr. Üyesi Gülzade UYSAL
Üye (Ġlk Yardım Merkezi Sertifikasyon Temsilcisi, OKĠEEM
Merkez Müdürü)
Öğr. Gör. Nilgün ĠNCEREĠS
Üye (Meslek Yüksekokulu Temsilcisi, Mobil Teknolojileri
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Mehtap KURTOĞLU
Öğrenci Temsilcisi
Emre DEMĠROK
Ġlkay SANCAKTAR
Burhanettin DEMĠRCĠ
AyĢe ÖZ
Efsun PINAR
Peren YÖRÜK
Banu BAYRAK
Eylül USTABAġ

Program BaĢkanı Öğretim Görevlisi )
Üye (ARPROGED Müdürü )
Öğrenci Temsilcisi
Ġdari Birim Temsilcileri
Üye (Genel Sekreter)
Üye (Genel Sekreter Yardımcısı )
Üye (Genel Sekreter Yardımcısı)
Üye (Ġnsan Kaynakları Müdürü )
Üye (Öğrenci Dekan Yardımcısı )
Üye (Kariyer Merkezi Müdür Vekili)
Üye (Kalite Uzmanı, ISO 9001 Sertifikasyon Temsilcisi,
Raportör
Üye (CRM Uzmanı)

Birimlerimizce iç ve dıĢ paydaĢlardan gelen geri bildirimler ve yapılan anket sonuçları ıĢığında
belirlenmiĢ olan eksiklikler, iyileĢtirme faaliyetleri ile giderilerek paydaĢların kalite güvencesi sistemine
katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca, kurum iç paydaĢlarına dönemsel olarak çeĢitli Kalite Yönetim Sistemi
eğitimleri verilmektedir. Verilen kalite eğitimleri kurum paydaĢlarının kalite konusunda farkındalığını
arttırmaktadır. Kurumumuzda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi kapsamında tanımlı, periyodik
olarak gerçekleĢtirilen ve sürekli iyileĢtirme bakıĢ açısıyla yürütülen kalite yönetim süreçlerimiz süreç
etkileĢim Ģemasında gösterilmiĢtir.Kalite Yönetim Sistemimiz, Kalite El Kitabında dokümante
edilmiĢtir. Kalite El Kitabı ile iç iletiĢimin sağlanmasını ve Kalite Yönetim Sisteminin genel olarak
özetlenmesini, kurumun her aĢamasında anlaĢılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesi
amaçlamaktadır. Kalite el kitabında Kalite Yönetim Sistemi standardı içerisinde bulunan yönetim
süreçleri prosedürlere, proses kartlarına, talimatlara, iĢ akıĢ Ģemalarına, formlara ve listelere atıf
yapılarak tanımlanmıĢtır. Kurum içinde kalite kültürünün yaygınlaĢtırılması ve benimsenmesi için
çalıĢanlarımızın eğitimini desteklemek amacı ile yöneticilik ve bireysel geliĢim kapsamında kurum
içinde her yıl 10-15 farklı alanda kurslar açılmaktadır. 2017-2018 yılında açılan kursların listesi (Kurs
Listesi-EK- )‟de sunulmuĢtur. Ayrıca akademik ve idari personelin kurum dıĢı yurt içi ve yurt dıĢı
konferans ve eğitimler ile ERASMUS personel hareketliliği kapsamındaki eğitimlere katılımlarına
destek verilmektedir. Ġstanbul Okan Üniversitesinde akademik ve idari çalıĢanlarımızın kurumumuzun
amaç ve hedefleri doğrultusunda hedef birliğini sağlamak, akademik ve idari kadronun performans
geliĢtirme sistemi için periyodik olarak çalıĢanlarımız gözden geçirilmektedir. Öğretim elemanlarının
atanması ve akademik yükseltme sürecinde; AraĢtırma Görevlileri, öğretim görevlileri “Öğretim Üyesi
DıĢındaki Akademik Kadrolara Atama Ġçin BaĢvuru ve GiriĢ Sınavı Esasları” 'nda belirtilen koĢulları
yerine getirmek suretiyle ilgili dekanın/müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir yıl için atanırlar.
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SözleĢmeleri her defasında bir yıl olmak üzere uzatılabilir. Periyodik Gözden Geçirmelerin amacı,
sürekli kadrodaki öğretim üye ve görevlilerinin kariyer geliĢimine yardımcı olmak ve bu suretle
üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda katılımcı ve sürekli üretken akademik ortamın
yaratılmasını sağlamaktır. Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki geliĢimlerini sürdürmek ve öğretim
becerilerini iyileĢtirmek için ; Üniversitemizde tüm akademik personel için yıllık olarak alınması
gereken hizmet içi eğitim bilgileri yıllık fakülte geliĢim planında Ġnsan Kaynakları tarafından
hazırlanarak ilgili personelin dosyasında saklanmaktadır. Profosyonel geliĢimleri için alınması gereken
eğitim ,konferans bilgilerini içeren yıllık fakülte geliĢim planları ilgili fakülte dekanlıkları
/meslekyüksekokul müdürlükleri tarafından doldurulup ilgili personelin dosyasında saklanmaktadır.
Eğitim -Öğretim süreçlerinde PUKÖ Döngüsü
Eğitim-Öğretim süreçlerinde PUKÖ döngösü “Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Tasarlanması
prosedürü”ne (PR.EOG.002) (EK-22) 'ye göre yürütülmektedir.
Planlama
Fakülteler, meslek yüksekokullar, enstitüler öğretim elemanlarının, potansiyel öğrencilerin ve sektörel
talepleri gözönünde bulundurarak yeni bölüm ve/veya program açılabilir. Yeni bölüm/program açma ile
ilgili planlama çalıĢmaları Fakülte Dekanlığı, Enstitü ve Meslek yüksekokul Müdürlüğü tarafından
yapılır. Ġlgili akademik birimler söz konusu programların açılmasında YÖK‟ün lisans programı açma
ölçütleri , yüksek lisans programı açma ölçütleri ve doktora programı açma ölçütleri dikkate alarak yeni
bölüme/programa duyulan ihtiyaç doğrultusunda, bölüm/program için gerekli sayı ve nitelikte akademik
ve idari personeli nasıl ve nereden temin edeceklerini, derslik, laboratuvar ve benzeri fiziki alt yapı
gereksinimlerini nasıl karĢılayacaklarını planlarlar.
Uygulama
Ġstanbul Okan Üniversitesi eğitim ve öğretim hizmetlerinin tasarımı ve geliĢtirilmesi, Ġstanbul Okan
Üniversitesi‟nde bölüm yeterliliklerinin belirlenmesi, yeni lisans/lisansüstü program/bölüm açma, eğitim
öğretim planı ve içeriklerinin güncellenmesi, öğretim elemanlarının bilimsel yayınlarının basılması, yeni
araĢtırma vb. merkezlerinin kurulması, yeni lisans ve lisansüstü derslerinin açılması gibi iĢlemleri
kapsamaktadır. Bu prosedür kapsamında ilgili birimlerin ve/veya yetkililerin gerçekleĢtirecekleri tüm
tasarım ve geliĢtirme iĢlemlerinde “tasarım ihtiyacının belirlenmesi“, “tasarım geliĢtirme planının
hazırlanması”, “tasarım ve geliĢtirme girdilerinin ve çıktılarının tanımlanması“, “tasarım ve
geliĢtirmenin gözden geçirilmesi”, “tasarım ve geliĢtirmenin doğrulanması”, “tasarım ve geliĢtirmenin
kontrolleri” ve “tasarım ve geliĢtirme değiĢikliğinin kontrolü “ adımları izlenir. Fakülteler, enstitüler,
meslek yüksekokulları öğretim elemanlarının, potansiyel öğrencilerin ve sektörel talepleri göz önünde
bulundurarak yeni bölüm ve/veya program açılabilir. Yeni bölüm/program açma ile ilgili planlama
çalıĢmaları Fakülte Dekanlığı, Enstitü, Meslek Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yapılır. Ġlgili
akademik birimler söz konusu programların açılmasında YÖK‟ün lisans programı açma ölçütleri ,
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yüksek lisans programı açma ölçütleri ve doktora programı açma ölçütleri dikkate alarak yeni
bölüme/programa duyulan ihtiyaç doğrultusunda, bölüm/program için gerekli sayı ve nitelikte akademik
ve idari personeli nasıl ve nereden temin edeceklerini, derslik, laboratuvar ve benzeri fiziki alt yapı
gereksinimlerini nasıl karĢılayacaklarını planlarlar.Yeni kurulacak program/bölüm, uygulama ve
araĢtırma merkezlerine iliĢkin plan ve hazırlıklar üniversite senato kararı ile birlikte bir dosya halinde
Yükseköğretim Kurulu‟na iletilir.
Kontrol Et
Üniversitede açılması düĢünülen yeni bölüm/ program, ilgili akademik birim kurulu tarafından TYYÇ
ulusal alan yeterlilikleri ve YÖK yönetmeliği gözetilerek hazırlanıp, Bölüm BaĢkanı tarafından ilgili
Dekan‟a veya Meslek Yüksekokul Müdürü‟ne, lisansüstü programlar için ayrıca ilgili Enstitü
Müdürü‟ne iletilir. Açılma önerisi kararı ilgili Fakülte/ Meslek Yüksekokul veya Enstitü Kurulu‟nda
alınan ve Fakülte Yönetim Kurulu‟na ulaĢan taslak program, Ģekil, içerik, altyapı ve öğretim kadrosu
gerekleri açısından gözden geçirilir. Ġlgili kurullar yeni açılacak bölüm/program ve derslerin
öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve iĢ dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine ne ölçüde cevap
vereceğini hazırlanan planlar kapsamında değerlendirir, varsa belirlenen eksikliklerin ve aksaklıkların
giderilmesi için tasarım ve geliĢtirme sürecinin önceki aĢamalarına geri dönülür. Olumlu bulunan taslak
öneri, görüĢülmek üzere senato gündemine alınabilmesi için Rektör‟e iletilir. O aĢamada olumlu olarak
değerlendirilemeyen taslak öneri, gözden geçirilmek üzere gerekçeleriyle birlikte Fakülte, Meslek
Yüksekokul veya Enstitüye iletilir. Senato‟da kabul edilen yeni program açma önerisi, değerlendirilmek
üzere Mütevelli Heyet‟e iletilir. Senato‟da olumlu değerlendirilemeyen yeni program açma önerisi,
gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için Fakülte Yönetim Kuruluna iletilir. Mütevelli Heyeti‟nde kabul
edilen yeni program açma önerileri yazıyla YÖK‟e bildirilir. Üniversitede var olan bir programın
müfredatında yapılacak değiĢikler, Mütevelli Heyeti süreci hariç, yukarıdaki anlatılan sıradaki iĢlemlerin
gerçekleĢmesi ile hayata geçmektedir.Yeni bölüm/program, merkez ve derslerle ilgili hizmet tasarım ve
geliĢtirmelerinin geçerliliği öğrencilerin , öğretim elemanlarının ders bazında ve kriterler bazında
memnuniyet analizleri yapılarak ölçülür. Her dönem sonunda yapılan dersler ve kriterler bazında
öğrenci memnuniyet anketleri yeni açılan bölüm/program ve derslerle ilgili geçerliliğinin kontrol
edilmesinde kullanılır. Öğrenci memnuniyet anketlerinin yanı sıra ilgili bölüm/ fakülte/ enstitü/meslek
yüksek okullarında yapılan toplantılar da bölüme/programa iliĢkin geçerliliğinin kontrol edilmesinde
kullanılır. Yeni uygulama ve araĢtırma merkezlerinin açılması ile ilgili tasarım ve geliĢtirmelerle ilgili
geçerlilik ise, merkezin planladığı hedefleri gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmediğine göre merkezin ilgili
kurullarınca kontrol edilir.
Önlem Al
Her eğitim-öğretim yılı döneminde bir sonraki akademik yılın müfredat çalıĢmalarına baĢlarken ilgili
akademik birim kurulları tarafından bir önceki eğitim-öğretim yılında verilen ders ve programların
baĢarı ölçme ve değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak ders ve program güncellemeleri
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hazırlanmaktadır. Derslerdeki baĢarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için laboratuvar, derse katılım,
ara sınav, final sınavı, yazılı ödev, okuma ödevi, Quiz, proje, sunum, gibi birden çok bileĢen
kullanılabilmektedir. Her ders için baĢarının ölçülmesinde ve değerlendirmesinde hangi bileĢenlerin ne
ağırlıkla kullanıldığı dersin yarıyıllık ders programında yer aldığı ders izlencesinde belirtilmektedir.
Ders izlencesinde, ders öğrenme çıktılarının hangi ders değerlendirme bileĢenleri tarafından ölçüldüğü
bilgisine de yer verilmektedir. Akademik dönemde her ders için ders dosyası (teaching portpolio)
hazırlanmaktadır. Yapılan tasarım ve geliĢtirme değiĢiklikleri öğrencilerden, akademik birim
kurullarından alınacak geri bildirimler ile kontrol edilir. Yapılan değiĢikliğin daha önce ortaya çıkan
uygunsuzlukları giderip gidermediği ,yeni uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önleyip önlemediği
kontrol edilir. Öğrenci Memnuniyet anketleri ve akademik kurulların değerlendirmeleri ile yeni açılan
bölüm/program ve derslerle ilgili değiĢiklik yapılmasını gerektiriyorsa Düzeltici Faaliyet Prosedürü
dikkate alınarak gerçekleĢtirilir.
AraĢtırma ve GeliĢtirme süreçlerinde PUKÖ Döngüsü
Planlama
Ġstanbul Okan Üniversitesi Stratejisi ve buna bağlı olarak araĢtırma stratejisi 5 yıllık strateji planında
belirtilmektedir. Her yıl yapılan uzgörü çalıĢtayları ile 5 yıllık strateji planı gözden geçirilmektedir.
Ayrıca AraĢtırma ve Proje GeliĢtirme Koordinatörlüğü AraĢtırma Stratejileri Konseyi”nde de yılda en az
bir kez araĢtırma stratejilerine yönelik görüĢme yapılmakta ve hedeflere ulaĢım kontrol edilmektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde sürdürülen Ar−Ge çalıĢmalarının temel araĢtırma ve uygulamaya bakıĢı;
Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin vizyonu ve misyonu çerçevesinde araĢtırma stratejisi bütünsel ve çok
boyutlu olarak ele alınmıĢtır. Bu kapsamda hedefleri de kurumsal, ulusal ve küresel değerlendirmeler ve
geliĢmeler doğrultusunda belirlenmiĢtir. Fakat hedef ülkemizin öncelikli olarak belirlediği belirli
araĢtırma alanları ve sektörlere konsantre olarak bu konularda dünya çapında araĢtırma ve uygulama
yönündedir. “Akıllı ve Çevreci Araçlar” bu Ģekilde seçilmiĢ bir alandır ve bu konuda küresel çapta hem
araĢtırma hem de uygulama çalıĢmaları yürütülmektedir.
Uygulama
Ġstanbul Okan Üniversitesinde Ar-Ge faaliyetleri için öncelikli alanlar belirlenmiĢ ve bu alanlar ile ilgili
araĢtırma faaliyetleri bulunmaktadır.
a.Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin araĢtırmada öncelikli alanlarında UYGAR merkezleri bulunmaktadır;
bu merkezlerin isimleri (EK-5) nolu tabloda verilmektedir. AraĢtırma merkezlerinin hedefleri
belirlenmiĢ, çıktıları izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ġstanbul Okan Üniversitesi tarafından
belirlenen iç süreç kapsamında, UYGAR Merkezlerinden kuruluĢ sürecinde, ilgili Merkezlerin Stratejik
Planlarını hazırlamaları beklenmiĢtir. Bu Stratejik Plan çalıĢmasında merkezin faaliyet alanları, mevcut
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durum analizi, Merkez vizyon ve misyonu, temel değerleri ile stratejik amaç ve hedefleri
bulunmaktadır. AraĢtırma merkezlerinin hedefleri (EK-6) nolu tabloda belirtilmiĢtir.
b.AraĢtırmada öncelikli alanlar kapsamında, iç ve dıĢ paydaĢların önerileri doğrultusunda, bilimsel
ve/veya sektörel toplantılar sıklıkla düzenlenmektedir. Bu toplantıların gerçekleĢtirilmesinde AraĢtırma
ve Proje GeliĢtirme Direktörlüğü aktif olarak rol almaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde Ar-Ge faaliyetleri ile diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim,
topluma hizmet vb.) arasında önemli bir bağlantı bulunmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi, bilim ve
teknolojinin, eğitim-öğretim ve topluma hizmet kapsamında yayılması gerektiği yaklaĢımına sahiptir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin dıĢ çevreyle de iliĢkide olması ve bu çevreyi bilimsel bir çalıĢma alanı
olarak kullanan bir yapı oluĢturması hedeflenmiĢtir. AraĢtırma yönetim süreci faaliyetleri kapsamında
üretilen; proje, bilimsel ve teknik yayın, fikri mülkiyet vb. gibi tüm araĢtırma girdi ve çıktıları eğitimöğretimde ve topluma hizmet amacıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda Ġstanbul Okan Üniversitesi
merkezlerinin hem kendi içlerinde hem de dıĢarıda iĢbirliğinin merkezler aracılığı ile yürütülmesi olarak
gerçekleĢtirilmekte, bu da toplumla etkileĢim stratejisini oluĢturmaktadır. Bilimsel araĢtırma projelerinin
izlenmesi ,geliĢtirilmesi, değerlendirilmesi ve destekleme süreci ”Ġç Akademik Destek
Yönergesi”(YG.OKN.037)(EK-18) kapsamında belirlenmiĢ ilke ve esaslar doğrultusunda
gerçekleĢtirilmektedir.
Kontrol Et
Ġstanbul Okan Üniversitesi, araĢtırma performansının kurumun hedeflerine ulaĢmasındaki yeterliliğini
gözden geçirmekte ve iyileĢtirmektedir. Bu durum, “Ġstanbul Okan Üniversitesi 2016-2020 Stratejik
Planı”nda belirlenen araĢtırma ile ilgili hedefler ve stratejiler; belirlenen göstergeler ile yıllık hedef
izleme planında takip edilmektedir.
Önlem Al
Hedef Ġzleme planında ölçüm kriterlerine göre izlenmekte ve önlem alınmaktadır.
Toplumsal Katkı süreçlerinde PUKO Döngüsü
Toplumsal Katkı süreçlerinde PUKO Döngüsü topluma hizmet prosedürüne göre yürütülmektedir.
(PR.TPH.001)(EK-22)
Planlama
Ġstanbul Okan Üniversitesi içerisinde sosyal sorumluluk projelerinin ve topluma hizmet faaliyetlerinin,
sistematik olarak planlanmasını topluma hizmet projelerini yürütecek bölüm sorumluları ve çalıĢanları
sorumludur.
Uygulama
Konferanslar / Seminerler
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Fakülteler talepleri üç farklı birimde (bölüm, fakülte, üniversite) gerçekleĢtirecek Ģekilde olarak
sınıflandırırlar ve haftalık olarak bildirirler. Birimler, taleplerini etkinlik talep formu ile (EBYS
üzerinden Dekanlığa iletir. Dekanlık\MeslekYüksek Okul Müdürü onayı ile etkinlikler Rektörlük‟e
iletilir. Rektörlük konferans , etkinlik , seminer taleplerini değerlendirir. Bölüm ve fakülte bazında talep
edilen konferans,seminer ve etkinlikler fakülte ve bölümün kendi bütçeleri tarafından onaylanır.
Etkinlikler tamamlandıktan sonra takibi yapılır. Yerel yönetimler ile ilgili ise proje çıkıp çıkmayacağı
araĢtırılır,uygun projeler için gerekli birimler ile iletiĢime geçilir.Sosyal Sorumluluk proje kapsamına
alınabilecek etkinlikler için iĢbirliği protokülüne çevrilebilir mi bakılır.
Diğer Topluma Hizmet Projeleri
Fakülte ve yüksekokullar geliĢtirdikleri sosyal sorumluluk ve topluma hizmet projelerini Topluma
Hizmet Proje Formu ile Rektörlüğe iletirler.Eğer proje finansman veya baĢka kaynak gerektiriyor ise
bunu da formda belirtirler. Projede; projenin amacı, kimlerin yararlanacağı, kimlerin çalıĢacağı
(akademik kadro, öğrenci vb.), süresi bu formda belirtilir. Rektörlük projenin uygunluğunu inceler.
Kaynak gerektirenlere yeterli kaynak varsa onay verir. Kaynak gerektirmeyenleri uygun bulursa
onaylar. Üzerinde çalıĢılması gereken konuları ilgili birimlere incelenmek üzere gönderir. Onaylanan
topluma hizmet projelerinin medyaya duyurulması öngörülürse KIT prosedürleri uygulanır. Projeler
ilgili birimler tarafından yürütülür.
Kontrol Et
Fakülteler tarafından EBYS üzerinden bildirilen konferans ve seminer taleplerinin onayı ve
etkinliklerin gerçekleĢme sonuçları sistem üzerinden kontrol edilir. Etkinlikler yerel yönetimler ile ilgili
ise proje çıkıp çıkmayacağı araĢtırılır, uygun projeler için gerekli birimler ile iletiĢime
geçilir .GerçekleĢme durumları kontrol edilir. Diğer topluma hizmet ve projelerin uygunluğunu
Rektörlük kontrol eder ,kaynak gerektirenlere yeterli kaynak varsa onay verilir. Projelerin gerçekleĢme
durumları ilgili birimler tarafından kontrol edilir.
Önlem Al
Konferans ve seminerler dahilindeki planlanan etkinliklerin gerçekleĢme durumu sistem üzerinden ve
bölüm sorumluları tarafından takibi yapılır. Onaylanmayan etkinlikler için sistem üzerinde uyarı
mekanizması ile uyarılır. Uyarı bilgisi etkinliğin sorumlusuna iletilir. Bu durumda etkinlik ile ilgili iĢ
akıĢının baĢına dönülür ve etkinliğin aksayan adımları tekrar kontrol edilerek önlem alınır.
Yönetsel/idari süreçlerde PUKO Döngüsü
Yönetsel/idari süreçlerde PUKO Döngüsü süreç etkileĢim Ģemasına (EK-24) göre yürütülmektedir.
Planlama
Ġstanbul Okan Üniversitesi paydaĢlarının birincil ve ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde
beklentilerini ve ihtiyaçlarını düzenli olarak sağlamak amacıyla kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dıĢ
paydaĢlarını belirlemiĢ olup, tarafların kalite yönetim sistemi ile ilgili Ģartlarını tespit etmiĢtir.
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Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin iç ve dıĢ paydaĢları

Ġç paydaĢlar





Öğrenciler
Akademik ve Ġdari ÇalıĢanlar
Yönetim (Senato, Mütevelli Heyeti ,Üst Yönetim, Kurul ve Komisyonlar )
Alt yapı (Tesis, teknoloji, laboratuvar,bölüm ve fakülteler )

DıĢ PaydaĢları












Mezunlar
DıĢ Sağlayacılar (tedarikçi ve taĢeron firmalar)
Meslek örgütleri
Öğrenci yakınları
Otoriteler (YÖK, ÖSYM, Bakanlıklar, Valilikler , Belediye, SGK vs..)
Sosyal çevre ve toplum
Sanayi (iĢ verenler ,iĢletmeler )
Rakipler (ulusal üniversiteler ve uluslararası üniversiteler)
Okan Vakfı
Sigorta Ģirketleri
Banka ve finans kuruluĢları olarak tanımlanmıĢtır.

Ġlgili tarafların ) ihtiyaç ve beklentilerini karĢılayacak çalıĢmalar Ġlgili tarafların ihitiyaç ve beklentileri
tablosunda belirtilmiĢtir. ÇalıĢmaların planlaması kalite komisyonu toplantılarında yapılmaktadır.
Proseslerin belirleyicisi; kalite politikası, yıllık kalite hedefleri, faaliyet Planları, yıllık planlar, hizmete
yönelik belirlenmiĢ Ģartlardır. Prosesler ihtiyaç ve beklentileri karĢılayacak Ģekilde oluĢturulan
prosedürler olarak tanımlanmıĢtır. Belirlenen prosesler için hizmet tanımlı Ģartları belirtir bir doküman
varsa (örnek: yasa, tüzük, yönetmelik v.b.) bunlara atıfta bulunulur. Hizmetin gerçekleĢtirilmesine
yönelik her bir faaliyet sahası için Kalite Yönetim Sisteminin 4.1 Genel ġartlar maddesinde, belirtilen
prosesler planlanmıĢ ve prosedürler, iĢ akıĢ Ģemaları/talimatlar hazırlanmıĢtır. Proses ve hizmet
Ģartlarına uygunluğunu sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynaklar tespit edilmiĢtir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde kalite yönetim sisteminde değiĢiklik ihtiyacı tespit edilirse, değiĢiklikler
planlanır yönetimin onayı ile gerçekleĢtirilir. Bu amaçla ;
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DeğiĢikliklerin amaçları ve potansiyel sonuçları
 Kalite yönetim sisteminin bütünlüğü
 Kaynakların varlığı
 Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi değerlendirilir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi, yönetimi, standart Ģartlarını yerine getirmek ve kalite amaçlarına
ulaĢabilmek için oluĢturduğu Kalite Yönetim Sisteminde güncelleme ve değiĢiklik ihtiyacı oluĢtuğunda,
Üst Yönetimin onayıyla, öngörülen değiĢikliklerin etkileĢim içinde olduğu diğer proseslere olan
potansiyel etkiler de göz önüne alınarak, gerekli değiĢiklikler uygulamaya konur. Kalite Yönetim
Sistemindeki değiĢikler planlanıp uygulamaya konulduğunda Kalite Yönetim Sistemi bütünlüğü
yönetim tarafından sağlanmaktadır. Gerekli görüldüğü hallerde yetki devri ve delegasyon yapılarak
yetki ve sorumluluklar yeniden belirlenebilmektedir.
Uygulama
Kalite yönetim sistemi çalıĢmaları kapsamında ölçülebilir performans göstergeleri, iç ve dıĢ
değerlendirmeler, paydaĢ görüĢleri gibi birçok parametrenin etkili olduğu yöntemler kullanılmaktadır.
Ġdari ve akademik süreçlerimizde “Ġç Değerlendirme Prosedürü” (PR.OLD.001) göre oluĢturulan anket
analizleri (mezun öğrenci memnuniyet anketi, öğrenci ders değerlendirme anketi, çalıĢan memnuniyet
anketi) ve iç ve dıĢ denetim sonuçları doğrultusunda iyileĢtirme planları yapılmaktadır. Bu çerçevede
süreç iyileĢtirme modelleri de güncellenmekte, süreci daha etkin ölçmeye ve geliĢtirmeye yönelik yeni
yaklaĢım ve parametreler sisteme eklenmektedir.
Kontrol Et
Yapılan analizler sonucunda memnuniyetsizlik ve tatminsizlik oluĢturan, kurum aidiyet düzeyini
düĢüren, vermek istediği hizmeti daha iyi vermesini engelleyen unsurlar ortaya çıkarılarak kontrol edilir
ve iyileĢtirilmesi gereken alanlar belirlenmektedir. Belirlenen bu alanlar kurumun baĢarısını yükseltmek
için kurumun zayıf veya sürekliliğini tehdit eden alanlar olabilmektedir. Aynı zamanda kurumlar
planlarını hazırlarken ve süreçlerini geleceğe yönelik Ģekilde revize ederken birimin güçlü yönlerini,
değiĢen ve geliĢen dünyadaki fırsatları göz önünde bulundurmaktadırlar.
Proseslerin istenen sonuçlara eriĢmesini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan değiĢikliklerin
uygulama sonuçları izlenir ve proseslerin değerlendirmesi yapılır. Planlanan sonuçlara ulaĢılması için
proses hedefleri ve bağlantılı kalite hedefleri bazında sürekli olarak faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir.
Kalite hedefleri yönetim tarafından, yönetim toplantılarında belirlenerek çalıĢanlara duyurulur. Hedefler,
firmanın genel hedefleri olarak belirlenir. Bölümlerin bu genel hedeflere ulaĢmak üzere bireysel
hedefleri olması beklenir. Hedefler sayısal ifadeler halindedir ve sonuçlara ulaĢma durumu kontrol
edilir. Kalite hedefleri stratejik planın oluĢturulmasında da kullanılır, dökümante edilir. Kalite Hedefleri
Ġzleme Planında takip edilir. Ayrıca Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması aĢamalarında,
kurum yönetimi, sistemin ISO 9001:2015 standardında verilen kıstaslara uygunluğunun sağlanması ve
kalite hedeflerine ulaĢabilme derecesine göre etkinliğinin belirlenmesi açısından değerlendirmesini
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yapar. Doğrulama, geçerlilik faaliyetleri, izleme, muayene ve test faaliyetleri belirlenmiĢtir. Proseslerin
planlanan Ģekilde yürütüldüğünden emin olmak için hizmet Ģartlarına uygunluğunu gösterecek kayıtlar
bulunmaktadır.
Önlem Al
Kurumumuz iyileĢtirme için fırsatları tayin eder ve seçer, müĢteri istek ve beklentilerini karĢılamak ve
müĢteri memnuniyetini arttırmak için gerekli faaliyetleri uygular ve önlem alır. Bu faaliyetler
aĢağıdakileri içerir.






ġartları karĢılamak ve bununla birlikte gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri de belirleyerek
prosesler yeniden düzenlenir ve iyileĢtirilir. Proseslerdeki düzenleme ve iyileĢtirmeye dayalı
güncellemeler sonucunda sürekli iyileĢme sağlanır.
Ġstenmeyen etkileri düzeltmek, önlemek veya azaltmak (Veli/öğrenci tarafından geri bildirimler,
Ġç denetimlerde ortaya çıkan bulgular, DıĢ sağlayıcılar ile ilgili tespit edilen bulgular, çalıĢanlar
tarafından getirilen öneriler , istekler veya tespitler, risk analizi çalıĢma sonuçları, maliyeti
azaltıcı faaliyetler )
Kalite yönetim sisteminin performans ve etkinliğini arttırmaktır. Sürekli iyileĢme kalite
hedeflerinin belirlenmesi ve sürekli izlenmesi sonucunda ulaĢılacak sonuçlara göre proseslerin
iyileĢtirilmesi ile sağlanır.

Kurumumuzda kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, verilerin analizleri, düzeltici faaliyetler
ve yönetimin gözden geçirmesi ile kalite yönetim siteminin sürekli iyileĢtirilmesi sağlanmaktadır.
Sürekli iyileĢtirmenin bir parçası olarak ele alınacak ihtiyaç ve fırsatların mevcut olup olmadığını tespit
etmek için analiz yapılır.





Ġlgili tarafların Ġstek ve ġikayetleri
Ġç Kalite Denetimleri
Ürünün/hizmetlerin Ġzlenmesi ve Ölçümleri
Ġstatistik Analizler

Sonucunda elde edilen veriler ve gelecekte uygunsuzluğa neden olma ihtimali olan konularda önleyici
faaliyet uygulaması yapılır.Ġstanbul Okan Üniversitesi yönetimi dahil, kuruluĢ içinde çalıĢan her
eleman, hizmet kalitesini olumsuz etkileyebilecek olası sorunları Kalite Yönetime raporlamak ile
sorumludur.
Ġç kalite denetimleri kalite sisteminin etkinliğinin belirlenmesinde temel oluĢturur. Potansiyel
uygunsuzlukların oluĢmasını önlemek ve sebebini gidermek amacı ile önleyici faaliyetler olarak risk
analizi yapılır. Ayrıca yapılan analizler ve ölçümler sonucu elde edilen raporlar ve verileri ise
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eğilimlerin izlenmesi ve doğabilecek hataların elimine edilmesi konusunda faydalanılan
araçlardır. Potansiyel uygunsuzluklar nedenlerinin belirlenmesi için kayıt altına alınırlar. Potansiyel
uygunsuzlukların sebepleri ilgili bölümler tarafından araĢtırılır ve uygunsuzluğun tekrarını önlemek için
alınacak tedbir ihtiyaçları karĢılaĢılan uygunsuzluğun etkilerine uygun olarak değerlendirilerek
belirlenir. Belirlenen tedbirler ilgili birimler tarafından uygulanır. Alınan tedbirlerin ve gerçekleĢtirilen
faaliyetlerin sonuçları kayıt altına alınır.
Kurumumuzda idari ve akademik süreçlerimizde “Ġç Değerlendirme Prosedürü” (PR.OLD.001) göre
oluĢturulan anket analizleri (mezun öğrenci memnuniyet anketi ,öğrenci ders değerlendirme anketi
,çalıĢan memnuniyet anketi) ve iç ve dıĢ denetim sonuçları doğrultusunda iyileĢtirme planları
yapılmaktadır. Bu çerçevede süreç iyileĢtirme modelleri de güncellenmekte, süreci daha etkin ölçmeye
ve geliĢtirmeye yönelik yeni yaklaĢım ve parametreler sisteme eklenmektedir. Süreçlerimizde uygulanan
farklı birçok iyileĢtirme yöntemleri (5 neden metodu, PUKÖ, Kök neden analizi, swot analizi vb.)
kurumun hedeflerine ulaĢmasında kullanılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda memnuniyetsizlik ve
tatminsizlik oluĢturan, kurum aidiyet düzeyini düĢüren, vermek istediği hizmeti daha iyi vermesini
engelleyen unsurlar ortaya çıkarılarak iyileĢtirilmesi gereken alanlar belirlenmektedir. Belirlenen bu
alanlar kurumun baĢarısını yükseltmek için kurumun zayıf veya sürekliliğini tehdit eden alanlar
olabilmektedir.
Kurumuzda paydaĢlar arasındaki önceliklendirme (FR.KYS.002)”Ġlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri
tablosuna”(EK-23) göre oluĢturulmuĢtur. Öncelikli paydaĢlar tabloda belirtilmiĢtir. (Öğrenciler,
mezunlar, akademik ve idari çalıĢanlar, tedarikçiler, iĢverenler )
Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın tasarımında programların sektör
araĢtırmalarını yapan ilgili sektör uzmanları, mezun ve aktif öğrenciler, fakülte, enstitü, konservatuvar,
meslek yüksekokulu‟ndan öğretim üyesi ve fakülte/bölüm içinde görev yapan idari personelin
katılımıyla oluĢturulan toplantıda Program DanıĢma Kurulu üyelerinin görüĢ ve katkıları
değerlendirilmekte olup, yıl içerisinde bahar ve güz dönemi olmak üzere iki kere toplanmaktadır.
Müfredat içeriğinin belirlenmesi, ders müfredat değiĢiklikleri, intibak düzenlemeleri, mezuniyet için
gerekli kredi miktarının görüĢülmesi, müfredatın düzenlenmesi ile ilgili iyileĢtirmeler, vb. konular
eğitim komisyonu üyelerinden oluĢan Müfredat Kurul Toplantılarında görüĢülmektedir. Program
danıĢma kurulu toplantıları ve müfredat kurul toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda eğitim
programların tasarlanması ve geliĢmesine katkıda bulunulmaktadır.
Kurumumuzdaki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaĢlarımız web sayfamızda, iç yazıĢmalarda
kullandığımız Elektronik Belge Yönetim sistemi (EBYS), mail sistemiyle bilgilendirme yapılmaktadır.
Kurumumuzda eğitim tasarlanması ve geliĢtirilmesi konusunda görüĢ ve önerilerini almak için
dönemsel olarak Program DanıĢma kurulları toplantıları,müfredatı geliĢtirilmesi için müfredat kurul
toplantıları ve senato toplantıları yapılmaktadır. Yapılan anket sonuçları (öğrenci memnuniyet
anketi,mezun öğrenci memnuniyet anketi,çalıĢan memnuniyet anketi, öğretim elemanı ders
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değerlendirme anketleri) ıĢığında belirlenmiĢ olan eksiklikler, iyileĢtirme faaliyetleri ile giderilerek
paydaĢların kalite güvencesi sistemine katılımı sağlanmaktadır.
Öğrenci memnuniyetinin takibi için üniversitemizde kurulan farklı Ģikâyet ve öneri kanalları
bulunmaktadır. Bu kanallara gelen Ģikâyet ve/veya öneriler sistem üzerinden ilgili birime
yönlendirilerek konu hakkında gerekli açıklama ve düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi'nde gerek eğitim-öğretim gerekse sosyal hayatın geliĢtirilmesiyle ilgili
konularda öğrenciler karar mekanizmalarında söz sahibidir. Üniversitemizin yetkili organlarında
öğrencilerin çeĢitli konulardaki görüĢleri, istek ve Ģikâyetleri paylaĢılarak katılımcı olmaları teĢvik
edilmektedir. Üniversitenin yetkili organlarının düzenlediği toplantılarda öğrencilerin sorunları, Ģikâyet
ve istekleri Öğrenci Konseyi temsilcisi aracılığıyla ve 2018 yılında kurulan Ģikayet yönetimi sistemi ile
web ortamında (odestek@okan.edu.tr) ile iletilmektedir. Üniversitemiz Rektörü ve Genel Sekreteri,
üniversitede hem akademik hem de sosyal hayatın geliĢtirilmesine yönelik öğrencilerin görüĢlerini
almak amacıyla düzenli toplantılar gerçekleĢtirmektedir. Kurumumuzdaki kararlar ve uygulamalar
konusunda dıĢ paydaĢlarımız web sayfamızda bilgilendirme yapılmaktadır.
Programların eğitim amaçları ve kazanımları belirlenirken iç paydaĢ olarak öğretim elemanları ve
öğrencilerin, dıĢ paydaĢ olarak mezunlar, iĢverenler, iĢ dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, öğrenci
yakınlarının katkıları dikkate alınmaktadır. Yapılan anket sonuçları (iĢveren memnuniyet ) ıĢığında
belirlenmiĢ olan eksiklikler, iyileĢtirme faaliyetleri ile giderilerek paydaĢların kalite güvencesi sistemine
katılımı sağlanmaktadır.
Kalite Komisyonunun çalıĢmaları üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitimöğretim
ve araĢtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliĢtirilmesi ile ilgili iç ve
dıĢ kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak
çalıĢmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda çalıĢmaları
yürütmek , iç değerlendirme çalıĢmalarını , kurumsal değerlendirme ve kalite geliĢtirme çalıĢmalarının
sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve rektörün onayına sunmaktır.
Onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunun, kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak Ģekilde
Üniversitenin web sayfasında yer almasını sağlamaktır.
Kurumumuzda ; Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin mezunları ile iletiĢim halinde kalabilmeleri,
mezunlarının bireysel hedeflerine ulaĢabilmeleri, mezunlar arasında iĢ birliğinin kurulmasına ve
Ġstanbul Okan diploma değerinin yükseltilmesine yardımcı olmak amacına yönelik programların esasları
Kariyer Merkezi bünyesinde “Mezun Takip Prosedürüne” göre(PR.KPG.002) (EK-22) yürütülmektedir.
Mezunlara yönelik oluĢturulacak „‟Mezun Beklenti Anketi‟ ve link üzerinden doldurulmaya baĢlanan
Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketihttp://forms.okan.edu.tr/mezun-memnuniyet-anketi/ mezunların
okul içerisindeki iĢleyiĢinde söz hakkı sahibi olmalarını sağlamak ve iĢleyiĢi düzenlemeye yardımcı
olmak esasına dayanır.
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 Olumlu/olumsuz dönüĢlere göre önlemler alınmasını,
 Ofisin iĢleyiĢi hakkında rapor çıkarabilmeyi,
 Mezunların güncel takibinin yapılmasını sağlar.
Anketten alınan geri bildirimler ile kalite yönetim sistemi içerisindeki süreçlerde iyileĢtirme ve
geliĢtirme yapılacak alanlar belirlenmektedir.
C.EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM
Programların Tasarımı ve Onayı
Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde programların sektör araĢtırmalarını yapan ilgili sektör
uzmanları , mezun ve aktif öğrenciler , fakülte, enstitü, konservatuvar, meslek yüksekokulu‟ndan
öğretim üyesi ve fakülte/bölüm içinde görev yapan idari personelin katılımıyla oluĢturulan toplantıda
DanıĢma kurulu komitesi üyelerinin görüĢ ve katkıları değerlendirilmektedir. Müfredat içeriğinin
belirlenmesi, ders müfredat değiĢiklikleri, intibak düzenlemeleri, mezuniyet için gerekli kredi miktarının
görüĢülmesi, müfredatın düzenlenmesi ile ilgili iyileĢtirmeler ,vb. konular
eğitim komisyonu
üyelerinden oluĢan Müfredat Kurul Toplantılarında görüĢülmektedir.DanıĢma kurulu toplantıları ve
müfredat kurul toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda eğitim programların tasarlanması ve
geliĢmesine katkıda bulunulmaktadır. Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde , tasarımında iç
paydaĢlarımızın yanı sıra dıĢ paydaĢlarımızın fikir ve önerileri büyük bir yer tutmaktadır.
Kurumumuzdaki kararlar ve uygulamalar konusunda dıĢ paydaĢlarımız web sayfamızda bilgilendirme
yapılmaktadır. Eğitim-öğretim programı; ön lisans ve lisans yönetmeliğinin 4. Maddesi birinci
fıkrasının(a) bendinde tanımlanan Ġstanbul Okan Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, meslek
yüksekokullarının özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminer, proje, ödev, bitirme
çalıĢmaları ve benzeri çalıĢmalarından oluĢur.( https://www.okan.edu.tr/sayfa/on-lisans-ve-lisansyonetmeligi/) Ön lisans ve lisans programlarında yarıyıllara göre yer alacak dersler ve uygulamalar,
bunların haftalık kredi/saatleri ve toplam kredi/saat sayıları, klinik uygulama kabul esasları, zorunlu ya
da seçmeli olup olmadıkları gibi hususlar ve gerekli eğitim-öğretim çalıĢmalarının esasları, bölüm
önerileri temel alınarak fakülte/enstititü/meslek yüksekokulu /konservatuvar kurulları tarafından
belirlenir ve senatonun onayıyla uygulamaya konulur. Programların tasarımı ve onay aĢamaları “EğitimÖğretimHizmetlerinin Tasarlanması Prosedürüne” (PR.EOG.002)(EK-22) ) göre yürütülmektedir
PaydaĢ görüĢleri anket uygulaması, anket, toplantılar gibi Ģeffaf ve anlaĢılır yöntemler uygulanmaktadır.
PaydaĢ analizi anket sonuçları, toplantı raporları sonuçları program tasarımlarında girdi olarak
kullanılmaktadır.
Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ)
uyumu göz önünde bulundurulmakta ayrıca programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında
iliĢkilendirme yapılmaktadır.
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Ġstanbul Okan Üniversitesi‟ndeki programların müfredatları, Bologna süreci kapsamında yapılan
çalıĢmalar yardımıyla Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ, http://tyyc.yok.gov.tr)
tarafından ortaya konan ilgili alan ve ulusal yeterlilikleri gözetilerek düzenlenmiĢ, programların çıktıları
alan yeterlilikleriyle eĢlenmiĢtir.
Öğrenci Otomasyon sistemi (OIS) Bilgi paketi içerisinde programlara ait ders içerikleri, programların
amacı, program öğrenme kazanımları, program ders matrisleri, eğitim hedefleri, mezuniyet durumları,
programları oluĢturan derslerin öğrenme çıktıları, daha önce belirtilen ders değerlendirme bileĢenleri
yardımıyla ölçülmekte olup, program çıktılarıyla iliĢkilendirilmesinin yapılmasına yönelik olarak
düzenlenmektedir. OIS Bilgi Paketi içerisinde bulunan ders içeriklerinin tamamlatılması,
program içeriklerin
doğruluğunun
dekanlıklar
ve konservatuvar/enstitü/meslek
yüksekokul
müdürlükleri bazında incelenmesi konuları Kalite Komisyonu toplantılarında görüĢülerek bilgi paketi
program durum raporunda belirtilen eksik alanların tamamlatılması Kalite komisyonu üyeleri
aracılığıyla tamamlatılması sağlanmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde öğrenci hareketliliğini teĢvik etmek üzere ders ve kredi tanınması,
diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi
YÖK‟ün öngördüğü gibi 2013 yılından itibaren kredi sistemi olarak AKTS kullanmakta ve öğrenci
hareketliliği AKTS temelinde gerçekleĢtirilmektedir. Öğrencilerin hareketliliğe katılmadan önce
akademik danıĢmanları gözetiminde hazırladıkları öğrenim anlaĢmaları için intibak tabloları
düzenlenmekte ve Fakülte Yönetim Kurulu (FYK) tarafından onaylanmaktadır. Öğrencilerin baĢarılı
oldukların derslerin kredileri not dönüĢümü yapılarak transfer edilmekte ve tam tanınma sağlanmaktadır.
Tüm Ġstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerine Diploma Eki verilmekte; öğrencilerin hareketlilik
sırasında aldıkları dersler Diploma Eki not çizelgesinde orijinal adları ve kredileriyle gösterilmektedir.
Hareketlilik sırasında bulundukları kurum da öğrencinin hareketliliğe katıldığı dönem için transkriptte
belirtilmektedir. Program kazanımları ve amaçlarının TTYÇ ile iliĢkisi diploma ekinde gösterilmektedir.
Ek olarak öğrencilerin hareketlilik sırasında yaptıkları staj faaliyeti de Diploma Eki‟nin 6.1 maddesinde
belirtilerek, stajlarına da tam tanınma sağlanmaktadır.
Programların eğitim amaçları ve kazanımlarına ilgili bölümlerin web sayfalarından ulaĢılabilmektedir.
Programların eğitim amaçları ve kazanımları belirlenirken iç paydaĢ olarak öğretim elemanları ve
öğrencilerin, dıĢ paydaĢ olarak mezunlar, iĢverenler, iĢ dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, öğrenci
yakınlarının katkıları dikkate alınmaktadır.
Programların eğitim amaçları ve kazanımları belirlenirken iç paydaĢ olarak öğretim elemanları ve
öğrencilerin, dıĢ paydaĢ olarak mezunlar, iĢverenler, iĢ dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, öğrenci
yakınlarının katkıları dikkate alınmaktadır. Amaç, mezunların bağımsız, çözümleyici ve eleĢtirel
düĢünebilen bireyler olarak hayat boyu öğrenmeyi sürdürebilmeleri ve bu yolla geleceğin yetkin,
yaratıcı, geniĢ görüĢlü, etik ve sosyal sorumluluk sahibi liderleri olarak insanlığın ilerlemesine katkıda
bulunmalarıdır.
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Üniversitemizde program onayları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‟nda belirlenen ilgili yetkili
kurulların kararlarına istinaden onaylanmaktadır. Program onaylanma sürecinde Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen kriterler de esas alınmaktadır. Üniversitede açılması düĢünülen yeni bir program,
ilgili Bölüm Müfredat Komitesi tarafından TYYÇ ulusal alan yeterlilikleri ve YÖK yönetmeliği
gözetilerek hazırlanıp, Bölüm BaĢkanı tarafından ilgili Dekan‟a veya Meslekyüksekokul Müdürü‟ne,
lisansüstü programlar için ayrıca ilgili Enstititü Müdürü‟ne iletilir. Açılma önerisi kararı ilgili Fakülte/
Meslek yüksekokul veya Enstitü Kurulu‟nda alınan ve Fakülte Kurulu‟na ulaĢan taslak program, Ģekil,
içerik, altyapı ve öğretim kadrosu gerekleri açısından değerlendirilir Olumlu bulunan taslak öneri
fakülte kurulu ve eğitim komisyonunda görüĢülür, senato gündemine alınabilmesi için Rektör‟e iletilir.
O aĢamada olumlu olarak değerlendirilemeyen taslak öneri, gözden geçirilmek üzere gerekçeleriyle
birlikte Fakülte, MeslekYüksekokul veya Enstitü‟ye iletilir. Senato‟da kabul edilen yeni program açma
önerisi, değerlendirilmek üzere Mütevelli Heyet‟e iletilir. Senato‟da olumlu değerlendirilemeyen yeni
program açma önerisi, gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için Fakülte Kuruluna iletilir. Mütevelli
Heyeti‟nde kabul edilen yeni program açma önerileri yazıyla YÖK‟e bildirilir. Üniversitede var olan bir
programın müfredatında yapılacak değiĢikler, Mütevelli Heyeti süreci hariç,yukarıdaki anlatılan
sıradaki iĢlemlerin gerçekleĢmesi ile hayata geçmektedir. Programların eğitim amaçları ve kazanımları
kurumsal web sayfasındaki (https://ois.okan.edu.tr/bilgipaketi/eobsakts/) aracılığıyla kamuoyuna açık bir
Ģekilde duyurulmaktadır.
“ĠĢ Yeri Uygulamalı Eğitim O‟COOP Yönergesine” (YG.OKN.039)( EK-18) göre ; ĠĢ yeri uygulamalı
eğitim programları (O‟COOP), Ġstanbul Okan Üniversitesi Fakültelerinde eğitim ve öğretime halen
devam etmekte olan tüm bölümlerin lisans programlarını (daha sonra açılacak ve/veya öğrenci alacak
bölümler de dahil) kapsar. O‟COOP dönemi 7.ve /veya 8. Dönemi (4.sınıf) ya da öğrencinin Bölümünde
almak zorunda olduğu tüm dersleri tamamladıktan ve Genel Not Ortalaması (GNO/GPA) en az 2.00
olduktan sonraki ilk yarıyılı, Mühendislik bölümleri için 8. yarıyılı , Gastronomi bölümü için; Dördüncü
sınıf bahar dönemi (mezun olacak veya mezuniyete aday öğrencileri) tanımlamaktadır. O‟COOP
destekli eğitim programları iĢyerleri ile yapılan protokollere örnek verilebilir. (Örn : Temsa ĠĢ
makinaları ile yaptığımız iĢbirliği kapsamında belirlenen “CRM, Pazarda Yeni Ürün Sunma ve
Konumlama Stratejilerinin Belirlenmesi, Kiralama ve Rebuild, Stok Yönetimi ve SipariĢ” projeleri için
Mühendislik ve ĠĢletme Bölümlerimizden 5 son sınıf öğrencisi 6 ġubat 2017 tarihinde iĢbaĢı yapmıĢtır.
Öğrencilerimiz projelerini 16 haftada tamamlayacaklardır.)
ĠĢ yeri uygulamalı eğitim programı (O‟COOP) hakkında ilgili web sayfamızda detaylı bilgi
bulunmaktadır.(https://www.okan.edu.tr/okm/sayfa/3755/isyerinde-egitim-programi-ocoop-cooperativelearning/)
Üniversitemizin uyguladığı “Kariyer ve YaĢam Programı Prosedüründe” (PR.KPG.001)(EK-22)
ifade edilen “Kariyer ve YaĢam Programı” çerçevesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerimizin
aldığı “Kariyer ve YaĢam Dersi” ve üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize yönelik uyguladığımız “ĠĢ
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YaĢamına Hazırlık Dersleri “ ile hedeflediğimiz; öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde kendilerini
tanımalarını, kiĢisel farkındalık geliĢtirmelerini, kariyer seçeneklerini belirlemelerini, iĢ hayatında
baĢarılı olmak için gerekli becerileri edinmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda;iĢ hayatına adım atacak
gençlerimizin, kendine özgü dinamikleri olan bu yeni ortamı daha mezun olmadan tanımalarına,
anlamalarına ve hazırlanmalarına; dolayısıyla çabuk uyum sağlamalarına destek olmaktır. ĠĢ YaĢamına
Hazırlık ve Kariyer YaĢam Dersi, KiĢisel GeliĢim” ve “Sektör Tanıma” olarak 2 ana
temadan oluĢmaktadır.
KiĢisel GeliĢim
 Öğrencilerin kiĢisel farkındalığını artırmak; kendilerini iyi tanımalarını, güçlü yanları ve geliĢim
alanlarını tespit etmelerini sağlamak.
 Kariyer ile ilgili eğilim ve yetkinliklerini belirlemelerini sağlamak.
 Kariyer seçeneklerini belirlemelerini sağlamak
 KiĢisel vizyon oluĢturmak ve hedef kavramlarını vermek.
 ĠĢ hayatının temel yapı taĢları motivasyon, performans, proaktivite kavramlarına giriĢ yapmak.
 “Öğrenci” olmaktan “çalıĢan” olmaya geçerken değiĢecek olan dinamikleri yönetmelerini
sağlamak.
 ĠĢ yaĢamına girerken gerekli kiĢisel imaj ve iletiĢim becerilerini kazandırmak.
 ĠĢ arama yöntemlerini anlamalarını, yaratıcı ve etkin bir Ģekilde kullanmalarını sağlamak.
 Etkili bir özgeçmiĢ oluĢturmak.
 ĠĢ görüĢmelerine hazırlamak.
Sektör Tanıma; Öğrencilerimiz, geliĢmekte olan sektörler hakkında bilgilendirilmektedir. Firma,
yönetici ve iĢ adamları ile öğrenciler buluĢturularak, öğrencilerin sektör hakkında bilgi sahibi
olmaları sağlamaktır.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde yurt içindeki/yurt dıĢındaki iĢyeri ortamlarında gerçekleĢtirebilecekleri
uygulama ve stajların iĢ yükleri, AKTS/ECTS kredisiyle belirlenerek programın toplam iĢ yüküne dahil
edilmemekle birlikte, stajların bir kısmı (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlik Hizmetleri
MeslekYüksekokulu ) kredi yüküne sayılmaktadır. Zorunlu/isteğe bağlı staj ile Erasmus+ ve Proje
Tabanlı stajlar öğrencinin not durum belgesi ve "Diploma Eki"nde gösterilmektedir. Erasmus program
Staj hareketliliğinin amacı, öğrencinin eğitim aldığı alanda mesleki bilgisini artırmasıdır. Bu
hareketliliğin öğrencilerin Avrupa'da istihdam edilebilirliğini artırması hedeflenmektedir. Zorunlu/isteğe
bağlı ile Erasmus proje tabanlı staj bilgilerine ilgili web adreslerinden ulaĢılmaktadır.
(https://www.okan.edu.tr/erasmus/sayfa/1243/ogrenci-staj-hareketliligi/)
(https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/staj-bilgileri).
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Programların Sürekli Ġzlenmesi ve Güncellenmesi
ĠçpaydaĢların (öğrenciler ve çalıĢanlar ) ile dıĢpaydaĢların (iĢveren, iĢdünyası ve meslek örgütü
temsilcileri, mezunlar,vb.), akademik personelin sürece katılımı sağlanarak, programın gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi danıĢma kurul komitesi toplantılarıyla gerçekleĢtirilmektedir. Toplantı
sırasında yapılan değerlendirmelerde toplantıya katılanların görüĢleri alınarak, toplantı sonuçları ilgili
birimlerce paylaĢılmaktadır. Programların güncellemesi sürecinde program sahiplerinin belirlediği
paydaĢlar sürece dahil edilmektedir. Program mezunlarının istihdam alanları ile ilgili iĢveren, meslek
örgütü temsilcileri, mezunlar paydaĢlar arasında yer almaktadır. Belirlenen paydaĢlar, mezun
yeterliliklerinin, program çıktılarının ve istenilen minimum yeterliliğe katkı sağlayacak teorik ve pratik
dersler, süresi ve stajların belirlenmesinde katkı sağlamaktadır. Müfredatın içeriğinin belirlenmesi,
dersin içerisinde okutulacak kitaplar ve müfredat ile ilgili iyileĢtirmeleri vb. konuları kapsayan en az üç
akademik personelin katılımıyla aylık Müfredat Kurul Toplantıları yapılmaktadır.Müfredat kurul
toplantıları aylık dönemlerde gerçekleĢtirilmektedir.
Her bir program için yapılmak üzere oluĢturulan öz değerlendirme raporu konu baĢlıkları OIS sistemi
içerisine yüklenmesine baĢlanmıĢtır. Raporun konu baĢlıkları Öz değerlendirme Komisyonu tarafından
oluĢturulmuĢtur. (Özdeğerlendirme Raporu Konu baĢlıkları) (EK-25) ÇalıĢma deneme aĢamasında
olup örnek bir program için sisteme raporun tanımlamaları yapılacaktır.
Özdeğerlendirme raporu programların ve kurumun niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmesi için
gereken bilgileri sağlamaya yöneliktir. Özdeğerlendirme raporu Ek te belirtilen Özdeğerlendirme
raporu konu baĢlıklarına göre yazılmalı ve istenilen tüm bilgileri içermelidir. Her program için ayrı bir
özdeğerlendirme raporu hazırlanmalıdır.
Her eğitim-öğretim yılı döneminde bir sonraki akademik yılın müfredat çalıĢmalarına baĢlarken ilgili
akademik müfredat birim kurulları tarafından bir önceki eğitim-öğretim yılında verilen ders ve
programların baĢarı ölçme ve değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak ders ve program
güncellemeleri hazırlanmaktadır. Derslerdeki baĢarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için laboratuvar,
derse katılım, ara sınav, final sınavı, yazılı ödev, okuma ödevi, quiz, proje, sunum, gibi birden çok
bileĢen kullanılabilmektedir. Her ders için baĢarının ölçülmesinde ve değerlendirmesinde hangi
bileĢenlerin ne ağırlıkla kullanıldığı dersin yarıyıllık ders programınında yer aldığı ders izlencesinde
belirtilmektedir. Ders izlencesinde, ders öğrenme çıktılarının hangi ders değerlendirme bileĢenleri
tarafından ölçüldüğü bilgisine de yer verilmektedir. Akademik dönemde her ders için ders dosyası
hazırlanması çalıĢmasına baĢlanacaktır. (Ders dosyası içeriği;(öğrenci yoklama listesi ,vize soruları ve
cevap anahtarı ,vize sınavı yoklaması ,vize yanıt kağıtlarının kopyalarından üç örnek(en iyi orta
,zayıf,),final soruları ve cevap anahtarı,final sınavı yoklaması,final yanıt kağıtlarının kopyalarından üç
örnek(en iyi, orta ,zayıf,),diğer değerlendirme bileĢenlerin kanıt kopyaları(proje,kısa sınav,ödev vb..) (üç
örnekten iyi,orta,zayıf) ,baĢarı not listesi(imzalı kopya)
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Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde doğru,adil ve tutarlı Ģekilde derecelendirmeyi güvence altına almak
için sınavlar, notlandırmalar, derslerin tamamlanması, mezuniyet koĢulları önceden belirlenmiĢ ve
ilan edilmiĢ kriterlere dayanmakta ve izlenmektedir.
Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde düzenli olarak yapılan ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketi
değerlendirme sonuçlarının,mezun öğrenci memnuniyet anketi değerlendirme sonuçlarının programların
güncellemelerine ve sürekli iyileĢtirilmelerine katkı vereceği düĢünülmektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde programların eğitim amaçlarına iliĢkin hedeflerine ulaĢması, öğrencilerin
ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi izlenmekte ve ölçülmektedir. Bu bağlamda Ġstanbul Okan
Üniversitesi‟nde ders veren öğretim elemanlarıyla ilgili olan öğrenci görüĢleri “Öğretim Elemanı ve
Ders Değerlendirme Anketi” ile alınmaktadır. KiĢisel geliĢimi teĢvik etmesi bakımından anket sonuçları
dersi veren öğretim elemanları ve akademik birim yöneticileri tarafından görülebilmektedir.
Programların eğitim amaçları ve öğrenim çıktılarına iliĢkin taahhütleri; Programların Eğitim amaçları
ve öğrenme çıktıları web sayfasında ilan edilerek güvence altına alınmaktadır. Programların amaçları
Ġstanbul Okan Üniversitesinin web sayfasında, akademik birimler sekmesinin altında bölüm/program
bazında yer almaktadır. Programların amaçlarına ilave olarak “program hakkında genel bilgi,akademik
kadro,duyurular,iletiĢim bilgileri ,program yeterlilikleri (çıktıları), ders planı, ders programı, ders
içerikleri(dersler‒/ECTSAKTS Kredileri),kariyer olanakları olarak belirtilmektedir.
Program yeterliliklerine ulaĢılamadığının tespiti halinde iyileĢtirme çalıĢmaları yapılarak çevrim
kapatılmaktadır. Hedefe ulaĢılamayan konularda eğitim komisyonunda gerekli değerlendirmeler
yapılmakta, program yeterlilikleri ile ilgili gerekli görülen düzenlemeler Fakülte Kuruluna
sunulmaktadır.
Üniversitemizin stratejik planında akademik programların akredite edilmesini sağlamak,
programların akredite olması için destekleyici mekanizmaları geliĢtirmek amaç olarak yer almaktadır.
(akademik programların akredite edilmesini sağlamak stratejik hedef 2.5) Akreditasyon süreçleri
Rektörlük Makamının onayı, malî ve stratejik yönetimsel desteği ile devam etmektedir.
Öğrenci Merkezli Öğrenme ,Öğretme ve Değerlendirme
Ġstanbul Okan Üniversitesi programlarında yer alan derslerin öğrenci iĢ yüküne dayalı kredi değerleri ;
(AKTS-Avrupa Kredi Transfer Sistemi) (ECTS-EuropeanCredit Transfer and Accumulation System)
olarak belirlenmektedir. AKTS/ECTS ; öğrenme çıktılarına ve öğrenim sürecinin Ģeffaflığına dayanan
öğrenci merkezli bir kredi biriktirme ve transfer sistemidir.
Üniversitemiz) ” Önlisans ve Lisans eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ( YT.OKN.001) (EK-18) ön
göre AKTS/ECTS sistemini 2012-2013 öğretim yılından beri kullanmaktadır. Lisans programları
240AKTS/ECTS, önlisans programları 120 AKTS/ECTS, tezsiz yükseklisans programları (6039
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90)AKTS/(ECTS), tezli yükseklisans programları(90-120) AKTS/ECTS,doktora programları minimum
180AKTS/ECTS kredisidir. Derslerin iĢ yüklerini ve bu derslerde alınan notları gösteren örnek bir
Diploma Eki ve transkript örneği (EK-9)‟nolu tabloda sunulmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde doğru, adil ve tutarlı Ģekilde derecelendirmeyi güvence altına almak
için sınavlar, notlandırmalar, derslerin tamamlanması, mezuniyet koĢulları önceden belirlenmiĢ ve ilan
edilmiĢ kriterlere dayanmakta ve izlenmektedir. Üniversitemizde lisans, ön lisans, lisansüstü eğitimöğretim yönetmeliklerinde sınav koĢulları, itiraz süreçleri, notlandırma, notların ilanı ve mezuniyet
koĢullarına iliĢkin düzenlemeler açık bir Ģekilde “Önlisans ve Lisans eğitim öğretim ve Sınav
Yönetmeliği” (YT.OKN.001)(EK-18), “Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine” (YT.OKN.017)
(EK-18) göre belirlenmiĢ ve bu düzenlemeler üniversitemiz internet sayfası üzerinden öğrencilerimiz ile
paylaĢılmıĢtır.
Adil bir değerlendirme için önceden belirlenmiĢ kriterler ve mezuniyet koĢullarına uygun not verme
iĢlemleri yapılmakta ve OIS sistemi içerisinde "Bilgi Paketinde” ilan edilmektedir. Farklı sınav ve
değerlendirme yöntemleri için, öğretim elemanları ilgili birimleri bir dilekçe ile bilgilendirmekte ve
farklılıkları öğrencilere ilan etmektedir. Bilgi paketi içerisindeki bilgilerin web ile entegrasyonu devam
etmektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri,
çalıĢma alanları, akademik uzmanlık alanları, vb. dikkate alınmaktadır. Üniversitemizde ön lisans, lisans
ve lisansüstü düzeyde ders görevlendirmeleri akademik kurullarda tartıĢılarak uzmanlık ve çalıĢma
alanlarına göre belirlenmektedir. Ayrıca kurumumuzda lisans düzeyinde her öğretim dönemi
sonunda tüm derslerde öğrenciler öğretim görevlisini değerlendirdikleri “Ders ve Öğretim Elemanı
Değerlendirme Anketi” ni doldurmaktadırlar. Değerlendirme sonuçları Ölçme değerlendirme süreç
sorumlusu tarafından ilgili fakülte dekanlıkları ve müdürlüklerine iletilmektedir. Eğitim-öğretim
kadrosunun mesleki geliĢimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileĢtirmek için ; Üniversitemizde
tüm akademik personel için yıllık olarak alınması gereken hizmet içi eğitim bilgileri yıllık fakülte
geliĢim planında Ġnsan Kaynakları tarafından hazırlanarak ilgili personelin dosyasında saklanmaktadır.
Önlisans, lisans eğitim-öğretim sınav yönetmeliğine göre bir yarıyıl süren bir dersin kredisi o ders
için haftalık teorik ders saati toplamına, o derse iliĢkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer
çalıĢmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir. Yıllık derslerde bir dersin
toplam kredisi iki katı olarak hesaplanır. Yıllık derslerin kredi ve notları, nihai notun verildiği yarıyıldan
itibaren hesaba katılır. Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin toplam
kredisidir. Önlisans ve lisans öğrencilerinin güz ve bahar yarıyıllarında normal ders yükü kayıtlı
oldukları akademik programların ilgili yarıyılı için öngörülen ders yüküdür. Hazırlanan AKTS
değerlendirmelerine göre, bir akademik yıl için AKTS kredisi 60 olarak belirlenmiĢtir. 1 AKTS, 30 saat
çalıĢma karĢılığı olarak belirlenmektedir. Öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere
toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden baĢarılı olmaları zorunludur.
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Öğrenci iĢ yükü hesaplamasında, öğrenci yalnızca bir final sınavına girmesine rağmen final haftası 2
hafta olarak alınmak zorundadır çünkü akademik yıl final sınavı sonrasında biter ve öğrenci bu dönem
için sorumludur.
Bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi öğrencilerin o derse iliĢkin hedeflenen
öğrenme kazanımlarına ulaĢabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalıĢmalar, seminerler,
alan çalıĢmaları, bireysel çalıĢmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dıĢındaki tüm
çalıĢmalarını kapsar.
Üniversitemiz, eğitim-öğretim ile ilgili süreçlerinde eğitimin önemli bir paydaĢı olarak öğrenci
temsilcisine önem vermekte, öğrencilerle her aĢamada ve her seviyede iletiĢim kurulmaktadır.
Üniversitemizde dönemsel olarak öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimleri toplanmakta ve eğitim
programımızın tanımlanmıĢ hedeflerine ulaĢma düzeyi değerlendirilmektedir. Bu süreç fakülte ve bölüm
bazlı olarak yürütülmekte olup, yıllık müfredat değerlendirme süreçleri kapsamında dikkate
alınmaktadır. Tüm üniversite kapsamında ise öğrencilerin ve öğretim elemanlarının programa iliĢkin
görüĢ ve önerilerine yer veren iletiĢim toplantıları ve zaman zaman geri bildirim anket çalıĢmaları
düzenlenmektedir. Karar mekanizmaları olan eğitim kurullarında, Üniversitemiz Kalite Komisyonunda,
senatoda öğrenci temsilciliği sağlanmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi 2013-2016 dönemi için Diploma Eki Etiketi sahibidir. Diploma eki etiketi
2014 yılından itibaren kaldırılmıĢ olup, 2015-2016 yılı akademik yılı içinde mezun olan
öğrencilerimizin diploma ekinde diploma eki etiketi bulunacaktır. Daha sonraki yıllarda verilecek
diploma ekleri etiketsiz verilmeye devam edilecektir. Diploma denkliği ise, YÖK‟ün öngördüğü kural
ve koĢullara uygun olarak sağlanmaktadır. 2007-2013 yılları arasında LLP Erasmus adı altında
gerçekleĢtirilen öğrenci ve personel hareketliliği, 2014-2021 arasında Avrupa Birliği'nin 2020
hedeflerini gerçekleĢtirecek Ģekilde Erasmus+ (Erasmus Plus) programı olarak devam edecektir.
Erasmus+ programı, çok daha fazla öğrencinin hareketliliğe katılımını sağlamayı, 2020 tarihi
itibariyle 20 milyon kiĢinin hareketlilikten faydalanmıĢ olmasını hedeflemektedir. Öğrenci öğrenim
ve staj hareketliliği ile ilgili bilgiler web sayfasında belirtilmiĢtir.
Zorunlu staj yönergesine göre öğrenciler için zorunlu nitelikteki staj programının amacı, öğrencilerinin
aldıkları teorik eğitimi uygulama sürecinde kullanarak teorik, pratik ve idari açılardan geliĢmelerine
katkıda bulunacak bir deneyim kazanmalarını sağlamaktır.Öğrencilerin mezuniyet koĢullarını
sağlayabilmeleri için yönergede belirtilen koĢullarda bir iĢ yerinde/ kamu kuruluĢunda 20 iĢ günü
kesintisiz staj yapması gerekmektedir.
Kariyer ve YaĢam Programı yönergesine göre programın tamamı 1 kredidir ve program
tamamlandığında öğrencilerin transkriptlerinde ‟‟BaĢarılı‟‟ Ģeklinde gösterilir. Programın tamamlanmıĢ
kabul edilmesi için aĢağıdaki derslerin tamamlanması gerekmektedir.
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 Kariyer ve YaĢam Dersi (Zorunlu),
 Disiplinler Arası Seminerler (Katılım zorunlu),
 ĠĢ YaĢamına Hazırlık Dersi (Zorunlu),
 Happy Life Dersleri (2 ders alınması zorunlu)
 Bir seçmeli ders
 Sosyal Sorumluluk Dersi (Seçmeli),
 Gönüllü Staj ve Yarı Zamanlı ĠĢ (Seçmeli),
 Fütürizm
 YaĢam ve Kültür
 Felsefe
 DeğiĢimi Algılama
 Ġngilizce 1
 Ġngilizce 2
 Müfredata alınacak diğer seçmeli dersler
Hazırlık sınıfından itibaren öğrenciler istedikleri sınıfta "Yarı zamanlı ĠĢ ve Gönüllü Staj"na
katılabilirler. Kariyer Merkezi aracılığı ve yönergelerine uygun olarak yapılan gönüllü stajlar ve yarı
zamanlı çalıĢmalar değerlendirmeye alınır. Programın bu kısmına dahil ve stajlarını yönergelere uygun
olarak tamamlayan öğrenciler baĢarılı sayılırlar.
Üniversitemiz öğrencilerinin staj ve iĢ yeri eğitimi gibi kurum dıĢı deneyim edinmelerini gerektiren
süreçler staj uygulama esas ve ilkeleri ile sağlanmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi'nde öğrenim gören
öğrencilerin öğrenim süresince yapmakla yükümlü oldukları staj programları ve stajın yapılacağı iĢletme
ve kurumlarla ilgili usul ve esasları ile staj komisyonunun görev ve sorumluluklarının belirlendiği
esaslar staj uygulaması olan programların, programlarına özgü staj yönergeleri bulunmaktadır.
Ayrıca Kariyer Merkezimizin çalıĢmaları içerinde yer alan öğrencinin lisans eğitimi sırasında bir iĢ
yerinde çalıĢmasına dayalı uygulamalı bir eğitim olan ĠĢyeri Uygulamalı Eğitim (O‟COOP) programı ile
ilgili esaslar “ĠĢ Yeri Uygulamalı Eğitim O‟COOP yönergesinde” (YG.OKN.039) (EK-18) „de
belirtilmiĢtir.
Erasmus+ programının yükseköğretim öğrencilerinin hareketlilik programının en önemli bileĢenlerden
birisi de Staj hareketliliğidir. Staj hareketliliğinin amacı, öğrencinin eğtim aldığı alanda mesleki bilgisini
artırmasıdır. Bu hareketliliğin öğrencilerin Avrupa'da istihdam edilebilirliğini artırması
hedeflenmektedir. Erasmus+ staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. Web sayfamızda Erasmus staj
hareketliliği ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır.(https://www.okan.edu.tr/erasmus/sayfa/1243/ogrencistaj-hareketliligi/)
ĠĢ yeri uygulamalı eğitim programları (O‟COOP), Ġstanbul Okan Üniversitesi Fakültelerinde eğitim
ve öğretime halen devam etmekte olan tüm bölümlerin lisans programlarını (daha sonra açılacak
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ve/veya öğrenci alacak bölümler de dahil) kapsar. Lisans ve ön lisans programında öğrenim gören
öğrencilerimiz için kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren ortak
seçmeli derslerimiz bulunmakta olup öğrencilerimizi disiplinler arası farklı eğitim almaya teĢvik ederek
bu dersleri almaya yönlendirilmektedir. Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri
tanıma fırsatı veren zorunlu ve seçmeli dersler aĢağıda belirtilmiĢtir.
1.Kariyer ve YaĢam Dersi (Zorunlu)
Hazırlık sınıfından veya 1 inci sınıftan itibaren uygulanan ders, 1 dönem boyunca ve haftada 2 saat
olarak yürütülür. Öğrencilerimiz bu ders kapsamında üniversite eğitimlerini akademik ve sosyal olarak
daha iyi değerlendirmeye yönelik bilgiler alır, kendi yetkinliklerini tanıma/geliĢtirmeye yönelik
konularda bilinç kazanır ve iĢ dünyasının önde gelen temsilcileri ile bir araya gelerek iĢ dünyasını
tanıma olanağı bulurlar.
2.ĠĢ YaĢamına Hazırlık (Zorunlu)
ĠĢ YaĢamına Hazırlık dersi 3. ve 4.sınıf öğrencilerine 1 dönem boyunca (Bahar ve/veya Güz Dönemi) ve
haftada 2 saat zorunlu ders olarak yürütülür. Bu ders kapsamında, öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde
iĢ alanları ile ilgili eğilim ve yetkinliklerini belirlemeleri, geliĢme alanlarını tespit edebilmeleri,
sektörler ve iĢ alanlarını tanımaları, iĢ hayatında baĢarılı olmak için sosyal ve kültürel becerilerin neler
olduğunu anlamaları ve iĢ dünyasının çalıĢanlarda aradığı temel yetkinlikler konusunda bilgi sahibi
olmaları sağlanır. Bununla birlikte iĢ arama yöntemleri, özgeçmiĢ hazırlama, baĢarılı ve etkin mülakat
teknikleri konusunda da bilgi aktarılarak iĢ dünyasının önde gelen firmaları ve yöneticileri ile
buluĢmaları sağlanır.
3.Disiplinler Arası Seminerler (Zorunlu)
2017-2018 öğretim yılından baĢlayarak iĢ bu yönerge kapsamına giren öğrenciler , 1. sınıfta bir yıl
boyunca üniversite bünyesinde düzenlenen 10 etkinliğe katılarak bu dersi tamamlar.
4.Seçmeli Dersler
1. Bu program öğrencilerimizin iĢ dünyasını tanımalarını, teorik bilgilerini yerinde uygulama olanağı
bularak pekiĢtirmelerini sağlayan seçmeli dersler ile gönüllü staj, yarı zamanlı çalıĢma
gibi uygulamalardan oluĢur.
2. Öğrenciler, iĢbirliği yaptığımız kuruluĢlarda bölümlerine uygun olarak gönüllü staj ya da yarı
zamanlı iĢler için teĢvik edilirler ve desteklenirler. Böylece hem iĢ hayatını bizzat yaĢayarak
deneyimleme olanağı bulur, hem de öğrenim gördükleri alanın kendilerine en uygun bölümünü keĢfetme
ve iĢ dünyası ile daha öğrenci iken tanıĢma fırsatı bulurlar. Öğrenci minimum 20 iĢ günü çalıĢmayla,
ilgili evrakları ve staj dosyasını teslim etmek koĢulu ile baĢarılı sayılır.
3. Yasaların öngördüğü biçim ve koĢulları sağlayarak, diĢ hekimliği ve tıp fakültesi öğrencilerinin üst
sınıflarında sağlık merkezlerinde yapacakları gönüllü çalıĢmalar yine gönüllü stajlar yönergesinde
tanımlanan koĢullar sağlandığında bu stajlar kapsamında değerlendirilir.
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4. Aksine bir hüküm olmadıkça, bu kapsamda idari katkı payı ödeyen gönüllü staj yapacak öğrencilerin
iĢ kazalarına ve meslek hastalıklarına karĢı sigortaları üniversite tarafından ödenir.
5. Uygulama eğitimleri olan fakülte ve meslek yüksekokullar, fakülte yönetim kurulu kararı
aldıklarında bu uygulama eğitimi kariyer ve yaĢam programının 1 seçmeli dersi olarak değerlendirilir.
6. Hukuk, Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakülte öğrencilerinin ĠĢ YaĢamına Hazırlık ders içerikleri ilgili
dekanlık tarafından düzenlenir.
5. Happy Life (Zorunlu)
Happy Life, öğrencilerimizi sportif, sanatsal ve kültürel açılardan geliĢtirmeye yönelik olarak
düzenlenen derslerden oluĢur. Öğrencilerimiz Basketbol, Futbol, Voleybol, Masa Tenisi, Tenis, Squash,
Golf, Yüzme gibi sporların yanında Dans, Müzik, Tiyatro, Satranç, Resim ve El Sanatları gibi derslere
ilgi alanları doğrultusunda katılırlar. Seçmeli derslerin yönetimi OIS Öğrenci ĠĢleri sistemi üzerinden
yapılmaktadır. Öğrenci Ģifresi ile OĠS “Öğrenci Otomasyon Sistemine” giriĢ yaparak öğrenim süresi
boyunca alacağı zorunlu, mesleki seçmeli ve sosyal/diğer seçmeli derslere “Not Durum Belgesi
(Transkript)” aracılığıyla ulaĢılabilmektedir.
Yeni öğrencilerimizin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için; kayıt oldukları dönem itibariyle
her program için akademik danıĢmanlar atanmaktadır. Akademik danıĢmanlar, öğrencilerin üniversiteye
uyumu için destek hizmeti vermektedir. Üniversitemizde her öğrencimizin bir akademik danıĢmanı
bulunmaktadır. Ġlgili akademik birim tarafından “Akademik DanıĢmanlar” ilk ders kaydı öncesinde
atanmaktadır. Akademik DanıĢmanlarımız, öğrencilerimizin ders kayıt iĢlemleri, alacakları dersler ve
yönlenecekleri akademik alanlar ve eğitim-öğretimleri boyunca ihtiyaçları olacak diğer akademik
konularda yol gösterici olmaktadır.
Özellikle dönem baĢlarındaki ders seçim ve onaylama iĢlemleri akademik danıĢman kontrolü ile
gerçekleĢtirilmektedir. Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca tüm akademik faaliyetleri danıĢmanlar
tarafından izlenmekte ve gerekli rehberlik faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çalıĢmayı destekleyecek olan
öğrenci otomasyon sistemi, öğrencinin ders seçme ve baĢarı durumlarının danıĢmanları
tarafından kolaylıkla izlenebilmesi amacıyla tasarlanmıĢtır.
“ÖnLisans ve Lisans Eğitim -öğretim ve sınav yönetmeliğimize” (YT.OKN.001) (EK-18) göre
öğrencinin baĢarı durumunu ölçme değerlendirmede aĢağıdaki maddeler uygulanmaktadır.
Ders notları ve baĢarı durumu
Madde39
(1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin
öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir; bu not, ham not, olarak adlandırılır.
Hangi ham not aralığının hangi harf karĢılığına denk geleceği, ilgili öğretim elemanı tarafından
belirlenir ve yıl sonu notları harf notu olarak Rektörlüğe bildirilir. Öğrencilere ait tüm not listeleri on yıl
süre ile saklanır.
(2) Notlar ve diğer iĢaretler aĢağıda tablo halinde gösterilmiĢtir:
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Yarıyıl/Yıl Ders Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FF 0.00
VF 0.00
Diğer Notlar -ĠĢaretler M-Muaf T-Transfer ÖD-Öğrenci değiĢim ERA-Erasmus _ E-Eksik R-Tekrar
alınan ders B- BaĢarılı Y- BaĢarısız G-Geçti K- Kaldı Ç- Dersten çekilme AG- Akademik GeliĢim
(3) Harf notlarının ve diğer iĢaretlerin anlamları aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) FF notu; Bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar almak
zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine baĢka bir seçmeli ders, değiĢen veya
kaldırılan dersler yerine bölüm/program baĢkanlığı tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eĢ
veya yakın değerde olan dersleri alabilirler, bu durumda alınan derse devam zorunluluğu vardır,
b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına iliĢkin koĢulları yerine getirmediği
için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yıl sonu/bütünleme
sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması hesabında FF notu iĢlemi görür. VF notu alınan derslerin,
dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam edilmesi zorunludur,
c) E notu; yarıyıl/yıl içinde baĢarılı olduğu halde ders için gerekli koĢulları tamamlayamayan
öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde yarıyıl/yıl sonu notlarının ilan
tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Akademik
takvimde belirtilen bütünleme notlarının son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde nota dönüĢtürülmeyen
E notları otomatik olarak FF' ye dönüĢür,
ç) M iĢareti; ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan, kredi toplamına eklenen ancak not
ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır,
d) T iĢareti; Üniversite içinde yapılan geçiĢler ile öğrencinin baĢka yükseköğretim kurumlarından daha
önce almıĢ ve baĢarmıĢ olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir. Bu derslere iliĢkin notlar
kredi toplamına ve ortalamaya katılır,
e) ÖD iĢareti; Erasmus Programı dıĢında kalan öğrenci değiĢim programları sırasında alınan dersi
gösterir. Bu derslere iliĢkin notlar ortalamaya katılır,
f) ERA iĢareti; Erasmus Programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere iliĢkin notlar ortalamaya
katılır,
g) R iĢareti; tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması (YNO)/genel not ortalaması
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(GNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır,
ğ) B notu; baĢarılı olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır,
h) Y notu; baĢarısız olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır,
ı) G notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmıĢ ve not karĢılığı olmayan dersler ile Üniversitede
alınmıĢ not karĢılığı olmayan, baĢarılı olunan kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını
etkilemeyen dersler için kullanılır,
i) K notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmıĢ ve not karĢılığı olmayan dersler ile Üniversitede
alınmıĢ not karĢılığı olmayan, baĢarısız olunan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını
etkilemeyen dersler için kullanılır,
j) AG ĠĢareti; öğrencilerin yeteneklerini artırmak için programları dıĢında krediye ve ortalamaya
katılmaksızın aldıkları dersleri gösterir,
k) Ç notu; öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Bu derslere not çizelgesinde yer verilmekle
birlikte kredi ve ortalama hesaplarına katılmaz.
BaĢarı
(1) YNO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi saatlerinin 39uncu maddede belirtilen
ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine
bölünmesi suretiyle hesaplanır. GNO, öğrencinin tamamlamıĢ olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere,
programa baĢladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin 39 uncu
maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam
kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas
alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son
baĢarı notu dikkate alınır, öğrencinin aldığı tüm dersler not çizelgesinde gösterilir.
Ön Lisans ve Lisans Eğitim -öğretim ve sınav yönetmeliğimizde mezuniyet koĢulları aĢağıda
Ģekilde belirtilmiĢtir.
Mezuniyet
(1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili programın ders ve diğer
yükümlülüklerini baĢarı ile tamamlamıĢ olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
(2) Lisans programlarında yedinci yarıyılın, ön lisans programlarında üçüncü yarıyılın sonunda ilgili
programın ders ve diğer yükümlülüklerini baĢarı ile tamamlamıĢ ve GNO‟su en az 3.50 olan öğrenciler
erken mezuniyet hakkı kazanır.
(3) Disiplin cezası almamıĢ olmak kaydıyla mezuniyet
GNO‟su 4.00 üzerinden 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere
ise yüksek onur belgesi verilir.
Program yeterlilikleri ile ders öğrenme çıktıları arasındaki iliĢkilendirme yapılan yazılı sınav, ödev ve
proje vb. ile belirlenmektedir
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Otomasyonda yer alan (https://ois.okan.edu.tr/bilgipaketi/eobsakts/) kısmında “Dersin Program Çıktılarına
Katkısı” bölümünde ders öğrenme çıktıları ile program yeterlilikleri bir matris yardımı
ileiliĢkilendirilmektedir. Program eğitim amaçları ve paydaĢ görüĢleri doğrultusunda, OIS bilgi paketi
içerisindeki ders öğrenme çıktıları ile program yeterlilikleri bir matris yardımı ile iliĢkilendirilmektedir.
Öğrenme çıktıları dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri ifade eder. Planlı, düzenli
öğrenme-öğretme yaĢantıları yoluyla bireylere kazandırılması düĢünülen bilgiler, yetenekler, beceriler,
tutumlar, ilgiler ve alıĢkanlıkların ifadesidir.
 Öğrenme çıktıları, öğrenme deneyiminden sonra öğrencinin yeni davranıĢlarının neler olacağını
ortaya koyar.
 Öğrenme çıktıları, öğrencinin öğrenme sürecini tamamladıktan sonra neleri bilmesi, anlaması ve
/veya yapabilmesi gerektiğini açıklayan ifadelerdir.
 Öğrenme çıktıları, öğrencilerin neleri baĢarmaları gerektiği ve bu baĢarıya nasıl ulaĢacaklarını
açıklamak için kullanılır.
 Öğrenme çıktıları; öğretenin niyetinden daha çok öğrenenin baĢardıklarına odaklanmaktadır.
BDY ile ilgili olarak sistem tasarımı ve süreçler üniversite eğitim komisyonunun önemli misyonlarından
birisidir. Bu bağlamda öğrenci iĢleri sisteminde BDY ye uygun ölçme yapılabilmesine iliĢkin yeni
düzenlemeler de tamamlanmıĢ olup 2018-2019 akademik yılından itibaren uygulamaya açılacaktır.
BDY bilgilendirme eğitimleri bizzat Rektör Yardımcısı tarafından koordine edilmektedir. Ayrıca eğitim
komisyonu ölçme değerlendirme uzmanından da destek alınmaktadır. Ayrıca her bir fakültenin ve bazen
de bölümlerinin ayrı ayrı yürüttükleri uluslararası akreditasyon sistemleri ile ilgili BDY eğitimleri
almaktadırlar ve bu akreditasyon gereklerine uygun uygulamalar hayata geçirilmektedir.
Sağlıkla ilgili mazeretler; öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aĢağıda belirtilen istirahat
raporlarının tümü, ayrıca kaza, yakınının vefatı ve benzeri sebepler ile ilgili belgeler, ilgili akademik
birimin yönetim kurulu tarafından, idari usullere göre düzenlenmiĢ olup olmadığı değerlendirilerek
kabul edilir.
a) Öğrencilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve
Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve kamu tüzel kiĢiliğine sahip Vakıf Üniversiteleri hastanelerinden
aldıkları onaylı raporlar,
b) Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluĢlarından alınan raporlar, tereddüt halinde
Üniversitenin Tıp Fakültesi/DiĢ Hekimliği Fakültesi hastaneleri hakem kurum olarak görev yapar.
Ön Lisans ve Lisans Eğitim -öğretim ve sınav yönetmeliğimize göre devam durumunda
aĢağıdaki maddeler esastır.
Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalıĢmalarına, bunların
gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalıĢmalara katılmakla
yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Teorik derslerin en az %70'ine,
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uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari
devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten baĢarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yıl
sonu/bütünleme sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle baĢarısız olunan derslerin tekrarında
devam zorunluluğu vardır.
(2) Senato tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu alan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile
Türkiye'yi/ Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dıĢı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere
katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate
alınmaz.
Ġstanbul Okan Üniversitesi' nde gerek eğitim-öğretim gerekse sosyal hayatın geliĢtirilmesiyle ilgili
konularda öğrenciler karar mekanizmalarında söz sahibidir. Üniversitemizin yetkili organlarında
öğrencilerin çeĢitli konulardaki görüĢleri, istek ve Ģikâyetleri paylaĢılarak katılımcı olmaları teĢvik
edilmektedir. Üniversitenin yetkili organlarının düzenlediği toplantılarda öğrencilerin sorunları, Ģikâyet
ve istekleri Öğrenci Konseyi temsilcisi aracılığıyla ve 2018 yılında kurulan Ģikayet yönetimi sistemi ile
web ortamında (odestek@okan.edu.tr) ile iletilmektedir. Üniversitemiz Rektörü ve Genel Sekreteri,
üniversitede hem akademik hem de sosyal hayatın geliĢtirilmesine yönelik öğrencilerin görüĢlerini
almak amacıyla düzenli toplantılar gerçekleĢtirmektedir.
Genel alana özgü olmayan program öğrenme çıktılarını kazanımlarında öğretim yöntemleri ve ölçme
ve değerlendirme teknikleri ile öğrenme kazanımları arasında iliĢki kurulma çalıĢmaları yapılmaktadır.
Hedeflere ulaĢılması ile ilgili bilginin elde edilmesinde ölçme ve değerlendirme teknikleri
kullanılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri arasında yazılı sınav ,proje çalıĢması , performans
çalıĢması, staj,sunum ,testler vb.. kullanılmaktadır. Öğrenim kazanımlarının hepsi ölçülebilir olmalı
,aktif eylem planları ile ifade edilmelidir
Öğrencinin Kabulu ve GeliĢimi ,Tanınma ve Sertifikalandırma
Üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci kabulleri açık ve tutarlı kriterlerle sağlanmaktadır.
Üniversitemizde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve YerleĢtirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından merkezi yerleĢtirme ve Yükseköğretim Kurulu‟nun ilgili yönetmelik esaslarına göre
Yatay GeçiĢ yolu ile yapılmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi‟ne öğrenci olarak nasıl kabul olunacağı,
“ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliği” ve ilgili yönergeler ile duyurulmuĢ durumdadır.
(https://www.okan.edu.tr/sayfa/934/on-lisans-ve-lisans-yonetmeligi/)
(https://www.okan.edu.tr/sayfa/941/on-lisans-ve-lisans-programlari-yatay-gecis-yonergesi/)
(https://www.okan.edu.tr/sayfa/3665/dgs-yonergesi/)

Bununla birlikte merkezi yerleĢtirme sınavlarına ek olarak özel yetenek gerektiren alanlarda (Sanat,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,Konservatuvar gibi) aday öğrenciler performansa dayalı özel yetenek
sınavlarına tabi tutulmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu yönetmelikleri ve
kararları çerçevesinde Yurt dıĢından kabul edilecek öğrenci kontenjanlarına baĢvurup (YÖS ve YÖS'e
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eĢdeğer sınavlar kapsamında) eğitim almaktadır. Lisans programına kabul edilmiĢ öğrencilerden ilk
yılını baĢarıyla tamamlayan ve ilgili yönergelere gore diğer koĢulları sağlayan öğrencilerin ilgi
duydukları baĢka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yandal programına “Yandal programı
veya üniversitemizin iki
yönergesi” (https://www.okan.edu.tr/sayfa/2228/yandal-programi-yonergesi/)
diploma programından eĢ zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmelerini sağlayan çift anadal
programına “Çift anadal programı yönergesi” (https://www.okan.edu.tr/sayfa/2227/cift-anadal-programi-capyonergesi/ kayıt hakkı tanınmaktadır.
Yandal programı ve çiftanadal programı ile bilgiler web ortamında duyurulmuĢ durumdadır. Lisans
üstü programlara öğrenci alımı ile ilgili YÖK‟ün Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde
hazırlanan koĢullar doğrultusunda anabilim dalları tarafından önerilmekte, enstitü kurulları tarafından
Senatoya teklif edilmektedir. Senato onayı ile belirlenen kontenjanlar ve öğrenci baĢvuru koĢulları,
üniversite web sayfasından duyurulmaktadır. KoĢulları sağlayan öğrencilerin baĢvuruları enstitüler
tarafından kabul edilmektedir.
Yeni öğrencilerimizin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için; kayıt oldukları dönem itibariyle
her program için akademik danıĢmanlar atanmaktadır. Akademik danıĢmanlar, öğrencilerin üniversiteye
uyumu için destek hizmeti vermektedir. Üniversitemizde her öğrencimizin bir akademik danıĢmanı
bulunmaktadır. Ġlgili akademik birim tarafından “Akademik DanıĢmanlar” ilk ders kaydı öncesinden
atanmaktadır. Akademik DanıĢmanlarımız, öğrencilerimizin ders kayıt iĢlemleri, alacakları dersler ve
yönlenecekleri akademik alanlar ve eğitim-öğretimleri boyunca ihtiyaçları olacak diğer akademik
konularda yol gösterici olmaktadır. Özellikle dönem baĢlarındaki ders seçim ve onaylama iĢlemleri
akademik danıĢman kontrolü ile gerçekleĢtirilmektedir. Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca tüm
akademik faaliyetleri danıĢmanlar tarafından izlenmekte ve gerekli rehberlik faaliyetleri
yürütülmektedir. Bu çalıĢmayı destekleyecek olan öğrenci otomasyon sistemi, öğrencinin ders seçme ve
baĢarı durumlarının danıĢmanları tarafından kolaylıkla izlenebilmesi amacıyla tasarlanmıĢtır.
Diğer yandan üniversitemizde bulunan öğrenci kulüpleri tarafından organize edilen sosyal ve kültürel
etkinliklerle de yeni öğrencilerin uyum sürecine katkı sağlanmaktadır. Üniversitemize kesin kayıt hakkı
kazanıp akademik yılın ilk haftası yeni kayıt olan öğrencilerimize üniversitemizin kültürü, misyonu,
vizyonu ve değerlerini paylaĢmak; onları üniversite hayatına hazırlamak , ünivesite, bölüm ve
programlar hakkında bilgi vermek amacıyla “Oryantasyon Programları” uygulamaktadır. Akademik
açılıĢ programı dahilinde üniversitemizde idari birimler oryantasyonu gerçekleĢtirilmektedir.
Üniversitemizde bulunan: Genel Sekreterlik, Öğrenci ĠĢleri Müdürlüğü, Mali ĠĢler Müdürlüğü, Bilgi
ĠĢlem Müdürlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon, Uluslararası Ofis Müdürlüğü, Uluslararası
Programlar ve Öğrencileri Müdürlüğü, Kurumsal ĠletiĢim Müdürlüğü, Aday ĠliĢkileri Müdürlüğü,
Kariyer Merkezi, Yapı ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü, Ġdari ĠĢler Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları
Müdürlüğü, Öğrenme Uygulama ve AraĢtırma Merkezi , Öğrenci Dekanlığı idari birimlerinin ilgili
yöneticileri, üniversitemize yeni baĢlayan öğrencilerimize birimleri ile ilgili bilgilendirme yaparak,
49

[İstanbul Okan Üniversitesi-Kurum İç Değerlendirme Raporu]-(Sürüm 3.0-([30/12/2018])

hangi konularda kendilerine yardımcı olacaklarını bildirmektedirler.”AçılıĢ ve Oryantasyon
Programı”örneği ekteki tabloda belirtilmiĢtir.(EK-10)
Ġstanbul Okan Üniversitesi ilgili burs yönergesinde belirtildiği üzere baĢarılı öğrencinin
kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik baĢarısı için verilen çeĢitli
burslarla desteklemektedir. Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programda ilkiki yarıyılı (60
AKTS/ECTS) tamamlayan ön lisans ve lisans öğrencilerine, genel not ortalaması 4 üzerinden 3.60 ve
üzeri olanlara, öğrenim ücretinin %10 ila %40‟ı oranında baĢarı bursu verilir. BaĢarı bursları bir yıllık
olup (öğrencinin her yıl ek 60 AKTS tamamlamıĢ olması koĢuluyla) her akademik yılın sonunda
yeniden hesaplanan genel not ortalamasına göre öğrencinin burs durumu yeniden değerlendirilir.
Öğrencinin yerleĢtiği programda ÖSYM sıralamasına göre verilen nakit ve yurt bursunun devamı için;
her akademik yarıyıl baĢında ders kaydı yaptırılarak derslere devam koĢulunu sağlamak ve her
akademik yılsonu sağlanması gereken genel not ortalamasının 4.00 üzerinden asgari 2.00 olması
gerekmektedir. Bu koĢulları sağlayamayanların bursları izleyen yıl için sona erer, bu koĢulun sağlandığı
ilk akademik yıldan itibaren bu burslar tekrar verilir. Spor alanında,Mütevelli Heyet BaĢkanlığı‟nca
belirlenen branĢlarda Milli Sporcu olan (son iki yılda milli olduklarının ilgili federasyonlarca
belgelenmesi koĢuluyla) 3 öğrenciye % 100, 4 öğrenciye % 50 öğrenim bursu verilir. Bu burs, yasal
eğitim-öğrenim süresince geçerli olup, Spor Bursu almaya hak kazanmıĢ öğrencilerin mensup oldukları
Üniversite takımı ile ilgili olarak katılmaları gereken etkinliklere (toplantı, antrenman, maç, deplasman,
vb.) devamları Spor Müdürlüğü‟nce takip edilir ve izinsiz olarak devam etmediği rapor edilen
sporcunun bursu iptal edilir. Ayrıca öğrenim süresi içinde yapılan milli ve üniversitelerarası
müsabakalarda Dünya ve Olimpiyat, Avrupa, Türkiye ġampiyonu olanlara bir sonraki akademik yılın
baĢından itibaren ödenmek üzere sırasıyla ve bir akademik yıl (8 ay) süresince 1.000, 750, 500 TL aylık
verilir. Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup,
Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversitemize yerleĢtirilen adaylara, IB diploma notu 33-39
olanlara % 50 oranında ve IB diploma notu 40 ve üstü olanlara % 100 oranında öğrenim ücretinden
indirim sağlanır. Bu indirimler, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir. ”Burs yönergesi”
(YG.OKN.020) (Ek-18) web ortamında duyurulmuĢtur.
Üniversitemizde her öğrencimizin bir akademik danıĢmanı bulunmaktadır Ġlgili akademik birim
tarafından“Akademik DanıĢmanlar” ilk ders kaydı öncesinde atanmaktadır. Akademik danıĢmanlarımız,
öğrencilerimizin ders kayıt iĢlemleri, alacakları dersler ve yönlenecekleri diğer akademik konularda yol
gösterici olmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde öğrenci hareketliliğini teĢvik etmek üzere ders ve kredi tanınması,
diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi
YÖK‟ün öngördüğü gibi 2013 yılından itibaren kredi sistemi olarak AKTS kullanmakta ve öğrenci
hareketliliği AKTS temelinde gerçekleĢtirilmektedir. Öğrencilerin hareketliliğe katılmadan önce
akademik danıĢmanları gözetiminde hazırladıkları öğrenim anlaĢmaları için intibak tabloları
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düzenlenmekte ve Fakülte Yönetim Kurulu(FYK) tarafından onaylanmaktadır. Öğrencilerin baĢarılı
oldukların derslerin kredileri not dönüĢümü yapılarak transfer edilmekte ve tam tanınma sağlanmaktadır.
Eğitim - Öğretim Kadrosu
Üniversitemizde Eğitim – Öğretim sürecinin etkin bir Ģekilde yürütülmesi 2547 sayılı kanunun ilgili
maddeleri ve YÖK Eğitim-Öğretim Dairesi BaĢkanlığı usul ve esaslarına göre yapılmaktadır. Kadrolar
öğrenci kontenjanı açmak için yeterlidir ve akademik kadromuz uygundur .
Eğitim-Öğretim Kadrosu‟nun iĢe alınma, atanma ve yükseltilmeleri, YÖK Yönetmeliği ve 2547 Sayılı
kanunun ilgili maddelerine göre oluĢturulmaktadır. Ayrıca Ġstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi
Atama yükseltme kriterleri için “Akademik Personel Yönergesi”ni oluĢturmuĢtur. (YG.OKN.025)(EK18) Öğretim üye ve elemanlarının plan çerçevesinde yapılacak atamalarda; Birimlerin öğretim üye ve
elemanı ihtiyaçları her yıl ġubat ayında bölüm, fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarınca saptanır. Bu
ihtiyaçlar ilave kadro açılmasını gerektiriyorsa, Rektörlük görüĢü de eklenerek kadro tahsisleri için
Mütevelli Heyetine sunulur. Mütevelli Heyeti gerekli kadro tahsislerini yapar. Ġnsan Kaynakları
Müdürlüğü tarafından atama yapılacak kadroların duyurusu yurt içinde ve/veya ihtiyaç gerekli
kıldığında yurt dıĢında gazete, Ġstanbul Okan Üniversitesi web sayfası, insan kaynakları siteleri aracılığı
ile gerçekleĢtirilir. Öğretim üye ve elemanlarının plan dıĢı yapılacak atamalarda; Plan dıĢı bir ihtiyaç
doğduğunda ya da kazanılması yararlı olan bir öğretim üyesi veya elemanı kazanma fırsatı doğduğunda
bölüm baĢkanı, dekan veya meslek yüksekokul müdürü, rektör ve kadro bulunmadığı durumda
Mütevelli Heyet baĢkanının da görüĢü alınarak atama prosedürü baĢlatılabilir. Bu tür atamalarda, plan
çerçevesinde yapılan atamalardaki usul uygulanır. Plan çerçevesinde ve plan dıĢı atamalar için akademik
personel talep formu kullanılır.
Üniversitemize dıĢarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri; akademik
birimlerin ihtiyacına göre 2547 Sayılı Kanunun 31,40/a, 40/d maddelerine göre öğretim elemanı
görevlendirilme talepleri ilgili fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurullarının rektörlüğe teklifi üzerine
Üniversite Yönetim Kurulu‟nun veya Rektör‟ün onayı ile gerçekleĢtirilir.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri,
çalıĢma alanları, akademik uzmanlık alanları vb. dikkate alınmaktadır. Üniversitemizde önlisans, lisans
ve lisansüstü düzeyde ders görevlendirmeleri akademik kurullarda tartıĢılarak uzmanlık ve çalıĢma
alanlarına göre belirlenmektedir.Ayrıca kurumumuzda lisans düzeyinde her öğretim dönemi sonunda
tüm derslerde öğrenciler öğretim görevlisini değerlendirdikleri “Ders ve Öğretim Elemanı
Değerlendirme Anketi”ni doldurmaktadırlar.(EK-11) nolu tabloda gösterilmiĢtir. Değerlendirme
sonuçları Ölçme değerlendirme süreç sorumlusu tarafından ilgili fakülte dekanlıkları ve müdürlüklerine
iletilmektedir.
Akademik Kadronun Performans GeliĢtirme Sistemi için Periyodik Gözden Geçirme süreci
uygulanmaktadır. Periyodik Gözden Geçirmelerin amacı, sürekli kadrodaki öğretim üye ve
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görevlilerinin kariyer geliĢimine yardımcı olmak ve bu suretle Üniversitenin stratejik hedefleri
doğrultusunda katılımcı ve sürekli üretken akademik ortamın yaratılmasını sağlamaktır. Personelin
göreve devamı, ücret artıĢı, geliĢmesi ve yeni görevlere geçmesinde bu değerlendirme dikkate alınır.
Eğitim-öğretim kadrosunun nicelik ve niteliğinin sürdürülebilirliği büyük bir önem taĢımaktadır.
Öğretim elemanlarımızın niteliği, öğretim elemanı atama süreçlerinden baĢlayarak güvence altına
alınmaktadır. Öğretimelemanlarımızın performansları “Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme
Anketleri” ile her dönem takip edilmektedir.
Öğretim elemanlarımızın akademik ve kiĢisel geliĢimlerini desteklemek üzere Akademik personelin
ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı bilimsel araĢtırma ve yayınlara katkısı, “Ġstanbul Okan
Üniversitesi Akademik TeĢvik Yönergesi ve Ödül Yönergesi” „ne göre düzenlenir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde görevli akademik personeli uluslararası düzeyde yayın yapmaya teĢvik
etmek amacıyla,ve bu tür yayın yapanların ödüllendirilmesine iliĢkin Uluslararası “Uluslararası Bilimsel
Yayınları TeĢvik Yönergesi” (YG.OKN.007) (EK-18) Ġstanbul Okan Üniversitesi tarafından
desteklenecek, bilimsel araĢtırma proje tekliflerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi
ve bunlara iliĢkin hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi konuları ile ilgili olarak “Ġç
Akademik Aktivite Destek Destek Yönergesi” (YG.OKN.037)(EK-18) gibi birçok destekleyici
etmenler kullanılmaktadır. Öğretim elemanlarımızın nicelik olarak sürdürülebilirliği Stratejik
Planımızda yer alan hedefler ve bu hedeflere iliĢkin göstergeler tarafından izlenmektedir.
Öğrenme Kaynakları ,EriĢilebilirlik ve Destekler
Ġstanbul Okan Üniversitesi, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik,
bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar,
sergi alanı, bireysel çalıĢma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak Ģekilde sağlamaktadır.
Üniversitemiz Tuzla, Kadıköy, Mecidiyeköy, Bahçelievler Kampüsleri olmak üzere 4 kampüste
yaklaĢık 68.900 m² alanda eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Üniversitemizde 300 adet derslik, 100
adet laboratuvar, 16 adet bilgisayar laboratuvarı , 14 adet atölye, 13 adet amfi, 9 adet konferans salonu,
5 adet kütüphane , 7 adet okuma salonu, 1 adet kapalı, 7adet açık spor tesisi, 7 adet yemekhane, 9 adet
restoran, 35 adet kantin, kafeterya, 5 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır. Eğitim binaları alanları, derslik
sayıları, laboratuvar, atölye alanları, kütüphane alanları, konferans ve toplantı salonu alanları, spor
alanları, yemekhane ve restoranların kapasiteleri, idari ve akademik personel çalıĢma alanları (EK-14)
nolu tabloda belirtilmiĢtir. Ġstanbul Okan Üniversitesi Kütüphanesi basılı ve elektronik kaynaklara
eriĢim açısından önemli bir destek unsurudur. Merkez Kütüphanesi (Tuzla Kampüsünde) 40298 adet
kitap ,Tıp Fakültesi (Tuzla Kampüsü‟nde) 5783 adet kitap, Kadıköy Kampüsü‟nde 6838 adet kitap,
Bahçelievler Kampüsünde 6838 adet kitap, Mecidiyeköy Kampüsünde 3263 adet kitap, 38 adet veri
tabanında 110. 000 adet abone olunan elektronik dergi, 9 adet abone olunan kitap veri tabanında
yaklaĢık 390.000 adet kitaba elektronik eriĢim sağlanmaktadır. Kütüphanemizin Abone Veri Tabanları
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sayfası geçen yıla göre %61 oranında daha zenginleĢtirilip yeni düzenlemesiyle üniversitemizin
hizmetine sunulmuĢtur. Elektronik kaynaklara kampüs dıĢı eriĢim kütüphanemizin web sayfasındaki
Abone Veri Tabanlarını linkinden sağlanmaktadır.
(https://www.okan.edu.tr/sayfa/1346/kutuphane-ve-dokumantasyon-2/)
(https://www.okan.edu.tr/sayfa/online-veritabanlari/)

Kütüphanemizde E-ArĢiv sistemi bulunmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi E-ArĢiv; Ġstanbul Okan
Üniversitesi'nin Kurumsal Akademik Açık EriĢim sistemidir. Sistem, Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde
basılı ve elektronik ortamda üretilmekte olan; Makale, Kitap, Tez, Proje, Rapor, Konferans Bildirileri,
Teknik Dökümanlar, Veri Setleri, AfiĢ, Video Kaydı vb. akademik çalıĢmaları, uluslararası açık eriĢim
standartlarına uygun olarak depolayıp açık eriĢime sunmak üzere 14 Mart 2014 yılında kurulmuĢtur.
Kütüphanemizde on-line katalog tarama ,deneme veri tabanları ,açık eriĢim veri tabanları hizmetleri
bulunmaktadır. Web sayfamızdan veri tabanlarına eriĢim aĢağıdaki adreslerden sağlanmaktadır. Tuzla
Kampüsü Merkez Kütüphanemizde kullanıcılarımızın internet üzerinden ihtiyaç duydukları bilgiye
eriĢebilmeleri için 50 adet Bilgisayar bulunmaktadır.
Ayrıca kablosuz eriĢim sistemi sayesinde kütüphanemizin her noktasından internet eriĢimi
sağlanmaktadır.
(https://www.okan.edu.tr/sayfa/4812/online-katalog-tarama/)
(https://www.okan.edu.tr/sayfa/4966/deneme-veritabanlari-2/)

Tüm birimlerin donanım envanteri günümüz ihtiyaçları doğrultusunda üniversitenin stratejileriyle
iliĢkilendirilerek güncellenmektedir. 2017-2018 yılı Öğrencinin öğretim elemanını ders değerlendirme
anketinde “öğretim elemanının kullandığı teknolojik imkanlarının yeterliliği” hakkındaki memnuniyet
düzeyi yüksektir. Teknolojk imkanların yeterliliğine iliĢkin “Yeterlidir” cevabı veren öğrenci oranı
%82,6 (4,13) iken “Yetersizdir” cevabı veren öğrenci oranı %17,4 ‟tir. 2016-2017 döneminde öğrenci
baĢına düĢen toplam kapalı alan kapasitesi 7,92m² iken 2017-2018 döneminde öğrenci baĢına düĢen
toplam kapalı alan kapasitesi 15,77 m² olarak tespit edilmiĢ olup, fiziksel alanların yeterliliği alanında
iyileĢtirme yapıldığını gösteren bir değerdir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teĢvik etmektedir. “Üniversitemizin
nitelik ve nicelik açısından adil bir insan kaynakları politikasında akademik faaliyetleri destekleyecek
idari kadroya sahip, çağdaĢ,fiziki ve teknolojik alt yapı ve donanıma sahip modern bir yerleĢkede
kurumsallaĢmıĢ bir üniversite olmakve” Stratejik Plan‟da da belirtilen amaçlarından biridir. Bu amaca
yönelik dersliklerin ilgili alanlara uygun olarak en son teknolojik cihazlarla donatılması çalıĢmaları
devam etmektedir. 2016-2017 döneminde teknolojik cihazlarla donatılmıĢ derslik oranı %19 iken 20172018 döneminde teknolojik cihazlarla donatılmıĢ derslik oranı %55 olarak gerçekleĢmiĢtir.
Kampüslerimizde yeralan amfi ve derslikler çağın gereksinime ve yeterliliklerine uygun teknolojide
tasarlanmaktadır. Derslikler, bilgisayar, projeksiyon , akıllı tahta ve internet bağlantısı ile donatılmaya
devam edilmektedir. Üniversitenin tüm kampüs laboratuvar ve sınıfların kapılarına Akıllı Yoklama ve
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Ders Programı Sistemi için tablet cihazlar takılmĢtır. Kapı ekranları Öğrenci Otomasyon sistemi ve
turnike sistemiyle bağlantılı çalıĢmaktadır. Sistem öğrenci yada akademik personelin Öğrenci
Otomasyon Sistemi üzerinde derse kayıtlı olup olmadığının kontrolünü de yapmaktadır ,kayıtlı
olmayanlara uyarı vermektedir.Sürekli artan bilgisayar sayısı göz önüne alınarak ağ altyapısı her yıl
geliĢtirilmektedir. Öğrenci yurt odalarının her birine özel kablosuz eriĢim hizmeti veren ağ eriĢim
cihazları (Wi-Fi) takılmıĢtır. Öğrencilerin kiĢisel bilgisayarları ve akıllı telefonlarıyla yurt odalarında ağ
hizmetlerinden kolaylıkla faydalanabilmeleri sağlanmıĢtır. Üniversite, stratejileri kapsamında en güncel
ve kurumsal amaçlara en uygun teknolojileri yakından takip etmekte ve kuruma kazandırmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi Microsoft Imagine öğrenciler ve akademisyenlerin ortak kullanımı içindir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi kimlik bilgileri ile (@okan.edu.tr,@stu.okan.edu.tr) giriĢ yapılarak
Microsoft‟un bu kapsamda sunduğu tüm yazılımları ücretsiz kullanılabilme imkanı bulunmaktadır.
2017 yılında Ġstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsünde Sanat Kültür ve Kongre Merkezi‟nin
yapımına baĢlanmıĢ olup inĢaatı devam etmektedir. 1550 kiĢilik çok amaçlı bir konferans salonuna, 3
katlı bir kütüphaneye ve sergi salonuna ev sahipliği yapacak olup bölgenin en büyük kültür ve sanat
merkezi sıfatını taĢıyacak olan kültür sanat ve kongre merkezinden diğer kurum ve kuruluĢlar da
yararlanabilecektir.
Öğrencilerin mesleki geliĢim ve kariyer planlamasına yönelik olarak üniversitemizde bulunan
Kariye Merkezimizin amacı öğrencilerin eğitimleri sırasında kendilerini tanımalarında, kariyerlerinin
planlanmasında destek sağlamak, iĢ dünyasının beklentileri hakkında bilgi vermek ve mezuniyet sonrası
kendilerini geliĢtirebilecekleri iĢlere yerleĢtirilmelerinde yol göstermektir. Kariyer Merkezinin, iĢ
dünyasıyla geliĢtirdiği ĠĢbirlikleri ile Üniversitemiz öğrencileri, akademik programlarının uygunluğuna
bağlı olarak, eğitimlerini sürdürürken iĢ birliğimizin olduğu firmalarda kısmi zamanlı olarak çalıĢma
veya staj yapma imkânına sahiptirler. (https://www.okan.edu.tr/okm/)
Kariyer Merkezi‟ninUygulamaları;ĠĢ birliğimizin olduğu firmalarda çalıĢmak veya “Kariyer ve
YaĢam Programı “çerçevesinde gönüllü staj yapmak isteyen öğrenciler, firmaların ihtiyaçlarına göre
yönlendirilerek uygun koĢullarda çalıĢmalarına olanak sağlanmaktadır. ĠĢ deneyimi kazanan öğrenciler,
bu sayede, okurken para kazanmaya da baĢlamaktadır. Bu süreçte öğrencilerimizin meslek hastalıkları
ve iĢ kazalarına karĢı sigorta primleri kurumumuz tarafından karĢılanmaktadır. Yarı zamanlı olarak
çalıĢmaya baĢlayan veya uzun süreli staj yapan öğrencilerimizden, mezuniyet sonrası tam zamanlı
çalıĢmaya devam edenler çoğunluktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri
sunulmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi Psikolojik DanıĢmanlık ve Eğitim Merkezi (OPDEM),
Ġstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerine (lisans, yüksek lisans, meslek yüksekokulu öğrencileri)
psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmeti sağlayan birimdir. OPDEM‟in amacı ;
 Duygusal, zihinsel veya davranıĢsal alanlarda zorlandığınız konuların üstesinden gelebilmenizi
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sağlayacak baĢ etme becerilerini kazandırmak,
 Günlük ve akademik hayatınızda, arkadaĢlık ve özel iliĢkilerinizde engel oluĢturabilecek konularda
yardımcı olmak ve bu konulara yönelik önleyici çalıĢmalar yapmaktır. Öğrencilerin çeĢitli konularda
bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda planlanan seminer ve
söyleĢiler düzenlenmektedir. Psikolojik DanıĢmanlık ve Eğitim Merkezi gizlilik esasıyla
çalıĢmaktadır.KiĢisel bilgiler ve görüĢme içerikleri kiĢi izin vermediği sürece kimseyle
paylaĢılamaz.Web
sayfamızda
OPDEM
ile
ilgili
yarıntılı
bilgi
yer
almaktadır.
(https://www.okan.edu.tr/ogrencidekanligi/sayfa/4904/opdem-hizmetleri/)
Ġstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi‟nde tüm vatandaĢlara, öğrencilere ,akademik ve idari personele
hizmet verilmektedir. Tuzla Kampüsümüz içinde 24 saat hizmet veren doktorumuz, hemĢiremiz
bulunmakta ve ambulans hizmetleri yer almaktadır. Üniversitemizin reviri, öğrencilerin ve diğer
personelin muayeneleri ve ayakta tedavileri için gerekli sağlık hizmetlerini yerine getirmekte ve sevk
edilen hastaların takibi yapılmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar mevcuttur.
Ünivestitemizin 1 adet kapalı, 7adet açık spor tesisi, 2 adet yemekhane , 6 adet restoran,34 adet kantin,
kafeterya,5 adet öğrenci yurdu, 100 kiĢi kapasiteli sinema salonu bulunmaktadır. Spor
alanları,yemekhane ve restoranların kapasiteleri ve yurtların kapasiteleri (EK-14) nolu tabloda
belirtilmiĢtir. Üniversitemizde yemek hizmetleri, ulaĢım, temizlik ve kampüs içerisndeki sağlık
hizmetleri taĢeron firma tarafından sağlanmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinin yurt yönetimi taĢeron
firma tarafından sağlanmaktadır. Yurt Müdürlüğünde çalıĢmalar akademik ve lojistik kapsamında
yapılmaktadır. Lojistik olarak: Temizlik, arıza, denetim, yemek,satın alma iĢleri taĢeron firmalar
bünyesinde yapılmaktadır. Yurtlarımızda ücretsiz olarak otopark, ücretsiz çamaĢırhane ve spor salonu
hizmetleri sağlanmaktadır. Misafirhanelerin iĢletilmesi Genel Sekreterlik onayı ile yurtlar tarafından
yönetilmektedir. Üniversitemizde öğrencilerin spor yapmalarına olanak sağlanmaktadır. Bu amaçla
Tuzla Kampüsü‟ndeki spor tesislerinde basketbol, voleybol, futbol, korfbol, korumalı futbol,masa
tenisi,satranç,su topu,yüzme,tenis,squash, plaj voleybolu gibi sporlar ve fitness için gereken altyapı
sunulmaktadır. BaĢta öğrencilerimiz olmak üzere Üniversitemizin akademik-idari personeline de sporu
sevdirmek, onları spora teĢvik etmek ve çağdaĢ spor kültürünü kazandırmak öncelikli hedeflerimiz
arasında yer almaktadır. Bu amaçla, Spor Müdürlüğümüz tarafından personelimize ve öğrencilerimize
aktif olarak spor yapmak amacıyla çeĢitli turnuva ve faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca, Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılan Üniversitemiz,
müsabakalarda çok önemli baĢarılar elde etmektedir. BranĢ Federasyonları tarafından da yapılan
faaliyetlere de etkin olarak katılım gösteren Üniversitemiz, spora ne kadar önem verdiğini açıkça
göstermektedir.Web sayfamızda spor faaliyetlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi yeralmaktadır.
(https://www.okan.edu.tr/ogrencidekanligi/sayfa/4908/spor/)

Öğrenci geliĢimine yönelik sosyal ,kültürel ve sportif faaliyetler açısından ;Ġstanbul Okan Üniversitesi
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Öğrenci Dekanlığı‟na bağlı bulunan Öğrenci Topluluklarının kurulma amacı; öğrencilerimizin ders dıĢı,
Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, mesleki ve sportif faaliyetlerde
bulunabilmelerini ve üniversite tarafından sunulan imkanlardan eĢit ve düzenli olarak
yararlanabilmelerini sağlamaktır. Öğrenci Toplulukları, üniversitemiz Öğrenci Dekanlığı ve Rektörlüğü
onayı ile kurularak faaliyete geçer ve “T.C Ġstanbul Okan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi'
esaslarına (YG.OKN.032)-EK-18) göre çalıĢır. Öğrenci Dekanlığı‟na bağlı “öğrenci topluluklarının”
listesi EK-15‟de verilmektedir. Ġstanbul Okan Üniversitesinde öğrencilerin etkinliklerden ve diğer
faaliyetlerden haberdar olmaları için üniversite websayfasında“Etkinlik Takvimi” yayınlanmaktadır.
Öğrencileri bu etkinliklere aktif olarak dahil etmek, özellikle yeni gelen öğrencileri üniversiteye ve
çevrelerine daha çabuk yakınlaĢtırmak ve ısındırmak amacıyla öğretim yılı baĢında “TanıĢma ve
Oryantasyon Programı” gerçekleĢtirilmektedir. Üniversitemizde gerçekleĢen etkinlik türleri içerisinde
toplantı, söyleĢi, panel, sempozyum, tiyatro,sinema, tanıtım, konser, prova, ödül töreni, yarıĢmaları
sayabiliriz .2017-2018 öğretim yılında yapılan “etkinlik türlerinin “bazıları (EK-16) „da verilmektedir.
Üniversitemizde özel yaklaĢım gerektiren öğrencilere yeterli ve kolay ulaĢılır öğrenme imkânları
sağlanmaktadır.Yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını ve toplumsal
katılımlarını kolaylaĢtırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak. “Engelli
Öğrenci Birim”‟in sorumluluğu altındadır. Üniversitemizde kurulan “Engelli Öğrenci Birimi‟nin„‟ temel
amacı, eğitimde fırsat eĢitliği ilkesinden yola çıkarak, özel gereksinimleri olan öğrencilere akademik
çalıĢmalarını ve eğitimlerini yürütmelerinde, sağlık ve fiziksel durumlarına uygun çözüm ve
uygulamalar ile eĢit imkanlar sağlamaktır. Engelli Öğrenci Birimi‟nin yönlendirmesi ile engelli
öğrenciler her türlü sağlık, sosyal, psikolojik ve akademik desteği almaktadırlar.
“Özel Gereksinimli Öğrenciler Ġçin Fırsat EĢitliği Yönergesi” (FR.OKN.040) (EK-18) „ne göre; Eğitimöğretim uygulamaları ders uygulalamaları, sınav uygulamaları, ders muafiyeti ve intibak, kısmi zamanlı
öğrenci ve gönül öğrenci desteği, hizmetlere eriĢim, bilgiye eriĢim, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine
eriĢim, sosyal ve kültürel etkinlikler ve imkanlardan
yararlanılabilmesi için Ġstanbul Okan
Üniversitesinde eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerin Öğrenci Dekanlığına yazılı olarak baĢvurması
gerekir. Bu destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin görüĢme ve bilgileri gizlilik
ilkesiyle yürütülmektedir. Engelli Öğrenci Birimi, engeli olan öğrencilerin, öğretim programlarının,
eğitim ortamlarının düzenlenmesi, engellilere göre araç-gereç temin edilmesi, özel ders materyallerinin
hazırlanması, fiziki koĢulların düzenlenmesi konularında yönlendirmeler yaparak, öğrencilerin yaĢam ve
eğitim kalitelerini yükseltmeyi, günlük yaĢamlarında yerleĢke içinde karĢılaĢtıkları sorunları da en aza
indirgemeyi hedeflemektedir. Bu misyon çerçevesinde, öğretim elemanlarına engel ve engelliyi, bunun
getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgilendirici dokümanlar hazırlayarak
farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması, ilgili kiĢilere danıĢmanlık yapılması, zaman zaman hizmet
içi eğitimler verilmesi de yapılan çalıĢmalar içindedir. Farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması için,
seminer, konferans, kongre ve benzer faaliyetleri düzenlemek, diğer üniversiteler ile iĢbirliği yaparak
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ortak çalıĢmalar yapmak da Engelli Öğrenci Birimi çalıĢmaları içinde yer almaktadır. Birim, engelli
öğrencilerin eğitimde eĢit öğretim ve değerlendirmelerden yararlanabilmesi için, engelli öğrencinin
sınavla ilgili süre, mekan, materyal, asistan gibi düzenlemelerinin yapılması için yönlendirmeler ve
bilgilendirme yapmaktadır.
Kurumumuzda öğrencinin en iyi ve kaliteli Ģekilde eğitim alması, sosyal ortamlarının en güzel olması
hedeftir. Eğitim ve öğretimin gerektirdiği tüm hizmetler, en modern ve efektif Ģekilde sunulmaya
çalıĢılmaktadır. Öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin kurumsal planlaması bu hedeflere göre yapılır,
verilecek hizmet ve desteklerin mali planlaması ise; dönemsel Mali ĠĢler Koordinatörlüğü tarafından
yapılan yıllık bütçe ve gelir gider tablolarına bakılarak planlanmaktadır. Verilecek hizmet ve
desteklerin mali boyutlarının belirlenmesinde yıllık öğrenci baĢına düĢen cari hizmet maliyeti ile öğrenci
katkısının toplam gelirler içindeki payı önemli etkenlerdir.
Kurumumuz, bir eğitim kurumu olması sebebiyle, tüm kaynaklarını eğitim öğretimin modern, kaliteli ve
rekabet edebilir olması için ayırmaktadır. Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan
hizmetler açısında % dağılımına karar verilmesinde harcama kalemlerinin toplam maliyet içerisindeki
oranları, gelir tablosuna bakılarak karar verilmektedir.
Öğrencilerimize sunulan idari ve destek hizmetleri kalitesi, etkinliği ve yeterliliği her yıl yapılan ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Standartı kurum içi denetimleri sonuçları ile taĢeron firmaların yaptığı
müĢteri memnuniyet anketleri ile takip edilmektedir. Ayrıca, öğrenci memnuniyetinin takibi için
üniversitemizde kurulan farklı Ģikâyet ve öneri kanalları bulunmaktadır. Bu kanallara gelen Ģikâyet
ve/veya öneriler sistem üzerinden ilgili birime yönlendirilerek konu hakkında gerekli açıklama ve
düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.
Ç.ARAġTIRMA ve GELĠġTĠRME
AraĢtırma Stratejisi ve Hedefleri
Ġstanbul Okan Üniversitesinin 2016-2020 Stratejik Planında, Üniversitenin araĢtırma stratejisi ve
stratejik hedefleri belirlenmiĢtir. Bu amaç ve hedeflere ulaĢabilmek üzere, Ġstanbul Okan
Üniversitesi‟nde araĢtırma faaliyetleri; Rektör‟e
bağlı olarak AraĢtırme ve Proje GeliĢtirme
Koodinatörlüğü bünyesinde AraĢtırma ve Proje GeliĢtirme Direktörü tarafından koordine edilmektedir.
2016-2020 Stratejik Planında stratejik hedefler ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleĢtirileceği net
bir Ģekilde belirlenmiĢtir. Ar-Ge faaliyetleri ile hedeflenen sonuçların gerçekleĢtirilmesinde; AraĢtırma
ve Proje GeliĢtirme Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan GiriĢimcilik ve Yenilikçilik Platformu
,AraĢtırma Stratejileri Konseyi ,Okan-Teknoloji-Ar-Ge A.ġ,Kuluçka Merkezi ,AraĢtırma ve Uygulama
Merkezleri gibi çok sayıda birim görevlendirilmiĢtir.EK-4 nolu tabloda AraĢtırma ve Uygulama
Merkezlerimiz belirtilmiĢtir.
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Ġstanbul Okan Üniversitesinin 2016-2020 stratejik planında vizyonu, “Toplumun ve iş yaşamının
gereksinimlerine evrensel standartlarda yanıt verebilen, yenilikçi ve öncü bir dünya üniversitesi olmak”
olarak belirlenmiĢtir. Stratejik planda kararlaĢtırılan 11 ana amaçtan beĢincisi “ARGE ve teknolojik yeni
buluş, ürün ve sistem geliştirme faaliyetlerini yoğunlaştırmak/ yaygınlaştırmak. “ Ģeklinde oluĢturulmuĢtur.
Ġlgili amacın stratejik hedefleri aĢağıdaki gibi belirtilmiĢtir.
STRATEJİK HEDEF 5.1

ARGE ve teknolojik yeni buluş, ürün ve sistem geliştirme kültürünü geliştirmek ,
5.1.1
5.1.2

Fakültelerde proje geliĢtiren akademisyen sayısının artmasını sağlayacak
motivasyon ve destek mekanizmalarını oluĢturmak
ARGE proje hazırlama ve yönetme eğitim seminerlerini çeĢitlendirmek
ve katılımı artıracak düzenlemeler yapmak

5.1.3

Yeni ürün geliĢtirme ve ticarileĢme eğitim ve seminerleri düzenlemek

5.1.4

Patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni
Ģirketlerin kurulmasını (spin offs) özendirmek

5.1.5

ARGE ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermek

PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ 5.1
 ARGE projelerinin hazırlanmasına yönelik eğitim sayıları :(performans ölçütü: 10)
 ARGE proje yazma teşvik mekanizmalarının sayısı : :(performans ölçütü: 5)
 Fakültelerin proje başvurularının sayısı:(performans ölçütü: 10)
STRATEJİK HEDEF 5.2
ARGE ve teknolojik yeni buluş, ürün ve sistem projelerini artırmak
FAALİYET
5.2.1

ARGE Projesi hazırlayanlara yönelik teşvik
mekanizmalarını geliştirmek

5.2.2

ARGE proje hazırlama ve yönetimine ilişkin
destek imkanlarını zenginleştirmek

5.2.3

Patent başvurularını arttırmak için gerekli
destek ve teşvik mekanizmalarını geliştirmek

5.2.4

Yeni sistem ve ürün geliştirme süreçlerini
destekleyerek ürün sayısını ve arttırmak
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PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ 5.2
 ARGE proje başvurularının sayıları:(performans ölçütü: 20)
 Patent başvurularının sayıları: :(performans ölçütü: 3)
 Geliştirilen yeni sistem ve ürün sayıları:(performans ölçütü: 2)

Ġstanbul Okan Üniversitesi Stratejisi ve buna bağlı olarak araĢtırma stratejisi 5 yıllık strateji planında
belirtilmektedir. Her yıl yapılan uzgörü çalıĢtayları ile 5 yıllık strateji planı gözden geçirilmektedir.
Ayrıca AraĢtırma ve Proje GeliĢtirme Koordinatörlüğü (ARPROGED) organizasyon Ģemasında
görüldüğü gibi (EK-17) “AraĢtırma Stratejileri Konseyi”nde de yılda en az bir kez araĢtırma
stratejilerine yönelik görüĢme yapılmakta ve hedeflere ulaĢım kontrol edilmektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde sürdürülen Ar−Ge çalıĢmalarının temel araĢtırma ve uygulamaya bakıĢı;
Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin vizyonu ve misyonu çerçevesinde araĢtırma stratejisi bütünsel ve çok
boyutlu olarak ele alınmıĢtır. Bu kapsamda hedefleri de kurumsal, ulusal ve küresel değerlendirmeler ve
geliĢmeler doğrultusunda belirlenmiĢtir. Fakat hedef ülkemizin öncelikli olarak belirlediği belirli
araĢtırma alanları ve sektörlere konsantre olarak bu konularda dünya çapında araĢtırma ve uygulama
yönündedir. “Akıllı ve Çevreci Araçlar” bu Ģekilde seçilmiĢ bir alandır ve bu konuda küresel çapta hem
araĢtırma hem de uygulama çalıĢmaları yürütülmektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde Ar-Ge faaliyetleri için öncelikli alanlar belirlenmiĢ ve bu alanlar ile ilgili
araĢtırma faaliyetleri bulunmaktadır.
a. Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin araĢtırmada öncelikli alanlarında AraĢtırma
merkezleri
bulunmaktadır; bu merkezlerin isimleri (EK-4) nolu tabloda verilmektedir. AraĢtırma merkezlerinin
hedefleri belirlenmiĢ, çıktıları izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ġstanbul Okan Üniversitesi
tarafından belirlenen iç süreç kapsamında, AraĢtırma Merkezlerinden kuruluĢ sürecinde, ilgili
Merkezlerin Stratejik Planlarını hazırlamaları beklenmiĢtir. Bu Stratejik Plan çalıĢmasında merkezin
faaliyet alanları, mevcut durum analizi, merkez vizyon ve misyonu, temel değerleri ile stratejik amaç ve
hedefleri bulunmaktadır. AraĢtırma merkezlerinin hedefleri (EK-5 ) nolu tabloda belirtilmiĢtir.
b. AraĢtırmada öncelikli alanlar kapsamında, iç ve dıĢ paydaĢların önerileri doğrultusunda, bilimsel
ve/veya sektörel toplantılar sıklıkla düzenlenmektedir. Bu toplantıların gerçekleĢtirilmesinde AraĢtırma
ve Proje GeliĢtirme Direktörlüğü aktif olarak rol almaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesinde Ar-Ge
faaliyetleri ile diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma hizmet vb.) arasında önemli bir
bağlantı bulunmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi, bilim ve teknolojinin, eğitim-öğretim ve topluma
hizmet kapsamında yayılması gerektiği yaklaĢımına sahiptir. Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin dıĢ çevreyle
de iliĢkide olması ve bu çevreyi bilimsel bir çalıĢma alanı olarak kullanan bir yapı oluĢturması
hedeflenmiĢtir. AraĢtırma yönetim süreci faaliyetleri kapsamında üretilen; proje, bilimsel ve teknik
yayın, fikri mülkiyet vb. gibi tüm araĢtırma girdi ve çıktıları eğitim-öğretimde ve topluma hizmet
amacıyla kullanılmaktadır. “Ġç Akademik Aktivite Destekleri “ kapsamında bulunan proje ve bilimsel
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makale ağırlıklı araĢtırma yürüten veya bu alanda potansiyeli olan akademisyenlere yönelik olarak
proje kazanmıĢ veya proje baĢvurusu yapmıĢ olan akademisyenlerin projelerine yönelik bursiyer
destekleri, bilimsel makale veya proje kamu desteklerine hazırlık amaçlı iç araĢtırma proje fonları, buluĢ
bildiriminde bulunan akademisyenler içinden buluĢları uygun görülenler için sağlanan patent baĢvuru
masraflarını karĢılama desteklerinden araĢtırmacı akademisyenler yararlanabilmektedirler.
Bu kapsamda Ġstanbul Okan Üniversitesi merkezlerinin hem kendi içlerinde hem de dıĢarıda iĢbirliğinin
merkezler aracılığı ile yürütülmesi olarak gerçekleĢtirilmekte, bu da toplumla etkileĢim stratejisini
oluĢturmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi misyonu doğrultusunda araĢtırma ufkuna önemli katkıda
bulunan fakülte içi veya fakülteler arası katılımı yüksek, iddialı araĢtırma projelerini Ġç AraĢtırma Fonu
(ĠAP) kaynakları ile desteklemektedir. Ġç AraĢtırma Projelerinin hedefi, yeni geliĢmekte olan araĢtırma
alanlarında, Ġstanbul Okan Üniversitesi‟ne ileri araĢtırma konularında bilimsel çalıĢma, uygulama,
uluslararası araĢtırma ağlarına dahil olma, kamu fonları için yeni proje hazırlama veya ticari açılımlar
sağlama olanağı yaratmak ve nitelikli insan kaynağının oluĢturulmasına destek olmaktır. Bu kriterlere
uygun projesi olan akademisyenler TUBITAK ARDEB 1002 projesi formunu kullanarak ve ilgili
dekanın onayı ile ARPROGED‟e baĢvurur.
Bilimsel araĢtırma projelerinin izlenmesi ,geliĢtirilmesi, değerlendirilmesi ve destekleme süreci ”Ġç
akademik Aktivite Destek Yönergesi ”(YG.OKN.037)(EK-18) kapsamında belirlenmiĢ ilke ve esaslar
doğrultusunda gerçekleĢtirilmektedir Ġstanbul Okan Üniversitesi araĢtırma stratejisinin bir parçası
olarak kurumlararası araĢtırma faaliyetlerini desteklemektedir. Ġstanbul Okan Üniversitesi kurumsal
hedefleri doğrultusunda ortak araĢtırmalar geliĢtirilmesi yönünde hem ulusal hem de uluslararası
düzeyde giriĢimlerde bulunmaktadır. Bu giriĢimler
Ġstanbul Okan Üniversitesi UlaĢtırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri AraĢtırma
Merkezi(UTAS) Bünyesinde, Ġstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile Kurulan e-Hike ( Elektrikli ve Hibrid
Araçlar Kümesi) Regensburg e-Mobilite Kümesi‟nin davetlisi olarak Regensburg‟ta e-mobilite konusu
üzerinde çalıĢmakta olan, Fransa, Polonya, Ġsveç, Almanya, Ġtalya gibi ülkelerden temsilcilerin olduğu
bir çalıĢtayda katılım sağlandı. Okan Üniversitesi‟nin dördüncü kuĢak bir üniversite olma vizyonu ile
çevresine ve sektörlere ekonomik katma değer sağlama yönünde çalıĢmalar yürüttüğünü belirterek eHike kümesi çalıĢmaları aktarıldı. Regensburg Belediye BaĢkanı huzurunda Regensburg e-mobilite
kümesi ile iĢbirliği anlaĢmasını imzaladı. Bu iĢbirliği sözleĢmesi ile BMW, Continental, AVL, Infeneon
gibi önemli Ģirketlerin bulunduğu Regensburg bölgesi ile ortak araĢtırma çalıĢmaları yürütülecek ve aynı
zamanda küme üyesi Ģirketlere yönelik yenilikçi ürünler geliĢtirme ve yeni pazarlara açılma konusunda
imkanlar sağlanabilecektir. Desteklenen projelerin izleme ve değerlendirme süreci “AraĢtırma
Projelerinin Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Fırsatlarının GeliĢtirilmesi ve Uygulanması Yönergesi”
(YG.OKN.038)(EK-18)“ kapsamında belirlenmiĢ ilke ve esaslar doğrultusunda gerçekleĢtirilecektir.
Ayrıca Ġstanbul Okan Üniversitesi ERTICO ve EGVIA‟ya Türkiye‟den üye olan tek üniversitedir.
60

[İstanbul Okan Üniversitesi-Kurum İç Değerlendirme Raporu]-(Sürüm 3.0-([30/12/2018])

Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde multidisipliner yapının varlığı, disiplinler arası ve fakülteler arası
çalıĢma kolaylığını desteklenmektedir, disiplinler arası çalıĢma kültürünü hayata geçirildiği yapılardan
biri de araĢtırma merkezleridir. Merkezlerin araĢtırma projelerinde farklı kesiĢim kümeleri ile yer
almaları ve iĢbirliği içerisinde hareket etmeleri desteklenmektedir.UYGAR Merkezlerinin kuruluĢuyla
ilgili oluĢturulan iç süreçte iĢbirliğinin geliĢtirilmesi disiplinler arası çalıĢma ortamının teĢvik etmesi
kapsamında belirlenerek tüm merkezlerin bu ilkeye uyması beklenmektedir. Bu doğrultuda akademisyen
potansiyeli detaylı bir Ģekilde incelenerek ve seçilen stratejik alanlarda yönetim kurullarında sanayiciler,
uzman araĢtırmacılarla çok disiplinli mükemmeliyet merkezleri, kümelenmelerle doğal ara yüzler
oluĢturmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi Yenilikçi Tasarım Merkezi, Yenilikçi Elektrikli ve Hibrid
Araç GeliĢtirme ve Kümelenme Merkezi, Yenilikçi Akıllı ve HaberleĢen Araç Teknolojileri GeliĢtirme
ve Kümelenme Merkezleriyle güncel bilginin üzerinde katma değer sağlanmaktadır. Ġstanbul Okan
Üniversitesinin disiplinler arası araĢtırma faaliyetlerini desteklediği bir diğer uygulaması,çok disiplinli
yapıdaki akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirerek Akademik SöyleĢiler Dizisi
baĢlatılmıĢ,üzerinde çalıĢılan araĢtırma konularının tanıtılması ve ortak çalıĢma alanları oluĢturmaya
zemin hazırlanması amaçlanmıĢtır. Faaliyetlerin sonuçları geliĢtirilen projelerin bilimsel kalitesi ve
sayısıyla değerlendirilmektedir. Ar-ge faaliyetinin temel stratejisi üniversitede yaratılacak bilginin
sanayiyle buluĢmasını sağlayarak en üst düzeyde değere dönüĢtürmek olarak belirlenmiĢtir. Buna
“Sektör Destekli Bilimsel AraĢtırma Projeleri” örnek verilebilir. Bu strateji 2016-2020 stratejik
planında, stratejik amaç 4‟te “Girişimcilik ve yenilikçiliği kurum kültürünün ve akademik eğitimin
önemli bir parçası haline getirerek iş yaşamına entegrasyonu artırmak, akademik ve idari süreçleri
buna göre geliştirmek Ģeklinde belirlenen ve performans ölçütü 4.2 „de “Girişimcilik ve yenilikçilik
ile ilgili birimler ve kurumlar arası koordinasyonla oluşturulmuş proje ve uygulama sayısı” olarak yer
bulmuĢtur. Bu tür araĢtırmalarn çıktıları stratejik planda belirlenen performans ölçütleriyle yıllık
izlenmekte,gerçekleĢme sonuçları (hedef izleme planı,PL.YGG.001) ilgili bölümlerle paylaĢılmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi öncelikli araĢtırma alanları dahil olmak üzere araĢtırmaya dair stratejik
hedeflerini belirlerken tüm düzeylerdeki politikaları ve sistemin genel hedeflerini dikkate almaktadır.
Kalkınma hedefleri ve araĢtırma politikalarında meydana gelen değiĢim ve yenilikleri bölgesel, ulusal ve
uluslararası düzeyde takip edilmektedir. Bu sayede Üniversitenin araĢtırmaya iliĢkin hedef ve
stratejilerinin belirlenmesi ve güncellenmesinde tüm bu geliĢmelerin girdi olarak kullanılması sağlanır.
T.C.Kalkınma Bakanlığı Bölgesel GeliĢme Ulusal Stratejisi 2023 yılında “Sosyo-ekonomik ve mekânsal
olarak bütünleĢmiĢ, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn
kalkınmıĢ bir Türkiye.” vizyonuna ulaĢmayı hedeflemektedir. Ġstanbul Ġstanbul Okan Üniversitesi
araĢtırma stratejisi, kalkınma planındaki aĢağıdaki alanlarda kesiĢmektedir.
 GiriĢimcilik Ortam ve Kültürünün GeliĢtirilmesi
 Üretim Organizasyonu ve Kümelerin GeliĢtirilmesi
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UlaĢım Ağının ve EriĢilebilirliğin GeliĢtirilmesi
Bölgelerin Rekabet Gücünün GeliĢtirilmesi

Ġstanbul Okan Üniversitesi stratejik planındaki araĢtırmaya yönelik stratejik hedefi 4.2 ‟te “Girişimcilik
ve yenilikçilik eko-sistemini geliştirmek Ģeklinde belirlenen ve alt faaliyetleri ; Girişimcilik ve yenilikçilik
alanında paydaĢlar ile iliĢkileri geliĢtirmek , Teknopark kurulum çalıĢmaları ile ilgili giriĢimlerde
bulunmak, PaydaĢlar bünyesinde ARGE ve Tasarım Merkezlerinin kurulmasına destek vermek ve
üniversite eko sistemine entegre etmek, Yeni ürün ve teknoloji geliĢimine bağlı olarak bunların
ticarileĢme süreçlerine destek vermek Ģeklinde belirlenmiĢtir.
Bu doğrultuda ilgili küresel organizasyonlar ve kümeler ile iliĢkiler kurulmaktadır (Regensburg emobility Cluster, MOVEO Cluster gibi). Ġstanbul Okan Üniversitesi Yenilikçi Tasarım Merkezi,
Yenilikçi Elektrikli ve Hibrid Araç GeliĢtirme ve Kümelenme Merkezi, Yenilikçi Akıllı ve HaberleĢen
Araç Teknolojileri GeliĢtirme ve Kümelenme Merkezlerinde gerçekleĢtirilen tüm akıllı ve çevreci
araçlarda araĢtırma faaliyetleri 2023 ulusal stratejideki Bölgelerin Rekabet Gücünün GeliĢtirilmesi
amacıyla kümeler oluĢturulması hedefiyle uyum göstermektedir. Ġstanbul Okan Üniversitesi de kurulan
GiriĢimcilik ve Yenilikçilik Platformu Merkezi Türkiye'de giriĢimcilik kültürünün, yenilikçi ve yaratıcı
düĢüncenin yayılmasına, yeni iĢ fikirlerinin geliĢtirilmesine ve çağdaĢ giriĢimciler yetiĢtirilmesine
katkıda bulunmaktadır. 2023 ulusal stratejideki GiriĢimcilik Ortam ve Kültürünün GeliĢtirilmesi
hedefiyle uyum göstermektedir. Bunun en önemli uygulamalarından biri, TÜBĠTAK 1000
“Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması” çağrısı kapsamında Okan
Üniversitesinin baĢvurusunda görülebilir. Üniversitenin baĢvuruda bulunduğu alanlar olan Otomotiv ve
Geosentetikler alanları; ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji politikaları, ilgili araĢtırma konularının
stratejik önemi ve sürdürülebilirliği, Üniversite ile kültür ve yetkinlik bazlı entegrasyonu, Üniversitenin
insan kaynağı, araĢtırma altyapısı ve Üniversite projeleri ve çıktılarının yoğunlaĢtığı alanlar
doğrultusunda belirlenmiĢtir. Üniversitenin diğer kurumlara kıyasla fark yarattığı alanlar olmasının yanı
sıra, bu alanlar özellikle uluslararası boyutta rekabet gücü yaratma, geleceğin teknolojilerinin
üretilmesinde kullanımları ve ülkemizin ulusal politika belgeleri ve kalkınma hedeflerinde sıkça
değinilen disiplinler arası araĢtırmalara olanak sağlamasından dolayı tercih edilmiĢtir. Diğer bir
uygulamada 10. Kalkınma planında araĢtırma altyapılarının çeĢitlendirilerek etkin ve sürdürülebilir
kullanımlarının sağlanması ve kamu özel sektördeki altyapılar arasındaki iĢbirliğinin geliĢtirilmesi
amacıyla ara Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programları kapsamında üniversiteler ile kamu
kurum ve kuruluĢlarının araĢtırma altyapı projelerine destek sağlanmasına yönelik Ġstanbul Okan
Üniversitesi Otomotiv ve Geosentetikler alanında yeterlilik baĢvurusunda bulunmuĢtur.
Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde yapılan araĢtırmaların bölgesel/ulusal açıdan ekonomik ve sosyokültürel
katkısının toplumsal faydaya dönüĢtürüldüğü gözlemlenmiĢtir. Kurumda gerçekleĢen temel araĢtırmalar,
uygulamalı araĢtırmalara temel teĢkil etmekte ve üniversite sanayi iĢbirliği projeleriyle, lisanslama ve
62

[İstanbul Okan Üniversitesi-Kurum İç Değerlendirme Raporu]-(Sürüm 3.0-([30/12/2018])

ĢirketleĢme yoluyla ekonomik değere dönüĢümleri için çalıĢılmaktadır.
Bölgesel katkı sağlamak amacıyla TUBĠTAK projelerine baĢvurular yapılmakta ve bu
kapsamdaki projeler desteklenmektedir. Bu projeler arasında Akıllı Yenilenebilir Enerji Yönetim
Sistemi projesi“, "Ġleri Seviyede Otonom Otobüs projesi", "Yüksek Verimli, Ġki Farklı Güçte ÇıkıĢ
Gerilimi DeğiĢtirilebilen SEPIC LED Sürücü Tasarımı ve GerçekleĢtirilmesi projesi", örnek olarak
gösterilebilir. "Open Innovation Autonomous Vehicle Development and Testing Platformu ulusal
projesi ,ve diğer projeler uluslararası platformlara taĢınmaktadır. (2017-2018) döneminde TÜBĠTAK
tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı toplam
18 olup, ulusal proje sayısı 12 ,uluslararası proje sayısı 6 olarak belirlenmiĢtir. Teknokent veya
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine öğrencilerimiz katılımda bulunmaktadır. . 2017-2018
döneminde 17 adet öğrencimiz projelere katılmıĢtır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi mensuplarınca yapılan her türlü bilimsel araĢtırma ve çalıĢmalar, üniversite
fonlarınca desteklenen ve üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme
projeleri, üniversite bünyesinde gerçekleĢtirilen bilimsel toplantı ve etkinlikler ile ilgili araĢtırma etiği
konularını, her çeĢit basın-yayın organında yayınlanan ya da yayınlanmak üzere gönderilen tüm
yayınlarla ilgili yayın etiği konularında sorumlu olan Fen, Sosyal ve GiriĢmsel olmayan AraĢtırma Etik
Kurulu bulunmaktadır. Fen, Sosyal ve GiriĢimsel olmayan Sağlık Bilimleri AraĢtırmaları Etik Kurulu,
Üniversite”Fen, Sosyal ve GiriĢimsel olmayan Sağlık Bilimleri AraĢtırmaları Etik Kurul Yönergesi
“(YGN.OKN.051) (EK-18) doğrultusunda iĢlemektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesin‟de kurum proje baĢvurusu, patent baĢvurusu,ve teknolojik tabanlı
giriĢimcilik faaliyetlerini proje baĢvuru teĢvik ikramiyesi, patent baĢvuru ücretlerinin ödenmesi, yeni iĢ
fikri sahiplerine giriĢimci adaylarına mentorluk desteği verilerek, iĢ fikirlerinin test edilmesi,
faaliyetlerine danıĢmanlık, eğitim ve yer sağlanmaktadır.AraĢtırma çıktılarının ödüllendirilmesi “Ġç
Akademik Aktivite Destek Yönergesi”(YG.OKN.037)(EK-18)doğrultusunda teĢvik edilirken bilimsel
makalelerin yayınlanmasını teĢvik etmek amacıyla “UluslararasıBilimsel TeĢvik Yönergesi”
(YG.OKN.007 ) (EK-18) iĢlemektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi AraĢtırma ve Proje GeliĢtirme Direktörlüğü (Teknoloji Transfer Ofisi)
tarafından Destek programından yararlanmaya yönelik hizmetler kapsamında öğrencilere, öğretim
elemanlarına ve özel sektör temsilcilerine ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmaya
yönelik uygun hibe destek programları ve baĢvuru süreçleriyle ilgili düzenli olarak web ortamında bilgi
paylaĢımında bulunmaktadır. Verilen doktora derecelerinin çeĢitliliği, doktora öğrenci ve mezun sayıları
Ġstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Dekanlığı altında birleĢen Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal
Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından takip edilmektedir. Doktora öğrencilerinin
öğretim görevlisi olarak iĢe baĢlama oranları ve doktora derecesi ile Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nden
mezun olanların akademik ortamda iĢ bulma oranları konusunda bir takip iĢlemi bulunmamaktadır.
Henüz doktora mezunu sayısı oldukça azdır.
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Ġstanbul Okan Üniversitesi araĢtırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik
altyapının ve mali kaynakların oluĢturulmasına ve uygun Ģekilde kullanımına yönelik politikalarını
“Kuluçka Merkezi Teknolojik GiriĢimcilik Yönergesinde”(YG.OKN.030) (EK-18) belirtilmiĢtir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi ve iç/dıĢ paydaĢlar ile iĢbirliği geliĢtirmek, kurum dıĢı kaynak temin
etmek,araĢtırma çalıĢmalarını ticari değere çevirmek için kurulmuĢ olan ARPROGED‟in araĢtırma
öncelikli faaliyetler kapsamında Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin faydalanmasını sağlayacağı mali
kaynaklar aĢağıda belirtilmektedir,
a)Kamu destek projelerinden kurum hissesi
b)Sanayi projelerinden aktarılan kurum hissesi
c)Avrupa Birliği H2020 projeleri bütçelerinde yer alan % 25 kurum hissesi kalemi ve personel
bütçesinin bir kısmı
d)Sanayi projeleri hazırlama çalıĢmalarından sağlanacak gelirler.
e)Lisans gelirleri.
f)Start-up ortaklık ve hisse devri gelirleri.
Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin 2016-2020 Stratejik Planı kapsamındaki çalıĢmalarla araĢtırma
faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliği güvence altına alınmıĢtır ve yayınlanan
aĢağıdaki yönergelerle de desteklenmiĢtir.
• AraĢtırma Planlama ve Politika GeliĢtirme Yönergesi(YG.OKN.022)(EK-18)
• Ġç Akademik Aktivite Destek Yönergesi (YG.OKN.037)(EK-18)
• Mükemmeliyet/Uzmanlık Merkezi ve Küme Kurulması Yönergesi (YG.OKN.036)(EK-18)
•AraĢtırma Projelerinin/Üniversite Sanayi ĠĢbirliği Fırsatlarının GeliĢtirilmesi ve Uygulanması
Yönergesi(YG.OKN.038)(EK-18)
• Fikri Mülkiyet Hakları Yönergesi(YG.OKN.033)(EK-18)
• Kuluçka Merkezi Teknolojik GiriĢimcilik Yönergesi(YG.OKN.030)(EK-18)
AraĢtırma Kaynakları
Ġstanbul Okan Üniversitesinin; fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araĢtırma öncelikleri
kapsamındaki faaliyetleri gerçekleĢtirmek için uygun ve yeterlidir. Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde
araĢtırma eko sistemini oluĢturmak için araĢtırma önceliklerine yönelik iki model oluĢturulmuĢtur;
1-Seçilen ve kritik araĢtırmacı potansiyelinin olduğu alanlarda Dünya Çapında araĢtırma yapan
mükemmeliyet merkezleri ve kümeler oluĢturulması
2-Sektörel ve OSB iliĢkileri ile sanayinin problemlerini tespit etme ve ilgili alanlarda üniversiteler arası
çalıĢma gruplarını Okan_Tekno_ARGE üstünden oluĢturarak teknoloji ve çözüm geliĢtirme
Bu modeller kapsamında Ġstanbul Okan Üniversitesi sahip olduğu modern ve fakülteler arasındaki
yakınlık ve olumlu iliĢki yapısını kullanarak, mevcut fiziki ve teknik altyapıya ek olarak; seçilen
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alanlarda çok disiplinli, yönetim kurullarında sanayicilerin de olduğu,uzman araĢtırmacıların görev
yaptığı mükemmeliyet merkezleri, kümelenmeler gibi doğal ara yüzler oluĢturmuĢtur ve yenilerini de
oluĢturmayı hedeflemektedir (Yenilikçi Tasarım Merkezi,Yenilikçi Elektrikli ve Hibrid Araç GeliĢtirme
ve Kümelenme Merkezi, Akıllı ve HaberleĢen Araç Teknolojileri, Biyomedikal Alanı,Ġnovasyon ve
GiriĢimcilik), AraĢtırma öncelikli faaliyetler kapsamında Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin
faydalanabileceği mali kaynaklar aĢağıda belirtilmektedir,
a)Kamu destek projelerinden kurum hissesi
b)Sanayi projelerinden aktarılan kurum hissesi
c)Avrupa Birliği H2020 projeleri bütçelerinde yer alan % 25 kurum hissesi kalemi ve personel
bütçesinin bir kısmı
d)Sanayi projeleri hazırlama çalıĢmalarından sağlanacak gelirler.
e)Lisans gelirleri.
f)Start-up ortaklık ve hisse devri gelirleri.
Kurum içi kaynakların araĢtırma faaliyetlerine tahsisine yönelik Ġstanbul Okan Üniversitesi tarafından
hazırlanmıĢ olan “Ġç Akademik Aktivite Destek Yönergesi” (YG.OKN.037)(EK-18)ile aĢağıdaki
baĢlıkları altında düzenlenir.
1-Proje ve araĢtırma ağırlıklı akademisyen destekleri: Proje ve bilimsel makale ağırlıklı araĢtırma
yürüten veya bu alanda potansiyeli olan akademisyenlere yönelik desteklerdir.
2-Projeler için Y.Lisans ve Doktora Öğrencisi Desteği: Proje kazanmıĢ veya proje baĢvurusu yapmıĢ
olan akademisyenlerin projelerine yönelik bursiyer desteğidir.
3-Ġç AraĢtırma Projesi Desteği: Bilimsel makale veya proje kamu desteklerine hazırlık amaçlı iç
araĢtırma proje fonunu ifade eder.
4-Patent BaĢvuru Desteği: BuluĢ bildiriminde bulunan akademisyenler içinden buluĢları uygun
görüneneler için sağlanan patent baĢvuru masraflarını karĢılama desteğidir.
Bu baĢlıklarda belirtilen kriterler; araĢtırma çalıĢmalarını teĢvik etmek, desteklemek, kalitesini arttırmak
amaçları çerçevesinde belirlenir ve uygulanma kuralları bu yönergede tanımlanır. Yine aynı amaçlar
çerçevesinde doğan ihtiyaçlara göre yönerge gözden geçirilir ve gerekli düzenleme yapılır. AraĢtırma
faaliyetlerinde kurum içi kaynak tahsisine yönelik olarak Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin bu kapsamdaki
çalıĢmaları “Ġç Akademik Aktivite Destek Yönergesinde”(YG.OKN.037)(EK-18) belirtildiği gibi
uygulanır. AĢağıdaki parametreler göz önünde bulundurulur.
 Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin sektörlere yön veren, ekonomiye katkı sağlayan 4. KuĢak üniversitesi
olma yolunda ilerlemesi ve belirlenen öncelikli araĢtırma alanlarındaki mükemmeliyet merkezlerinde
dünya çapında bilgi üretilmesi, iĢbirliği projeleri geliĢtirilmesi,
 Sanayi kuruluĢları ile ortak projeler geliĢtirilmesi,
 Ġlgili endekslerde Ġstanbul Okan Üniversitesi‟ne kazanç sağlayacak temel araĢtırmalar, uygulamalı
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araĢtırmalar ve deneysel geliĢtirmeler; lisansüstü çalıĢmalar yapılması,
 Fikri mülkiyet hakkı kazanılacak, katma değere dönüĢebilecek araĢtırma çalıĢmalarının yapılması
Ġstanbul Okan Üniversitesi bu kapsamda akademik giriĢimlere de destek olur ve “Kuluçka Merkezi
Teknolojik GiriĢimcilik Yönergesi”(YG.OKN.030)(EK-18) ile ayni ve maddi desteklerin nasıl
yapılacağı belirlenmiĢtir.
“Kuluçka Merkezi Teknolojik GiriĢimcilikYönergesinde”(YG.OKN.030) belirtildiği üzere; Ġstanbul
Okan Üniversitesi, akademik giriĢimcilik teĢvik programı dâhilinde Ġstanbul Okan Üniversitesi
giriĢimcilerine, aĢağıdaki kapsamda destek sunar.
 Okan_Tekno_ARGE, kuluçka ve akseleratör hizmetlerinden faydalanma (aktif iĢ geliĢtirme, hukuk,
network, strateji desteği, avantajlı kira koĢulları, teknopark eriĢimi ve geniĢleme imkanı),
 Ġstanbul Okan Üniversitesi altyapısı ve kampus olanaklarından faydalanma: Ġstanbul Okan Üniversitesi
laboratuvarlarının kullanımı ile firma çalıĢanlarının kampus alanlarına eriĢim ve kullanımı.
 Bunların dıĢındaki koĢulları ayrı sözleĢmelerle belirlenmek suretiyle
*Ticari olmayan amaçlar için (referans maksatlı) Ġstanbul Okan Üniversitesi markasının bedelsiz
kullanımı (marka lisans sözleĢmesine tabii olarak)
*Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde geliĢtirilen bir teknolojiye ait tescil edilmiĢ herhangi bir fikri
mülkiyetin ticari olarak lisans altında kullanımı (patent, yazılım, tasarım vb. gibi)
*Doğrudan Ġstanbul Okan Üniversitesi ve/veya Okan_Tekno_ARGE öz kaynaklarından yatırım alma
imkanı.
Ġstanbul Okan Üniversitesi kaynaklarının etkin/verimli kullanımı sağlamak ve ek kaynak temin
edebilmek için iç/ dıĢ paydaĢlarla iĢbirliğini ve kurum dıĢından kaynak teminini teĢvik amacıyla farklı
platformlar oluĢturmuĢtur. Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde iç ve dıĢ paydaĢlar ile iĢbirliği geliĢtirmek,
kurum dıĢı kaynak temin etmek, araĢtırma çalıĢmalarını ticari değere çevirmek için Teknoloji Transfer
Ofisi (ARPRPGED) 2011 yılında kurulmuĢtur. Bu konuda gerekli yönergeler hazırlanmıĢtır.”AraĢtırma
Planlama ve Politika GeliĢtirme Yönergesi”(YG.OKN.022)(EK-18). ARPROGED‟in desteği ile
araĢtırma çalıĢmaları sürdürülmeye devam edilmektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi, iç/dıĢ paydaĢlarla iĢ birliği ve kaynak elde edilmesi kapsamında; oluĢturulan
küme çalıĢmalarında/mükemmeliyet merkezlerinde dıĢ kaynağa ek olarak bütçeye belirli bir oranda iç
kaynak ile destek olur. 2016-2020 Stratejik Planı‟nda Amaç 4 kapsamında “İç ve dışpaydaşlarla
dayanışma içinde geleceği şekillendiren sosyal sorumluluk projelerinin desteklendiği geliştirici bir
üniversite olmak”‟ın alt hedefi olan “ilgili sektörlerle protokol sayılarını her yıl %10
artırmayı”hedeflenmektedir. Bu kapsamda Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi ile iĢbirliği
protokolü imzalanmıĢtır. Ayrıca, Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde bulunan Kariyer Merkezi de iĢ
dünyasından uygun firmalarla iĢbirliği protokolleri yapmaktadır.
Ġstanbul Teknoparktaki firmalarla daha kolay etkileĢime girebilmek ve böylece ortak çalıĢmalar
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yürütebilmek için Ġstanbul Okan Üniversitesi, Ġstanbul Teknopark ‟ta Okan_Tekno_ARGE Ģirketini
kurmuĢtur.
Ġlgili alanlarda kamu destekleri elde edebilmek için ARDEB ve TEYDEB proje baĢvuruları
yapılmaktadır. Projeler baĢvuru ve kabul olarak iki aĢamada da ilgili yönergede belirlenen”Ġç Akademik
Aktivite Destek Yönergesi (YG.OKN.037) (EK-18) desteklerle Ġstanbul Okan Üniversitesi tarafından
desteklenir.
Kurum dıĢından sağlanan mevcut dıĢ desteğin kurumun 2016-2020 stratejik hedefleriyle uyumlu ve
yeterli olup olmadığı hedef izleme planında takip edilmektedir. Ġstanbul Okan Üniversitesi‟ne dıĢ
kaynaklı destek proje faaliyetlerinden sağlanmaktadır. 2016-2020 Stratejik Planı‟nda Strateji amaç 4‟te
Girişimcilik ve yenilikçiliği kurum kültürünün ve akademik eğitimin önemli bir parçası haline getirerek
iş yaşamına entegrasyonu artırmak, akademik ve idari süreçleri buna göre geliştirmek olarak belirtilen
stratejik hedef 4.3‟te “Üniversite akademik ve idari birimler ile süreçlerinin iş yaşamına entegrasyonu
artırmak” performans ölçütü için “paydaşlarla ortak gerçekleştirilen proje sayıları 5 “ Ģeklinde eylem
belirlenmiĢtir.
2017-2018 döneminde paydaĢlarla ortak yürütülen 38 adet araĢtırma projesinin 16 adet projesi
(tamamlanan projelerin bütçesi :928.932 TL) tamamlanmıĢ olup,hedefin üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
2017-2018 döneminde Öğretim üyesi baĢına tamamlanan yıllık kurum dıĢından desteklenen projelerin
toplam bütçesi (TL):2193 TL, Öğretim üyesi baĢına devam eden uluslararası iĢbirlikli projelerin toplam
bütçesi (TL) :90913 TL, Öğretim üyesi baĢına tamamlanan yıllık kurum dıĢından desteklenen proje
sayısı:0,03 tür. Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı 6 'dır.
Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluĢlar tarafından desteklenmiĢ Ar-Ge niteliği
taĢıyan proje sayısı 25 olmuĢtur.
Bu verilere göre Ġstanbul Okan Üniversitesi‟ne kurum dıĢından sağlanan mevcut dıĢ destek stratejik
hedefler ile uyumlu ve yeterli olup geliĢmeye açıktır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araĢtırma faaliyetleri,
yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri ve toplum ve paydaĢlarıyla
iliĢkilerinde etik değerlendirilmelere iliĢkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını
düzenlemesi amacıyla hazırlanan “Fen, Sosyal ve GiriĢimsel olmayan Sağlık Bilimleri AraĢtırmaları
Etik Kurul Yönergesi “(YG.OKN.051) (EK-18) uygun olarak hareket edilmektedir. Fen, Sosyal ve
GiriĢimsel olmayan Sağlık Bilimleri AraĢtırmaları Etik Kurul Onayı gerektiren araĢtırma projelerinde
gerekli onay Fen, Sosyal ve GiriĢimsel olmayan Sağlık Bilimleri AraĢtırmaları Etik Kurul Ġstanbul
Okan Üniversitesi tarafından sağlanamıyorsa araĢtırmacılar diğer uygun kuruluĢlara
yönlendirilmektedir. AraĢtırma faaliyetlerinde sonucunda oluĢabilecek her türlü Fikri Mülkiyetin
Korunması ve Lisans SözleĢmelerine yönelik değerlendirme, baĢvuru, izleme ve tescil iĢlemleri
ARPROGED tarafından takip edilmektedir. Ayrıca fikri mülkiyet haklarının korunmasına ve bu konuyla
ilgili standart yasal ilkelere iliĢkin bilgilendirme ve bu konularda her türlü danıĢmanlık hizmeti yine
ARPROGED tarafından sağlanmaktadır. Üniversitemizde lisanssız yazılım kullanımı yasaktır.
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AraĢtırma amaçlı kullanılan tüm yazılımların lisanslı olması gerekliliği vardır.
Kurum,araĢtırma bileĢeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların (fiziki/teknik
altyapı,mali kaynaklar )sürdürülebilirliğini Üniversite tarafından verilen ödenekler ve yasal mevzuatlarla
araĢtırma projelerine ayrılan paylarla, ayrıca yapılan ulusal ve uluslararası projeler ile sağlanmaya
çalıĢmaktadır.
AraĢtırma Kadrosu
Ġstanbul Okan Üniversitesinde iĢe alınan/atanan araĢtırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olup
olmadığı, yürürlükteki mevcut iĢe alma/atanma ile ilgili 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümleri ve ilgili
mevzuat ile “Akademik Personel Yönergesi” (YG.OKN.025)(EK-18)‟nin getirmiĢ olduğu kriterler
vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde; araĢtırmacıların yapmıĢ olduğu bilimsel makale, sanatsal performans,
proje, ulusal/uluslararası kongre/çalıĢtay/sempozyum vb. etkinliklerde bildiri sunma, araĢtırma
kadrosunun yetkinliğinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. ÖzgeçmiĢinde SCI
(Science Citation Index) indeksli dergide yayınlanmıĢ makale sayısına ve içeriğine bakılır. Mülakat ile
diğer akademik-entelektüel birikimi incelenir. Sanayi projeleri ve AR-GE geçmiĢi değerlendirilir. Her
yıl yapılan yayın sayısı, niteliği ve bu konuların güncelliği ,alınan veya baĢlatılan proje sayıları
incelenir. Her yıl katıldığı ulusal- uluslararası konferanslar değerlendirilir. AraĢtırma Görevlileri,
öğretim görevlileri “Öğretim Üyesi DıĢındaki Akademik Kadrolara Atama Ġçin BaĢvuru ve GiriĢ Sınavı
Esasları”nda belirtilen koĢulları yerine getirmek suretiyle ilgili dekanın/müdürün önerisi ve Rektörün
onayı ile bir yıl için atanırlar. SözleĢmeleri her defasında bir yıl olmak üzere uzatılabilir.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde araĢtırma kadrosunun yetkinliğinin geliĢtirilmesi ve iyileĢtirmesi için
çeĢitli imkânlar sunulmaktadır. Uluslararası Konferanslara katılma konusunda bildirisi olanlara
maliyetin tamamen üniversite tarafından karĢılanarak destek verilmektedir. SCI (Science Citation Index)
dergilerinde makale yayınlayanlara (tek yazar ) makale baĢına 3000 TL,birden fazla yazarlı makalelerde
4500 TL (yazar sayısına bölünür) ödül verilir. Bununla birlikte Üniversite öğretim elemanlarının
ulusal/uluslararası düzeyde araĢtırmacıların katılıp araĢtırmalarını ve deneyimlerini paylaĢtıkları,
kongre/seminerler/çalıĢtay gibi bilimsel etkinliklere katılımlarını teĢvik edilmekte ve desteklenmektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde öğretim elemanlarının atanması ve akademik yükseltme sürecinde
;AraĢtırma Görevlileri, öğretim görevlileri “Öğretim Üyesi DıĢındaki Akademik Kadrolara Atama Ġçin
BaĢvuru ve GiriĢ Sınavı Esasları”nda belirtilen koĢulları yerine getirmek suretiyle ilgili
dekanın/müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir yıl için atanırlar. SözleĢmeleri her defasında bir yıl
olmak üzere uzatılabilir. Akademik Kadronun Performans GeliĢtirme Sistemi için Periyodik Gözden
Geçirme süreci uygulanmaktadır. Periyodik Gözden Geçirmelerin amacı, sürekli kadrodaki öğretim üye
ve görevlilerinin kariyer geliĢimine yardımcı olmak ve bu suretle Üniversitenin stratejik hedefleri
doğrultusunda katılımcı ve sürekli üretken akademik ortamın yaratılmasını sağlamaktır. Her öğretim
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üyesinin ArGe ve Akademik katkıları dekanlıkça bir tabloya kayıt edilir ve rektörlüğe sunulur. Yıl sonu
maaĢ artıĢları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen “Ġstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel
Performansa Dayalı Ücret ArtıĢ Kriterleri” uyarınca yapılmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesinin araĢtırma bileĢeni kapsamındaki hedeflerine ulaĢmayı sağlayacak
araĢtırma kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini güvence altına almak için;
Bilimsel AraĢtırma Projelerini Destekleme Yönergesi kapsamında proje desteklerinde genç öğretim
elemanlarına öncelik tanınmaktadır. Bu destek türü, ortak proje geliĢtirmek veya bilimsel ve kültürel
iĢbirliği için yapılacak yurtiçi ve yurtdıĢı seyahatler, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılım için de
kullanılabilir.
AraĢtırma Performansının Ġzlenmesi ve ĠyileĢtirilmesi
Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin araĢtırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve
değerlendirilmektedir. Yıllık bazda belirlenen performans hedeflerindeki gerçekleĢmeler ve mevcut
durum yine yıllık olarak incelenmektedir ve raporlanmaktadır. Yıllık bazda belirlenen performans
hedeflerindeki gerçekleĢmeler ve mevcut durum yine yıllık olarak incelenmektedir ve raporlanmaktadır.
Ayrıca Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin 5 senelik Strateji Planlarında belirlenen hedeflerde araĢtırma
faaliyetlerinin ölçülmesinde referans nokta olarak kullanılmaktadır. Son olarak yayınlanan 2016-2020
Stratejik Planı temel alınmaktadır. AraĢtırmaya yönelik faaliyetlerin takibi ARPROGED, Fakülteler ve
Meslek Yüksek Okulların sorumluluğuna verilmiĢtir. Değerlendirmeler ARPROGED tarafından
yapılmaktadır.Kurumun araĢtırma performansına dayalı verilerin raporlandığı yerlerden biri de
üniversite sıralama sistemleridir. Her sene gerçekleĢtirilen TÜBĠTAK GiriĢimci ve Yenilikçi Üniversite
Endeksi (GYÜE)‟nde yapılan sıralama ile araĢtırma performansı diğer üniversiteler ile de karĢılaĢtırma
imkanı sağlamaktadır.
Doktora programlarına yönelik bilgiler kapsamında, doktora programlarına kayıtlı öğrenci ve mezun
sayıları ile doktora öğrenci ve mezunlarının sahip ya da ortak olduğu Teknoparklardaki/ Tekmerlerdeki/
kuluçka merkezlerindeki faal firmalarTÜBĠTAK GiriĢimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi GYÜE
kapsamında takip edilmekte ve raporlanmaktadır.
Ġç AraĢtırma Projesi desteği (ĠAP) seçiminde; Ġstanbul Okan Üniversitesi misyonu doğrultusunda
araĢtırma ufkuna önemli katkıda bulunan fakülte içi veya fakülteler arası katılımı yüksek, iddialı
araĢtırma projelerini Ġç AraĢtırma Fonu kaynakları ile desteklemektir. Ġç AraĢtırma Projelerinin hedefi,
yeni geliĢmekte olan araĢtırma alanlarında, Ġstanbul Okan Üniversitesi‟ne ileri araĢtırma konularında
bilimsel çalıĢma, uygulama, uluslararası araĢtırma ağlarına dahil olma, kamu fonları için yeni proje
hazırlama veya ticari açılımlar sağlama olanağı yaratmak ve nitelikli insan kaynağının oluĢturulmasına
destek olmaktır. Bu kriterlere uygun projesi olan akademisyenler TUBITAK ARDEB 1002 projesi
formunu kullanarak ve ilgili dekanın onayı ile ARPROGED‟e baĢvurur.
Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamasına yönelik olarak 2016-2020 Stratejik planında “5 yıl
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içerisinde Ar-Ge çalışmalarında en az 1 projenin sanayide uygulanmasını sağlamak.” hedefi
izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Uluslararası projelerin arttırılması ile de dünya ekonomisine katkı
hedeflemektedir. Özellikle H2020 projelerinde yer almaya yönelik Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin
Stratejik AraĢtırma Alanı içinde yer alan Otomotiv konusunda faaliyetlere ağırlık verilmektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesinin mevcut araĢtırma faaliyetleri, araĢtırma hedefleriyle uyumu ve bu
hedeflerin sağlanmasına katkısı kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve izlenmektedir. Bilimsel
yayınlar ilgili olarak Web of Science ve Scopus veri tabanlarında listelenen indexli dergilerde
yayınlanmıĢ Ġstanbul Okan Üniversitesi adresli yayınların atıf sayıları, üniversite, Fakülte ve öğretim
üyesi bazında ve yıllara göre izlenmektedir. Hem üniversitenin genel ortalaması hem de öğretim üyesi
baĢına atıf değerlendirmesi yapılarak araĢtırma kalitesi izlenerek raporlanmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde araĢtırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik
mekanizmalar yönergelerle standart hale getirilmiĢtir. “Anadolu Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma
Projeleri”nin baĢvuru süreci ve önerilerin değerlendirilmesi de “Ġç Akademik Aktivite Destek
Yönergesinin”(YG.OKN.037) (EK-18) ilgili maddelerinde detaylı bir Ģekilde açıklanmıĢtır.Web of
Science ve Scopus veri tabanlarında listelenen indexli dergilerde yayınlanmıĢ Ġstanbul Okan
Üniversitesi adresli yayınların atıf sayıları, üniversite, Fakülte ve öğretim üyesi bazında ve yıllara göre
izlenmektedir. Hem üniversitenin genel ortalaması hem de öğretim üyesi baĢına atıf değerlendirmesi
yapılarak araĢtırma kalitesi izlenerek raporlanmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi, araĢtırma performansının kurumun hedeflerine ulaĢmasındaki yeterliliğini
gözden geçirmekte ve iyileĢtirmektedir. Bu durum, “ Ġstanbul Okan Üniversitesi 2016-2020 Stratejik
Planı”nda belirlenen araĢtırma ile ilgili hedefler ve stratejiler; belirlenen göstergeler ile yıllık hedef
izleme planında takip edilmektedir.

D.YÖNETĠM SĠSTEMĠ
Yönetim ve Ġdari Birimlerin Yapısı
Ġstanbul Okan Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında tüm devlet üniversiteleri
için belirlenen yönetim yapısına uygun olarak yapılandırılmıĢtır. Organizasyon ġeması (EK-1)‟de
sunulmuĢtur. Üniversite yasal olarak Rektör tarafından temsil edilmektedir. ”KuruluĢ ve TeĢkilat
Yönetmeliğimize” göre; (https://www.okan.edu.tr/sayfa/939/kurulus-ve-teskilat-yonetmeligi/)
Rektör, üniversitenin yönetiminden sorumlu olup, Senato ve Üniversite Yönetim Kuruluna baĢkanlık
etmektedir. Senato her türlü akademik ve idari konularda politika oluĢturma ve karar verme organı
olarak görev yapmaktadır. Senato Rektör‟ ün baĢkanlığında, Rektör Yardımcısı, Dekanlar ve her
fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı Enstitü ve
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Meslek Yüksekokul Müdürlerinden oluĢur. Senato, her öğretim yılı baĢında ve sonunda olmak üzere
yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü taktirde Senatoyu toplantıya
çağırabilir. Senatonun raportörü üniversite genel sekreteridir.Ġstanbul Okan Üniversitesi Senatosu;
Rektör, 3 rektör yardımcısı, 10 fakülte dekanı, herbir fakülteden birer temsilci olmak üzere 10 seçilmiĢ
üye, konservatuvar müdürü, iki meslek yüksekokul müdürü,üç enstitü müdürü ve bir raportörden
oluĢmaktadır.Üniversite Yönetim Kurulu; Rektör‟ün baĢkanlığında oy hakkı olmaksızın Rektör
Yardımcıları, Fakülte Dekanları ve Üniversiteye bağlı değiĢik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek
Ģekilde Senatoca 4 yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluĢur. Rektör gerektiğinde Yönetim
Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör Yardımcıları, Yönetim Kuruluna oy hakları olmaksızın katılırlar.
Yönetim Kurulu raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.
Enstitülerde ve meslek yüksekokullarda fakültelerdekine benzer bir yönetim yapısı bulunmaktadır.
Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü BaĢkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Enstitüyü oluĢturan anabilim
dalları baĢkanlarından oluĢur. Fakülte Kuruluna verilen görevleri Enstitü bakımından yerine getirir.
Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü BaĢkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Müdürce gösterilecek
adaylar arasında Enstitü Kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluĢur,Fakülte
Yönetim Kuruluna verilmiĢ görevleri Enstitü bakımından yerine getirir. Meslek Yüksekokul
Kurulu,Meslek Yüksekokulu Müdürün baĢkanlığında, Müdür Yardımcıları ve okulu oluĢturan Bölüm
veya Anabilim Dalı BaĢkanlarından oluĢur. Müdürün baĢkanlığında, Müdür Yardımcıları ile Müdürce
gösterilecek altı aday arasından Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek üç öğretim
üyesinden oluĢur.Meslek Yüksekokul Kurulu ve Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu
ve Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiĢ görevleri Meslek Yüksekokul bakımından yerine getirirler.
AraĢtırma ve GeliĢtirme projelerine danıĢmanlık hizmetleri Üniversiteye doğrudan gelen veya öğretim
elemanlarının ve yöneticilerin giriĢimleri ile elde edilecek araĢtırma-geliĢtirme proje ve danıĢmanlık
hizmetleri ilgili Dekanın tavsiyesi ve Rektörün onayı ile oluĢturulur. Tam zamanlı öğretim
elemanlarının üniversite dıĢında danıĢmanlık yapmaları veya çalıĢmaları Rektör‟ ün önerisi üzerine
BaĢkanın iznine bağlıdır.Tam zamanlı personelin proje danıĢmanlık hizmetlerinden elde edilecek
gelirden ne ölçüde yararlanacaklarına dair esaslar Rektör‟ ün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe tespit
edilir.
AraĢtırma ve Uygulama merkezlerinde ise müdür bulunmaktadır. Üniversite genelinde Üniversite
Genel Sekreteri tüm idari teĢkilat yapısını en etkin Ģekilde yöneterek koordinasyonu sağlamak ve
geliĢtirmekten sorumludur. Üniversitesinin idari yapılanmasında en üst kademede Rektör
bulunmaktadır.
Rektör; Mütevelli Heyet tarafından alınan kararlar ve belirlenen politikaların uygulanmasını sağlar.
Rektör, Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve
geliĢtirilmesinde, öğretim elemanları ve öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitimöğretim, bilimsel araĢtırma ve faaliyetlerin yüksek öğrenimden beklenen ilke ve hedefler doğrultusunda
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yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasında ve görevlerinin alt birimlere
aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında birinci derecede yetkili ve
sorumludur. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapar. Rektör yardımcıları;
eğitim‒öğretim ve uluslararası iliĢkilerden, akademik kadronun insan kaynakları iĢlerinden
sorumludurlar. Rektör Yardımcıları, akademik ve idari konularda Rektöre yardım etmek, Kanun ve
Yönetmeliklerle verilen görevleri yapmakla sorumludurlar. Ġdari yönetimde idari teĢkilatın baĢında
genel sekreter ile genel sekretere bağlı iki genel sekreter yardımcısı, müdürler, hukuk müĢavirliği,
uzmanlar,ve diğer görevliler bulunmaktadır. Ayrıca her fakültede dekana bağlı olarak fakülte idari
yönetim örgütünün baĢında fakülte sekreteri, enstitü ve meslekyüksekokullarda da enstitü veya meslek
yüksekokul sekreteri yer almaktadır.
Üniversitedeki operasyonel süreçler öğrenci iĢleri müdürlüğü , idari iĢler müdürlüğü , kütüphane ve
dökümantasyon müdürlüğünün kullandığı otomasyon yazılımlar ile yürütülmektedir. Ġnsan
Kaynakları, mali iĢler
ve ARPROGED koordinatörlüğü tarafından araĢtırma ve geliĢtirme
faaliyetlerine yönelik geliĢtirilmiĢ yazılım sistemleri kullanılmaktadır. Bu baĢlıklar altındaki tüm
süreçler güncel olarak izlenebilmektedir. Ayrıca tüm birimler kurum içi ve kurum dıĢı yazıĢmalarını
“Elektronik Belge Yönetim Sistemi” (EBYS) üzerinden gerçekleĢtirmektedir. Üniversitemizde tüm
akademik ve idari süreçler ile personel görev tanımları oluĢturularak akademik ve idari hiyerarĢik
yapıya göre süreçler ve görevler yürütülmektedir. Örnek süreç ve görev tanımları (EK-19)‟ta
sunulmuĢtur. Akademik ve Ġdari birimlerdeki süreçlerin yönetimi, kontrol ve denetimlerinde Rektör,
Rektör Yardımcıları ile Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları aktif olarak yer alarak
oluĢabilecek yönetimsel eksiklik ve hataların en aza indirilmesi sağlanmaktadır. Akademik süreçlerin
yönetimi ve kararların alınması Bölüm/Program ve anabilim dalı baĢkanlıkları kurulları,
fakülte/Ensititü/MeslekYüksekokulu yönetim kurulları, üniversite yönetim kurulu ve senato toplantıları
ile yapılmaktadır.
Akademik ve idari personel talepleri ve terfileri ilgili yönetici onayları ve terfi kriterlerine
yapılmaktadır. ĠĢe alımlarda Ġdari kadroların yeterli yetkinliğe sahip olup olmadığı “Ġdari personel
yönergesine” (YG.OKN.008) (EK-18) belirtilen; terfi ve transferler personelin durumuna göre,
personelin bağlı bulunduğu ilgili yöneticilerinin, Ġnsan Kaynakları Müdürü‟nün ve Genel Sekreter‟in
önerisi ile Rektör tarafından gerçekleĢtirilir. Açılacak herhangi bir kadroya, mümkünse Üniversite
içinden adaylar belirlenmesi ve yerleĢtirilmesi yoluna gidilir. ÇalıĢanların sahip olduğu yetkinlikler,
eğitim düzeyi ve kurum içindeki kanıtlanmıĢ baĢarıları, seçim kriterleri içinde yer alır. Ġstanbul Okan
Üniversitesi Yetkinlik Kılavuzu, iĢ yapma tarzımızı belirleyecek tutum ve davranıĢları tanımlamak ve
bu doğrultuda uygulamak amacıyla hazırlanmıĢtır. Yetkinlik Kılavuzu ortak alan “U klasörü” ve
ıntranet
sayfamızda
yayınlanmıĢtır. (FR.INK.095) Ġstanbul Okan Üniversitesi Ġdari Kadro
çalıĢanlardan beklenen Temel Yetkinlikler 3 ana yetkinlik altında toparlanmıĢtır.
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Uygulamaya Alma; Planların, yaklaĢımların doğru Ģekilde uygulamaya alınması, uygulama aĢamasında
etkinlik, verimlilik odaklı faaliyet gösteren pozisyonlardan beklenen yetkinlikleri içerir.
AraĢtırma ve Analiz Etme; Yenilikleri üniversiteye kazandırma, veriyi bilgiye dönüĢtürme ve karar
vermeye destek olacak bilgiyi üretme yönünde faaliyet gösteren pozisyonlardan beklenen
yetkinlikleri içerir.
Ortak ĠĢ Yapabilme; Birden çok fonksiyonun ya da tarafın birlikte çalıĢarak sonuç üretebilecekleri
faaliyetleri gerçekleĢtiren pozisyonlardan beklenen yetkinlikleri içerir.

•
•
•
Uygulamay •
a Alma
•

AraĢtırma
ve
GeliĢtirme

Takip ve Sonuçlandırma (Sonuç Odaklılık)
Planlama ve Organizasyon (Zaman Yönetimi)
Ġç/DıĢ PaydaĢ Odaklılık
Problem Çözme
Sorumluluk/Ġnsiyatif alma

• Yaratıcılık-Yenilikçilik
• ĠĢ GeliĢtirme
• AraĢtırma ve Öğrenme Becerisi

• Takım ÇalıĢması
Ortak
• ĠletiĢim Becerisi
(Birlikte) ĠĢ
Yapabilirlik

Üniversite, çalıĢanlarına kendilerini geliĢtirmek için eğitimi, baĢlıca amaçlarından biri sayar. Bu amaç
doğrultusunda Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü iç ve dıĢ kaynakları kullanarak, eğitim planlaması ile
personelin kendisini geliĢtirmesine, mesleğinde ilerlemesine ve görevini daha iyi yürütmesine zemin
sağlar.
Her personele yılda bir defa Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü‟nün geliĢtirdiği sistem ve belirlediği esaslar
dahilinde hedef bazlı bireysel performans değerlendirme sistemi uygulanır. Personelin baĢarısının
değerlendirilmesinde ilgili sene içindeki belirlenen hedef ve projelere göre aldığı sonuçlar ilgili
Bölüm/Departman Müdürü tarafından 3‟er aylık dönemlerde izlenerek yıl sonunda yıllık
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değerlendirilmesi yapılır ve “Ġdari Personel Performans Değerlendirme Formu (Hedef Değerlendirme
Kartı) ”(Ek-27) doldurulur. Dönem baĢında belirlenen hedef ve projelere göre ”Performans Hedef
Değerlendirme Formu” Genel Sekreter ve Rektör tarafından tasdik edildikten sonra Ġnsan Kaynakları
Müdürlüğü‟nde ıslak imzalı olarak saklanır.
Personelin göreve devamı, ücret artıĢı, geliĢmesi ve yeni görevlere geçmesinde bu değerlendirme
dikkate alınır.
Personel eğitimini desteklemek amacı ile yöneticilik ve bireysel geliĢim kapsamında kurum içinde her
yıl 10-15 farklı alanda kurslar açılmaktadır. 2017-2018 yılında açılan kursların listesi (EK-20)‟de
sunulmuĢtur. Ayrıca akademik ve idari personelin kurum dıĢı yurt içi ve yurt dıĢı konferans ve eğitimler
ile ERASMUS personel hareketliliği kapsamındaki eğitimlere katılımlarına destek verilmektedir. Ġdari
Birimler tarafından verilemeyen aĢağıdaki hizmetler ilgili yasalara uygun olarak alt iĢverenlerden
hizmet alımı yapılarak sağlanmaktadır, verilen hizmetlerin kontrolü ilgili idari departman tarafından
kontrol edilmektedir.
-Yemek Hizmetleri
- Servis Hizmetleri
- Güvenlik Hizmetleri
- Araç Tedarik Hizmetleri (Araç Kiralama)
- Kafeterya ve Restoran ĠĢletmeleri
- Kırtasiye ve Kitap SatıĢ Hizmetleri
- Kargo Gönderi Merkezi Hizmeti
- ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
- Yurt ĠĢletme Hizmetleri
- Spor Tesisi Hizmetleri
- Peyzaj Hizmetleri
Kaynakların Yönetimi
Ġstanbul Okan Üniversitesinde Öğretim Elemanları 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında
ilgili kanuna göre istihdam edilmektedir. Ġnsan Kaynakları yönetiminde iĢe alım, eğitim, bordro ve özlük
iĢleri, motivasyonel çalıĢmalar, preformans değerlendirme süreçleri etkin olarak yürütülmektedir.
Akademik atama ve yükseltmelerde YÖK'ün belirlediği çerçeve kriterlerine ilave olarak üniversitenin
ek kriterleri “Akademik Personel Yönergesi”(YG.OKN.025)(EK-18) „de belirtilmiĢtir. 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Ġstanbul Okan Ünivesitesi idarî ve teknik personelin
Üniversiteye iliĢkin hak ve yükümlülüklerinin ve çalıĢma koĢullarının genel prensipleri “Ġdari Personel
Yönergesi”(YG.OKN.008)(EK-18) göre düzenlenmiĢtir.
Üniversitemizde, insan kaynakları planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalıĢmalar yapma, personel
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sisteminin geliĢtirilmesiyle ilgili önerilerde bulunma, üniversite personelini atama, özlük ve emeklilik
ile ilgili iĢlemleri yürütme, idari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenleme
ve uygulama görevleri Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Ġnsan
Kaynakları Yönetiminin öncelikle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütülmesi
sağlanmaktadır. Atama ve yükseltmeler, öğretim elemanının uzmanlık alanı içinde eğitim-öğretim
hedefleri göz önünde bulundurularak liyakat, çalıĢma alanı ve bireysel motivasyonuna göre fakültelerde
Dekanın, yüksekokul ve enstitülerde Müdürün, bölümlerde ise Bölüm BaĢkanının teklifi ve ilgili
kurulların onayı ile yapılmaktadır. Bölüm ve birimlere kadro dağılımında program sayısı, öğrenci sayısı,
öğretim üyesi profili gözetilmektedir. Öğretim üyeleri iĢ yükleri programlardaki ders sayısı/öğretim
elemanı sayısı oranına göre bölüm kurullarından gelen talepler (ders görevlendirmeleri) doğrultusunda
kurul kararları ile belirlenmektedir.
Ġdari Personel iĢe alım sürecinde ; Her bölüm için stratejik planlar sonucunda öngörülen hedefler
dikkate alınarak gerek duyulacak insan kaynağından hareketle yıllık personel ihtiyacı planlanır.
Planlanan kadrolar Haziran ayında yapılan organizasyon Ģemasında belirlenir. Bu planlama ilgili Bölüm
Müdürlükleri, Ġnsan Kaynakları, ilgili Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından gerçekleĢtirilir
ve “Yıllık Bütçe” içerisine iĢlenir. Birim/Bölüm personel ihtiyaçları onayı tüm bütçe içerisinde Rektör
ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır ve Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü‟ne iletilir.
Yıllık kadro planında yer alan tüm pozisyonlar için ilgili Birim/Bölüm Müdürü tarafından “Ġdari
Personel Talep Formu” (EK-28) doldurulur, ilgili onayları alındıktan sonra bu form Ġnsan Kaynakları
Müdürlüğü‟ne gönderilir. Sonrasında, sırası ile Genel Sekreter, ilgili Rektör Yardımcısı, Rektör ve
Mütevelli Heyeti‟nin onayına sunulur. Ġdari Personel Talep Formu‟nun Rektör ve Mütevelli Heyeti
BaĢkanı tarafından onaylanmasını takiben, istenen yetkinliklere sahip kiĢinin mevcut pozisyona
yerleĢtirilmesi hedeflenir. Adaya hangi kanallar aracılığı ile ulaĢılacağı belirlenir. Ġnsan Kaynakları
Bölümü aday araĢtırmalarını “Ġç” ve “DıĢ” olmak üzere iki kaynaktan yürütür.
Ġç Kaynaklar Ģöyle sıralanabilir:
 Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde herhangi bir bölümde çalıĢan kiĢilerin talep edilen pozisyonda
çalıĢmak istemesi,
 ÇalıĢanlarımızın referans verebilecekleri kiĢilerin baĢvuruları,
 Ġnsan Kaynakları Bölümü‟ne Ģahsen, posta, faks veya e-mail ile yapılan baĢvurular,
 Yaz ve kıĢ dönemlerinde Ġstanbul Okan Üniversitesinde çalıĢan ve baĢarılı bulunan stajyerler,
DıĢ Kaynaklar ise;
 CV Veri bankası araĢtırması, gazete ilanı, danıĢmanlık, internet kanallarında iĢ ilanı
yayımlanması, vb.dir.
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 Uygun adaya ulaĢmak için ilk kullanılan yöntem CV veri bankası ve internet kanalı araĢtırması
olup adaya ulaĢılamaması durumunda danıĢmanlık, vb. yöntemler kullanılır.
Akademik Personelin iĢe alım sürecinde yıllık kadro planında yer alan tüm pozisyonlar için ilgili
Fakülte/Yüksekokul Dekan/ Müdür tarafından „‟Akademik Personel Talep Formu‟‟(Ek-28)
doldurulur, ilgili onaylar alındıktan sonra bu form Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü‟ne gönderilir.
Sonrasında, sırası ile Genel Sekreter, ilgili Rektör Yardımcısı, Rektör ve Mütevelli Heyeti‟nin onayına
sunulur. Rektör ve Mütevelli Heyetin onaylamıĢ olduğu adaya, onayları tamamlanmıĢ “Akademik
Personel ĠĢe Alım Onay Formu‟nda” (Ek 28) doğrultusunda ilgili Dekan/Müdür tarafından iĢ teklifi
yapılır. “Akademik Personel ĠĢe Alım Onay Formu‟nda” (Ek 28) açık olan pozisyonun unvanı, iĢe
baĢlangıç tarihi, organizasyon yapısındaki yeri, bağlı olacağı yönetici, net maaĢı, sağlanacak sosyal
haklar vb. bilgiler yer alır. Adayın iĢ teklifini kabulü durumunda ataması gerçekleĢtirilir. ĠĢe baĢlangıç
tarihinden en az bir hafta önce getirmesi gereken evrak listesi ve ĠĢ baĢı için doldurulması gerekli
formlar Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından çalıĢana verilir. Bu evraklar kiĢinin sicil dosyasında
tutulmak üzere Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından saklanır. Aday iĢe baĢlamadan önce
“Akademik Personel ĠĢe GiriĢ Formunda “ (Ek 28) yer alan iĢlemler Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü
tarafından ilgili birimlerle koordineli olarak takip edilerek hazır edilir.
Ġdari ve Destek hizmetleri sunan birimlerde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri
görevlerle uyumunu sağlamak üzere çalıĢanların mesleki, sosyal ve kültürel geliĢimlerine yönelik
etkinlikler arttırılmaktadır. Ayrıca,idari personel için yıl boyunca sürekli ve düzenli olarak hizmet içi
eğitimler düzenlenmektedir. Personelin iĢe alım sürecinde mülakat yapılmaktadır. KiĢinin mesleki
bilgisi ve birime uygunluğu değerlendirilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan pozisyonlar için kiĢilik
envanteri, Ġngilizce seviye tespit sınavı uygulanmaktadır. ĠĢe giriĢlerde gereken pozisyonlarda kiĢilik
envanteri uygulaması baĢlatılmıĢtır. Bunun dıĢında idari personel uluslararası yeterliklerini arttırmak
konusunda teĢvik edilmektedir. Ġdari personel, değiĢim programlarından yararlandırılmanın yanı sıra
hizmet içi eğitimlerle de desteklenmektedir.
Üniversitemizde kadro ve görev tanımlarının açık olarak yapılması ve buna göre personelin istihdam
edilmesi, birimler arasında unvan birliğinin sağlanmasının hizmette verimliliğin arttırılmasına önemli
katkılarda bulunacağı açıktır. Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından akademik ve idare birimlerde
bulunan çalıĢanların görev tanımları güncellenmesi ve yeni görev tanımlarının oluĢturulma çalıĢmaları
yapılmaktadır. Görevin iĢbirliği içerisinde sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi, aksayan yönlerin düzeltilmesi
ve tekrarlanmaması amaçlanmakta, takım çalıĢması teĢvik edilmekte, etkili ve verimli çalıĢma için
uygun ortam oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Personelin yaptığı etkili Ģekilde yapılıp yapılmadığı kalite
yönetim sistemi içerisnde gerçekleĢtirilen süreçlerin iç denetimlerinde kontrol edilmektedir. Personelin
yaptığı her bir iĢlem daha önceki iĢlemlerin kontrolünü içerecek Ģekilde uygulanmaktadır. Ġdari ve
yazıĢma iĢlerinde, uzmanın baĢlattığı yazılar akıĢ dahilinde bir üst yönetici tarafından kontrol edilerek
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paraflanmaktadır. Birimlerdeki personel genel olarak büroların iĢ yükü ve yoğunluğuna göre EBYS
üzerinden evrakların cevaplanma ve sonuçlandırma düzeyine göre birim yöneticileri tarafından takip
edilebilmektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesinde mali kaynakların yönetimi, Mali ĠĢler Koordinatörlüğü‟nce öncesinde
stratejik olarak planlanan, sonrasında programlar da yer alan yönetim politikaları ve hedefler
doğrultusunda etkili ve verimli bir Ģekilde,vakıf üniversitelerinin misyonuna uygun bir Ģekilde
gerçekleĢmektedir. Ġstanbul Okan Üniversitesi yüksek öğretim alanında kamu hizmeti üretmek için
devletten arazi tahsisi almıĢtır. Alınan bu alan için , derslik, sosyal üniteler, kültürel ve spor alanları en
iyi Ģeklide fizibilite çalıĢmaları yapılarak modern kampüs haline getirilmiĢtir. Ülkemize ve insanlığa
hizmet etmeye devam etmektedir. TaĢınır kaynaklar Ġstanbul Okan üniversitesinin Satın alma
departmanınca en ince ayrıntıları gözetilerek mevzuata ve “Satınalma prosedürüne” uygun
(PR.MAI.002)(EK-22) bir Ģekilde temin edilmektedir. Ġlgili müdürlüklere “zimmet” yoluyla kullanıma
açılmakta ve etkin kullanıma yönelik takipleri yapılmaktadır.
Bilgi Yönetim Sistemi
Ġstanbul Okan Ünivetsitesi her türlü faaliyet ve sürece iliĢkin verileri toplamak, analiz etmek ve
raporlamak üzere çeĢitli bilgi yönetim sistemlerini kullanmaktadır. Kullanılan bilgi yönetim sistemleri ;
üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yönetimini sağlamak amacıyla kullandığımız
Öğrenci ĠĢleri Otomasyon Sistemi (OĠS), Mali ĠĢler bölümünün kullandığı muhasebe,finans yazılım
programı ,insan kaynakları yazılım programı, Kütüphane ve Dökümantasyon Müdürlüğünün kullandığı
kütüphane otomasyon sistemi(YORDAM), kapı ve güvenlik yazlımı, elektronik bilgi yönetim
sistemi(EBYS), ilgili dersin akademisyeni ile derse kayıtlı öğrenciler arasında kullanılmak üzere
oluĢturulmuĢ online bir bilgi paylaĢımı ve iletiĢim platform(OLB) , araĢtıma ve geliĢtirme faaliyetlerine
yönelik olarak kurumumuz tarafından uyarlamaları geliĢtirilmiĢ (MOSBĠT) sistemi ve
Kurumsal ĠliĢkiler Yönetimi (CRM) sistemini sayabiliriz.
Öğrenci ĠĢleri Otomasyon Sistemi (OĠS) öğrencilerin kayıtlanma aĢamasından mezun olmalarına kadar
tüm öğrencilik faaliyetlerine iliĢkin verileri kayıt altında tutar. Bu sistem;öğrencilerin demografik
bilgilerini, program kayıtlarını, burslarını, ders kayıtlarını, akademik değerlendirmelerini, eğitimöğretim süreci kapsamındaki öğrencilik hareketliliğini, mezuniyet gereksinimlerini, öğrencilik süresince
ve mezuniyet sonrasındaki belgelerini kapsar. Öğrencilerin demografik bilgileri, geliĢimi ve baĢarı oranı
bu sistem aracılığı ile izlenmektedir. Öğrencilerimizin üniversitemiz ve programlar hakkındaki
memnuniyeti Öğrenci ĠĢleri Otomasyon Sistemi üzerinden yapılan anketler (Öğretim Elemanı ve Ders
Değerlendirme Anketleri ) ile ölçülmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz belge taleplerini Elektronik Belge
Yönetim Sistemine entegre olan Öğrenci ĠĢleri Otomasyon Sistemi üzerinden yapar ve e-imza ile
onaylanmıĢ belgelerine istedikleri zaman ulaĢabilirler. Üniversitemiz akademik ve idari personeli de rol
tabanlı yetkilendirme ve kullanıcı bazlı Ģifre ile Öğrenci ĠĢleri Otomasyon Sistemine eriĢebilir, yetkileri
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dahilindeki verilere ulaĢabilirler.
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak üniversitemizde AraĢtırma ve Proje GeliĢtirme Direktörlüğü
(ARPROGED) tarafından satın alınmıĢ ve kurumumuza uyarlamaları gerçekleĢtirilmiĢ MOSBĠT sistemi
kullanılmaktadır.
MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi (CRM ), hizmet verilen hedef kitle hakkında bilgi toplamak ve onların
kategorik ihtiyaçlarına göre çözümler geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. MüĢteri iliĢkiler Yönetimi
üniversitemizin ve hastanemizin hedef kitlelerine yönelik veriler arasında iliĢkilendirmeleri yaparak yeni
müĢteri kazanımını sağlarken aynı zamanda mevcut müĢterilerin memnuniyetinin arttırılmasına
yönelik bir çalıĢmadır.
Üniversitemizin mezunları ile iletiĢim halinde kalabilmeleri, mezunların bireysel hedeflerine
ulaĢabilmeleri, mezunlar arasında iĢ birliğinin kurulmasında, Ġstanbul Okan Üniversitesi diploma
değerinin yükseltilmesine yardımcı olmak adına yapılan tüm çalıĢmalar üniversitemiz bünyesindeki
Kariyer Merkezi tarafından yürütülmektedir. 2007 yılından itibaren mezun öğrencilerimiz
izlenmektedir. Mevcut öğrenciler ile olduğu gibi mezun öğrencilerle de sosyal mecralar, e-posta ve
telefonlarla kulüplerimizle veya yüzyüze görüĢmelerle iliĢkilere süreklilik kazandırılmaktadır.
Mezunlara yönelik olarak ”ĠĢ YaĢamına En Yakın Üniversite” sloganına paralel geniĢ kamu (ĠġKUR) ve
özel kesim firma iĢbirlikleri ile öğrencilerimizin sektöre kazandırılmasında aracı olunmaktadır. ĠĢ
yaĢamında baĢarılı mezunlarımızın eğitimi devam eden genç öğrencilerimize mentorluk yapabilmeleri
için Ġstanbul Okan Mezunlar Derneği kurulmuĢtur. Üniversitemiz bünyesindeki Kariyer Merkezi
Müdürlüğü tarafından CV danıĢmanlığı ve mülakat süreçlerinden geçen mezun öğrenciler “Mezun
Takip Prosedürü” (PR.KPG.002) (EK-22)” göre Mezun Takip Programı kapsamında ihtiyaçları
doğrultusunda mentorluk sürecine alınırlar. Yeni mezun olmuĢ ve kayıtta bulunan mezun
öğrencilere Çağrı merkezi aracılığıyla aramalar yapılmaktadır. Mezunların istihdam oranları,
mezun olduğu program kapsamında çalıĢma oranları hakkında aylık olarak Kariyer Merkezi
tarafından hazırlanan fakülte/meslekyüksekokul bazlı raporlar aylık olarak bölümlere
gönderilmekte olup bu veriler Kampüs Etkinlik Planında kullanılmaktadır. Mezun Ġstatikleri Özet
Tablo örneği (EK-21) „de belirtilmiĢtir.ÇalıĢmaları devam eden MüĢteri ĠliĢkileri Veri Yönetimi
(CRM) portalında mezun öğrenci takibi program üzerinden yapılacaktır.
Üniversitemiz stratejik plan içerisinde izlemesi gereken anahtar performans göstergelerini ilgili
akademik ve Ġdari birimlerden dönemsel olarak mail ortamından kalite yönetimi tarafından
istenmektedir. Ġstenen hedef izleme planına kayıt edilerek veriler ortak alanda (U klasörü) içerisinde
saklanmaktadır.
Kurumsal iç ve dıĢ değerlendirme sürecine yönelik bilgiler, üniversitenin farklı birimlerinden ve farklı
kaynaklarından toplanan veriler, Üniversitenin üç temel fonksiyonu olan eğitim-öğretim, araĢtırma ve
toplumsal hizmet alanlarında mevcut uygulamaların iyileĢtirilmesi ve yeni stratejiler geliĢtirilmesi
amacıyla kullanılmaktadır. Her eğitim-öğretim dönemi sonunda öğrencilerden toplanan “Öğretim
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Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketleri”Üniversitenin Stratejik Planı” temelinde kullanılan her yıl
sonunda gerçekleĢtirilen uzgörü çalıĢtayı verileri, her yıl Kampüs Etkinlik Planı (Campus Effectiveness
Plan), hazırlanmaktadır. Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği(kiĢisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren
verilerin güvenliği) ve üçüncü Ģahıslarla paylaĢılmaması ve güvenirliği hakkında üniversitemizde
bulunan ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sistemi ile güvence altına alınmıĢtır. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
üniversitenin biliĢim altyapısı ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda donanım ve yazılım altyapısının
oluĢturulup, bu altyapının güvenliğini ve devamlılığını sağlamakla görevlidir. BiliĢim altyapısının dıĢ
saldırılara karĢı korunması amacıyla gerekli donanımlar (güvenlik duvarı vb.) Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
bünyesinde mevcuttur ve bu sistemler yetkin personel tarafından sürekli izlenmektedir. Ayrıca her türlü
sistemin yedeği alınarak veri kaybının önüne geçilmeye çalıĢılmaktadır. Buna ek olarak biliĢim
altyapısını barındıran sistem odasına sadece yetkili personelin giriĢine izin verilmektedir. Bilgi ĠĢlem
bünyesinde geliĢtirilen yazılımlar, kullanıcı rolü tanımlama ve veri tabanı bilgilerinin Ģifrelenmesi
Ģeklinde güvenlik unsurlarını barındırmaktadır. Ayrıca geliĢtirilen yazılımlar penetrasyon testlerinden
geçirilmektedir. Tüm personel, bilgi iĢlem bünyesinde yapılan faaliyetlerin yetkisiz kiĢilerle
paylaĢılmamasını öngören bir taahhütname imzalamaktadır. ÇalıĢanlarımızın Bilgi Güvenliği
konularında farkındalığın arttırılması için Bilgi iĢlem Müdürlüğü tarafından ortak alan intranet
sayfamızda farkındalık yayınları yayınlanmaktadır.
Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence almak üzere tüm süreçlerin prosedürleri,
ilgili formları, iĢ akıĢ Ģemaları, görev tanımları ortak alan içerisinde (U klasörü) mevcuttur.
Kurum DıĢından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
Üniversitenin kurum dıĢından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine iliĢkin
kriterleri Satınalma birimi tarafından “Satınalma Prosedürü” (PR.MAI.002)(EK-22) ile
belirlenmiĢtir. Ġstanbul Okan Üniversitesinde tedarik edilen hizmetler teklif usulü ve ihale usulü
metotlarıyla yapılmaktadır. Tedarik edilen hizmetler, ilgili birimlere teslim edilmektedir. Kalite
,verimlilik ve ihtiyacı karĢılayabilirliği ölçülmekte ve dijital olarak ta takipleri yapılmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesi alınan hizmetlerin, üniversitenin geliĢimine, baĢarısına , yüksek öğretim
vizyonuna uygun olmasına ,sürdürülebilir olmasına, ve çıtasını her geçen yıl artırmaya çalıĢması
sebebiyle,ilgili birimlerden performans talepleri almakta ve yetkili kurullarca değerlendirilmektedir.
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ġstanbul Okan Üniversitesi, topluma karĢı sorumluluğunun gereği olarak eğitim-öğretim, araĢtırmageliĢtirme faaliyetlerini de içerecek Ģekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri, web sitesi,
facebook, twitter, instagram baĢta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarından ilgili hedef kitleye
anında ulaĢtırmaktadır. Diğer yandan “okan mailing” ve CRM very ĠletiĢim mobil uygulama
üzerinden tüm duyurularını akademik,idari personele, öğrenci ve mezunlarına iletmekte; tercih
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dönemi baĢta olmak üzere yenilikler ve kampanyalarla ilgili bilgileri sms yoluyla da isteyen kiĢilere
düzenli olarak göndermektedir. Ġstanbul Okan Üniversitesi bünyesinde Kurumsal ĠletiĢim Müdürlüğü
bulunmaktadır. Üniversite ile ilgili haberler ve duyurular ilgili müdürlük tarafından kiĢilik hakkı
ihlalleri yapılmamasına özen gösterilerek çeĢitli aracılıklarla (web sitesi, facebook, twitter,
instagram) ilgili hedef kitle ile paylaĢılmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen
tüm etkinliklerin organizasyon süreci ve bu etkinliklerin duyurusunun yapılabilmesi için kurumsal
kimliğe uygun davetiye/afiĢ tasarımı ve dağıtımı iĢleri Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü
tarafından yürütülmektedir. Üniversiteye bağlı Aday ĠliĢkileri Müdürlüğü tarafından basımı ve
dağıtımı gerçekleĢen yılda bir basılan liselere iletilen “Sınavdır Geçer “ dergisi yoluyla bilgiler
sunulmakta,on line olarak üniversitenin eğitim ve öğretim ile ilgili katalogları yayınlanmaktadır.
Kamuoyuna sunduğumuz tüm bilgi ve veriler üniversitemizin bağlı bulunduğu resmi makamların
yönergelerine paralel olarak hazırlanmakta;ilgili yasalar,etik ve ahlaki değerler gözetilerek
Rektörlüğümüz tarafından onaylanmaktadır. Ayrıca gerekli görülen durumlarda Hukuk
MüĢavirliğimizin de onay sürecine dahil edilmektedir.
Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
Ġstanbul Okan Üniversitesi kalite güvence sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini yöneticilerin
liderlik özelliklerini veverimliliklerini ölçme ve izlemeye imkan verecek Ģekilde tasarlamıĢtır. Ġstanbul
Okan Üniversitesi‟nde akademik personelin performanslarını nesnel esaslara göre belirlemek suretiyle
eğitim ve öğretimin verimliliğini artırmak amacıyla “Akademik Personelin Ücret ArtıĢı Hakkında
Yönerge “(YG.OKN.005) (EK-18) oluĢturulmuĢtur. Ġdari Personelin verimliliğini izleme ve ölçmek
amacıyla “Ġdari Personel Yönergesi”(YG.OKN.008)(EK-18) oluĢturulmuĢutr.
Ġstanbul Okan Üniversitesi mevcut “Kalite Güvence Politikaları” çerçevesinde “Stratejik Planı”nı
hazırlamıĢ, faaliyet raporları ve performans programıyla baĢarı ve iyileĢtirme için temel önceliklerin
uygulanmasını değerlendirmiĢ ve güncel bilgiler Ģeffaf bir Ģekilde internet sitesinde kamuoyuna
duyurulmuĢtur.
E.SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME
E.1 Kalite Güvencesi
Ġstanbul Okan Üniversitesi uzgörü çalıĢmaları kapsamında oluĢturulan SWOT analizi (EK-8)
sonuçlarına dayanarak kurumun güçlü yönleri ile iyileĢtirmeye açık yönlerini belirlemiĢtir. Bu analizler
günün gereksinimleri doğrultusunda güncellenmiĢ ve bu çerçevede belirlenmiĢ olan (2016-2020) yılı
hedefler ve stratejiler bağlamında kurumsal performansını izleyecek ve bu performansın
sürdürülebilirliğini sağlayacak mekanizmalar kurumsal düzeyde ve birimler düzeyinde geliĢtirilmiĢtir.
Politikaların yakın takibi ve gerekli düzeltmelerin hızla yapılabilmesi için önlemler alınmıĢ olup
80

[İstanbul Okan Üniversitesi-Kurum İç Değerlendirme Raporu]-(Sürüm 3.0-([30/12/2018])

“Kalite Komisyonu”oluĢturulmuĢtur.
Misyon ve hedeflere ulaĢmaya çalıĢırken doğru çalıĢmaların planlanmasını sağlamak ve bu çalıĢmaları
değerlendirmek için her yıl Uzgörü ÇalıĢtayı, Stratejik Plan Değerlendirme Toplantıları ve Kampüs
Etkinliği Raporu (Campus Effectiveness Plan) hazırlanmaktadır.Kampüs Etkinliği Raporu kapsamında,
her yıl aĢağıdaki 8 baĢlık altında ölçüm ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Kampüs Etkinliği Planı
Yüksek Öğretim Kalite Kurulunun Kurumsal DıĢ değerlendirmesi sırasında sunulmuĢtur.
1.Programlar ve Hedefleri,
2.Öğrenciyi Elde Tutma Oranı,
3.Öğrenci ĠĢe YerleĢtirme Oranı
4.Mezun Öğrenci Memnuiyet Oranı
5.ĠĢverenlerin Öğrencilerimizden Memnuiyet Oranı
6.Öğrencilerin Kurum ve Öğretim Kadrosundan Memnuniyet Oranı
7.Öğrenci Ders Öğrenme Çıktısı Oranı
8.Öğrenci Mezuniyet ve Zamanında Mezuniyet Oranı,
Ayrıca akademik birimlerde her yarı yıl Program DanıĢma Toplantıları (Program Advisory Board) ve
her ay Müfredat Komitesi (Curriculum Committee) toplantıları yapılarak program hedefleri, dersleri ve
içerikleri değerlendirilmektedir. Toplantı tutanaklarından örnekler, Yüksek Öğretim Kalite Kurulunun
Kurumsal DıĢ Değerlendirmesi sırasında sunulmuĢtur.
Kalite Yönetim Sistemi sürecleri ile tüm akdemik ve idari birimlerin ISO 9001 kalite Yönetim standartı
tarafından belirlenen prosedür, talimat ve politikalara uygun olarak faaliyetlerini yürütmeleri
sağlanmakta ve kurum içi değerlendirmeler ile denetlenmektedir.Yapılan dıĢ denetimlerde görülen
olumsuzluklar Düzeltici ve ĠyileĢtirme faaliyetleri ile kısa ya da uzun vadede çözülmektedir.
E.2 Eğitim ve Öğretim
Eğitim ve öğretim faaliyetleri, Ġstanbul Okan Üniversitesinin hedef ve stratejileri içerisinde önemli bir
yere sahiptir. Üniversite bu alanda etkili faaliyetler yürütmektedir. Öncelikle Ġstanbul Okan Üniversitesi
2012-2013 öğretim yılından
bu yana AKTS/ECTS sistemini kullanmaktadır. Ġstanbul Okan
Üniversitesi‟ndeki programların müfredatları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ,
http://tyyc.yok.gov.tr) tarafından ortaya konan ilgili alan ve ulusal yeterlilikleri gözetilerek düzenlenmiĢ,
programların çıktıları alan yeterlilikleriyle eĢleĢtirilmiĢtir.Programları oluĢturan derslerin öğrenme
çıktıları, daha önce belirtilen ders değerlendirme bileĢenleri yardımıyla ölçülmekte olup, program
çıktılarını sağlamaya yönelik olarak düzenlenmiĢtir. Programların eğitim amaçları ve kazanımlarına
ilgili bölümlerin web sayfalarından ulaĢılabilmektedir.
Eğitim ve öğretim kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla öğretim elemanlarının ders
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performanslarıyla ilgili olarak “Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketleri” öğrenciler
tarafından doldurulmaktadır. Bu anketlerin çıktıları, öğretim elemanlarının kariyer geliĢimi için de
kullanılmaktadır. Öğrenci görüĢleri sadece öğretim elemanlarının ders performansıyla ilgili olarak değil,
eğitim ve öğretim performansını etkileyecek fiziki ve diğer kampüs olanakları ile ilgili olarak da
toplanmakta ve toplanan bilgiler ıĢığında gerekli iyileĢtirmeler yapılmaktadır.
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkili bir Ģekilde yürütülebilmesine destek olacak Ģekilde tüm birimler
güncel teknolojik olanaklarla donatılmıĢtır. Sözkonusu yazılımsal ve donanımsal teknolojik olanaklar
hem örgün hem de uzaktan öğrenme faaliyetlerinde etkin bir Ģekilde kullanılmaktadır.
Öğrencilerin, mevcut teorik bilgi birikimlerinin ülkemizde ve uluslararası platformda pratik deneyimlere
dönüĢtürülmesi Ġstanbul Okan Üniversitesi için öncelikli konulardan biridir. Bu hedefi gerçekleĢtirmek
üzere Üniversitede, sanayi ile birlikte yürütülen öğrencinin lisans eğitimi sırasında bir iĢ yerinde
çalıĢmasına dayalı uygulamalı bir eğitim olan ĠĢyeri Destekli Eğitim (CO-OP) programı ile uzun sureli
staj ve iĢ imkanı, isteğe bağlı staj olanakları bulunmaktadır. ERASMUS veuluslararası değiĢim
programları ile öğrencilerimizin en az bir dönem farklı bir ülkede ve anlaĢmalı olduğumuz
üniversitelerde eğitim almalarını teĢvik edilmektedir.
Ġstanbul Okan Üniversitesi için diğer önemli iyileĢtirme kapsamındaki çalıĢma; programların ulusal ve
uluslararası akreditasyon çalıĢmalarının sağlanmasıdır. “BaĢvuru Süreci devam eden programlar(EK26) nolu tabloda gösterilmiĢtir. Mühendislik fakültesinde MÜDEK akreditasyonu almıĢ mühendislik
programlarının yanı sıra diğer programların akreditasyon çalıĢmaları devam etmektedir. ĠĢletme ve
Yönetim Bilimleri Fakültesi ABD iĢletme ve yönetim program akreditasyon sistemi ACBSP
akreditasyon çalıĢmaları ve ĠĢletme –Mühendislik Programı Pearson HND/HNC Ön Lisans Diploma
tamamlama program yetkinliği çalıĢmaları devam etmektedir.
E.3 AraĢtırma ve GeliĢtirme
AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri, Ġstanbul Okan Üniversitesinin hedef ve stratejileri içerisinde
önemli bir yere sahiptir. Üniversitede mevcut akademik birimlerin dıĢında araĢtırma faaliyetlerinin
koordine edilmesi amacıyla farklı komisyonlar, merkezler ve birimler mevcuttur.Ġstanbul Okan
Üniversitesinde Ar-Ge faaliyetleri için öncelikli alanlar belirlenmiĢ ve bu alanlar ile ilgili araĢtırma
faaliyetleri bulunmaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin araĢtırmada öncelikli alanlarında AraĢtırma
merkezleri bulunmaktadır. AraĢtırma merkezlerinin hedefleri belirlenmiĢ, çıktıları izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Ġstanbul Okan Üniversitesi tarafından belirlenen iç süreç kapsamında, AraĢtırma
Merkezlerinden kuruluĢ sürecinde, ilgili Merkezlerin Stratejik Planlarını hazırlamaları beklenmiĢtir. Bu
Stratejik PlançalıĢmasında merkezin faaliyet alanları, mevcut durum analizi, Merkez vizyon ve misyonu,
temel değerleri ile stratejik amaç ve hedefleri bulunmaktadır.
Bu modeller kapsamında Ġstanbul Okan Üniversitesi sahip olduğu modern ve fakülteler arasındaki
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yakınlık ve olumlu iliĢki yapısını kullanarak, mevcut fiziki ve teknik altyapıya ek olarak; seçilen
alanlarda çok disiplinli, yönetim kurullarında sanayicilerin de olduğu,uzman araĢtırmacıların görev
yaptığı mükemmeliyet merkezleri, kümelenmeler gibi doğal ara yüzler oluĢturmuĢtur ve yenilerini de
oluĢturmayı hedeflemektedir. (Yenilikçi Tasarım Merkezi,Yenilikçi Elektrikli ve Hibrid Araç
GeliĢtirme ve Kümelenme Merkezi, Akıllı ve HaberleĢen Araç Teknolojileri, Biyomedikal
Alanı,Ġnovasyon ve GiriĢimcilik ).
Ġstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamıĢ
araĢtırmacıları tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Ġstanbul Okan Üniversitesi misyonu doğrultusunda
araĢtırma ufkuna önemli katkıda bulunan fakülte içi veya fakülteler arası katılımı yüksek, iddialı
araĢtırma projelerini Ġç AraĢtırma Fonu (ĠAP) kaynakları ile desteklemektedir.
Doktora programlarına yönelik bilgiler kapsamında, doktora programlarına kayıtlı öğrenci ve mezun
sayıları ile doktora öğrenci ve mezunlarının sahip ya da ortak olduğu Teknoparklardaki/ Tekmerlerdeki/
kuluçka merkezlerindeki faal firmalarTÜBĠTAK GiriĢimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi GYÜE
kapsamında takip edilmekte ve raporlanmaktadır.
Ġstanbul Okan Üniversitesinin kendi kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilmesi ve gerektiğinde ek
kaynaklardan yararlanabilmesi için Üniversite dıĢından kaynak teminini ve paydaĢ iliĢkilerini sağlamak
adına çeĢitli platformlar oluĢturulmuĢtur.Bu nedenle Ġstanbul Teknoparktaki firmalarla daha kolay
etkileĢime girebilmek ve böylece ortak çalıĢmalar yürütebilmek için ĠstanbuĢ Okan Üniversitesi,
Ġstanbul Teknopark ‟ta Okan_Tekno_ARGE Ģirketini kurmuĢtur.Ġlgili alanlarda kamu destekleri elde
edebilmek için ARDEB ve TEYDEB proje baĢvuruları yapılmaktadır.
E.4 Yönetim Sistemi
Ġstanbul Okan Üniversitesinin yönetim yapısı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında
yapılandırılmıĢtır. Bu çerçevede yapılandırılmıĢ olan Üniversite yönetimi, stratejik planların
geliĢtirilmesi ve uygulanması sürecinde katılımcı bir yaklaĢım benimsemektedir. Tüm strateji geliĢtirme
ve uygulama süreçlerine Üniversitenin farklı birimlerinden akademik ve idari personelin katılımı
sağlanmıĢ olup, çalıĢma çıktıları sistematik olarak iç ve dıĢ paydaĢlarla paylaĢılmıĢ ve geri dönüĢleri
istenmiĢtir.
Operasyonel faaliyetler belli periyotlarla güncellenen biliĢim sistemleri ve raporlarla takip edilmekte ve
gerektiğinde iyileĢtirme için gerekli adımlar atılabilmektedir.Üniversitedeki operasyonel süreçlerinin
yönetimi bazı birimlerin kullandığı otomasyonlar ile yürütülmektedir.
Sonuç olarak, Üniversitemiz, Kalite geliĢtirme ve sürdürme çalıĢmalarının önemine inanmakta ve tüm
akademik ve idari birimlerce benimsenmesine yönelik gerekli adımları atmaktadır. Kurumun güçlü ve
geliĢime açık yönlerini, var olan fırsat ve tehditlerinin farkında olarak kalite çalıĢmalarını ulusal ve
uluslararası düzeyde sürdürme gayretleri devam edecektir.
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EK-3 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimlerin Program Türü ve Seviyesi
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ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Çince

Aktif

Mütercim
Tercümanlık
(Rusça)

Mütercim Tercümanlık
(Rusça)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Rusça

Aktif

Psikoloji

Psikoloji

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

%30 Ġngilizce

Aktif

Sosyoloji

Sosyoloji

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

DiĢ Hekimliği
Ġngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi
Öğretmenliği
Özel Eğitim
Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik
DanıĢmanlık
Hukuk
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Açıklama

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Fakülte

Fakülte

Fakülte

Fakülte

Fakülte

Fakülte

Fakülte

Fakülte

Fakülte

Fakülte

Fakülte

Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte

ĠĢletme ve
Yönetim
Bilimleri
Fakültesi
ĠĢletme ve
Yönetim
Bilimleri
Fakültesi
ĠĢletme ve
Yönetim
Bilimleri
Fakültesi
ĠĢletme ve
Yönetim
Bilimleri
Fakültesi
ĠĢletme ve
Yönetim
Bilimleri
Fakültesi
ĠĢletme ve
Yönetim
Bilimleri
Fakültesi
ĠĢletme ve
Yönetim
Bilimleri
Fakültesi
ĠĢletme ve
Yönetim
Bilimleri
Fakültesi
ĠĢletme ve
Yönetim
Bilimleri
Fakültesi
ĠĢletme ve
Yönetim
Bilimleri
Fakültesi
ĠĢletme ve
Yönetim
Bilimleri
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Ekonomi ve
Finans

Ekonomi ve Finans
(Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

ĠĢletme

ĠĢletme

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

ĠĢletme

ĠĢletme (Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Uluslararası
ĠliĢkiler

Uluslararası ĠliĢkiler

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Uluslararası
ĠliĢkiler

Uluslararası ĠliĢkiler
(Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Uluslararası
Lojistik ve
TaĢımacılık

Uluslararası Lojistik
(Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Uluslararası
Lojistik ve
TaĢımacılık

Uluslararası Ticaret

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Uluslararası
Ticaret

Uluslararası Ticaret
(Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Muhasebe ve
Finansal
Yönetim

Muhasebe ve Finansal
Yönetim

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Turizm ve Otel Turizm ve Otel
ĠĢletmeciliği
ĠĢletmeciliği

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Turizm ve Otel Turizm ve Otel
ĠĢletmeciliği
ĠĢletmeciliği

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Lisans

Ġngilizce

Aktif

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar
Mühendisliği
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Endüstri
Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
(Ġngilizce)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği (Ġngilizce)
Endüstri Mühendisliği
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Fakülte

Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği
(Ġngilizce)
Enerji Sistemleri
Mühendisliği (Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Lisans

Ġngilizce

Yarı
Pasif

Fakülte

Mühendislik
Fakültesi

Genetik ve
Biyomühendislik

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Fakülte

Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Genetik ve
Biyomühendisl
ik
Geomatik
Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
ĠnĢaat
Mühendisliği
ĠnĢaat
Mühendisliği
Kentsel
Tasarım ve
Peyzaj
Mimarisi

Geomatik Mühendisliği

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Lisans

Türkçe

Aktif

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Lisans

%30 Ġngilizce

Yarı
Pasif

Makine
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Otomotiv
Mühendisliği
Yazılım
Mühendisliği
Beslenme ve
Diyetetik

Makine Mühendisliği
(Ġngilizce)
Mekatronik
Mühendisliği (Ġngilizce)
Otomotiv Mühendisliği
(Ġngilizce)
Yazılım Mühendisliği
(Ġngilizce)
Beslenme ve Diyetetik

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Lisans

Türkçe

Aktif

Beslenme ve
Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik
(Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Çocuk GeliĢimi Çocuk GeliĢimi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

HemĢirelik

HemĢirelik

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Sağlık
Yönetimi

Sağlık Yönetimi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Endüstri
Ürünleri
Tasarımı

Endüstri Ürünleri
Tasarımı

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Fakülte

Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte

Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte

Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Sanat, Tasarım
ve Mimarlık
Fakültesi

Gıda Mühendisliği
(Ġngilizce)
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
(Ġngilizce)
Kentsel Tasarım ve
Peyzaj Mimarisi
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Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Fakülte

Görsel ĠletiĢim
Tasarımı

Görsel ĠletiĢim Tasarımı

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Ġç Mimarlık

Ġç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Mimarlık

Mimarlık

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Mimarlık

Mimarlık (Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Moda Tasarımı Moda Tasarımı

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Sanat ve Kültür Sanat ve Kültür
Yönetimi
Yönetimi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Sinema ve
Televizyon

Sinema ve Televizyon

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Fakülte

Sanat, Tasarım
ve Mimarlık
Fakültesi
Sanat, Tasarım
ve Mimarlık
Fakültesi
Sanat, Tasarım
ve Mimarlık
Fakültesi
Sanat, Tasarım
ve Mimarlık
Fakültesi
Sanat, Tasarım
ve Mimarlık
Fakültesi
Sanat, Tasarım
ve Mimarlık
Fakültesi
Sanat, Tasarım
ve Mimarlık
Fakültesi
Tıp Fakültesi

Tıp

Tıp

Lisans

Türkçe

Aktif

Fakülte

Tıp Fakültesi

Tıp (Ġngilizce)

Tıp (Ġngilizce)

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Yüksekokul

Konservatuvar

Müzik

Müzik

Lisans

Türkçe

Aktif

Yüksekokul

Konservatuvar

Tiyatro

Tiyatro

Lisans

Türkçe

Aktif

Fakülte

Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi

BiliĢim
Sistemleri ve
Teknolojileri

BiliĢim Sistemleri ve
Teknolojileri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Fakülte

Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi

Gastronomi

Gastronomi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Halkla ĠliĢkiler
ve Reklamcılık

Halkla ĠliĢkiler ve
Reklamcılık

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Havacılık
Yönetimi

Havacılık Yönetimi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Lojistik ve
TaĢımacılık

Lojistik ve TaĢımacılık

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Pilotaj

Pilotaj (Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte

Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte
Fakülte
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Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci

alınmıyor
Fakülte
Fakülte

Fakülte

Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi

Spor
Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Spor Yönetimi

Spor Yönetimi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi

Spor Yönetimi
(%30 Ġngilizce
)

Spor Yönetimi (%30
Ġngilizce )

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

%30 Ġngilizce

Yarı
Pasif

Fakülte

Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Fakülte
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Fakülte
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Fakülte
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu
Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Turizm ve Otel Turizm ve Otel
ĠĢletmeciliği
ĠĢletmeciliği (Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Ġngilizce

Aktif

Turizm ve
Otelcilik

Turizm ve Otelcilik

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Yeni Medya

Yeni Medya

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Yönetim
BiliĢim
Sistemleri
Bilgisayar
Teknolojileri
Bilgisayar
Teknolojileri

Yönetim BiliĢim
Sistemleri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Lisans

Türkçe

Aktif

Bilgisayar Programcılığı

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Bilgisayar
Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojileri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Ġngilizce

Yarı
Pasif

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Bilgisayar
Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı ÖRGÜN
(UOÖLP-COLLEGE OF ÖĞRETĠM
NORTH WEST
(ĠNGĠLTERE))

Önlisans

Ġngilizce

Yarı
Pasif

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Elektronik ve
Otomasyon
Büro Yönetimi
ve Yöneticiliği
Asistanlığı

Mobil Teknolojileri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı
(Ġkinci Öğretim)

Büro Yönetimi ve
Yöneticiliği Asistanlığı
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Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor
Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor
Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor
Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Çağrı Merkezi
Hizmetleri

Çağrı Merkezi
Hizmetleri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Çağrı Merkezi
Hizmetleri

Çağrı Merkezi
Hizmetleri (Ġkinci
Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

DıĢ Ticaret

DıĢ Ticaret

Önlisans

Türkçe

Aktif

DıĢ Ticaret

DıĢ Ticaret (Ġkinci
Öğretim)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

DıĢ Ticaret

DıĢ Ticaret (Ġngilizce)

Önlisans

Ġngilizce

Aktif

Elektrik ve
Enerji
Elektronik ve
Otomasyon
Finans –
Bankacılık ve
Sigortacılık
Finans –
Bankacılık ve
Sigortacılık

Elektrik

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Aktif

Bankacılık ve
Sigortacılık (Ġkinci
Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Teknikler ve
Medya Yapımcılı
ğı
Teknikler ve
Medya Yapımcılı
ğı
Görsel-ĠĢitsel
Teknikler ve
Medya Yapımcılı
ğı

Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Radyo ve Televizyon
Programcılığı

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Radyo ve Televizyon
Programcılığı (Ġkinci
Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Hukuk

Adalet

Önlisans

Türkçe

Aktif

Hukuk

Adalet (Ġkinci Öğretim)

Önlisans

Türkçe

Aktif

ĠnĢaat

ĠnĢaat Teknolojisi

Önlisans

Türkçe

Aktif

ĠnĢaat

ĠnĢaat Teknolojisi (
Ġkinci Öğretim )
Yapı Denetimi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu
Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu
Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

ĠnĢaat

Mekatronik
Bankacılık ve
Sigortacılık
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Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor
Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Makine ve
Metal
Teknolojileri
Motorlu
Araçlar ve
UlaĢtırma
Teknolojileri
Mimarlık ve
ġehir Planlama
Mimarlık ve
ġehir Planlama
Mimarlık ve
ġehir Planlama
Mimarlık ve
ġehir Planlama
Muhasebe ve
Vergi
Uygulamaları

Makine

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Uçak Teknolojisi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Harita ve Kadastro

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Muhasebe ve
Vergi
Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları (Ġkinci
Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Mülkiyet
Koruma ve
Güvenlik
Mülkiyet
Koruma ve
Güvenlik

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
(Ġkinci Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Mülkiyet
Koruma ve
Güvenlik
Otel, Lokanta
ve Ġkram
Hizmetleri
Otel, Lokanta
ve Ġkram
Hizmetleri
Otel, Lokanta
ve Ġkram
Hizmetleri

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Eğitim)

UZAKTAN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

AĢçılık

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

AĢçılık (Ġkinci Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Gıda Teknolojisi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Otel, Lokanta
ve Ġkram
Hizmetleri
Otel, Lokanta
ve Ġkram
Hizmetleri

Turizm ve Otel
ĠĢletmeciliği

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Turizm ve Otel
ĠĢletmeciliği (Ġkinci
Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu
Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu
Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu
Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu
Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu
Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Harita ve Kadastro (
Ġkinci Öğretim )
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (
Ġkinci Öğretim )
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
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Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor
Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni

öğrenci
alınmıyor
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Pazarlama ve
Reklamcılık
Tasarım

Halkla ĠliĢkiler ve
Tanıtım
Grafik Tasarımı

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Aktif

Tasarım

Ġç Mekan Tasarımı

Önlisans

Türkçe

Aktif

Tasarım

Moda Tasarımı

Önlisans

Türkçe

Aktif

UlaĢtırma
Hizmetleri

Deniz ve Liman
ĠĢletmeciliği

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

UlaĢtırma
Hizmetleri
UlaĢtırma
Hizmetleri

Sivil Hava UlaĢtırma
ĠĢletmeciliği
Sivil Hava UlaĢtırma
ĠĢletmeciliği (Ġkinci
Öğretim)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

UlaĢtırma
Hizmetleri
UlaĢtırma
Hizmetleri
UlaĢtırma
Hizmetleri

Sivil Hava UlaĢtırma
ĠĢletmeciliği (Ġngilizce)
Sivil Havacılık Kabin
Hizmetleri
Sivil Havacılık Kabin
Hizmetleri (Ġkinci
Öğretim)
Sivil Havacılık Kabin
Hizmetleri (Ġngilizce)
UçuĢ Harekat
Yöneticiliği
Ġnsan Kaynakları
Yönetimi
Ġnsan Kaynakları
Yönetimi (Ġkinci
Öğretim)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Ġngilizce

Aktif

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Aktif

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

UlaĢtırma
Hizmetleri
UlaĢtırma
Hizmetleri
Yönetim ve
Organizasyon
Yönetim ve
Organizasyon

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Ġngilizce

Aktif

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Yönetim ve
Organizasyon
Yönetim ve
Organizasyon

ĠĢletme Yönetimi

Önlisans

Türkçe

Aktif

ĠĢletme Yönetimi (Ġkinci
Öğretim)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Yönetim ve
Organizasyon

ĠĢletme Yönetimi
(Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Ġngilizce

Yarı
Pasif
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Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor
Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Yönetim ve
Organizasyon
Yönetim ve
Organizasyon

Lojistik

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Yönetim ve
Organizasyon

Lojistik (Ġngilizce)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Ġngilizce

Yarı
Pasif

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Yönetim ve
Organizasyon
Yönetim ve
Organizasyon

Spor Yönetimi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Meslek
Yüksekokulu Yüksekokulu

Yönetim ve
Organizasyon

Yerel Yönetimler (Ġkinci
Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Yönetim ve
Organizasyon
Acil Durum ve
Afet Yönetimi

Yerel Yönetimler
(Uzaktan Eğitim)
Acil Durum ve Afet
Yönetimi

UZAKTAN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Önlisans

Türkçe

Aktif

Ameliyathane
Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Ameliyathane
Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri ĠKĠNCĠ
(Ġkinci Öğretim)
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Anestezi

Anestezi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Anestezi

Anestezi(Ġkinci Öğretim) ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokulu
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Sağlık
Hizmetleri
Meslek

Lojistik (Ġkinci Öğretim)

Yerel Yönetimler

Çocuk GeliĢimi Çocuk GeliĢimi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Çocuk GeliĢimi Çocuk GeliĢimi (Ġkinci
Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif
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Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor
Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor
Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek

Diyaliz

Diyaliz

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Diyaliz

Diyaliz (Ġkinci Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Elektronörofiz
yoloji

Elektronörofizyoloji

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Ġlk ve Acil
Yardım

Ġlk ve Acil Yardım

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Ġlk ve Acil
Yardım

Ġlk ve Acil Yardım
(Ġkinci Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Nükleer Tıp
Teknikleri

Nükleer Tıp Teknikleri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Odyometri

Odyometri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Odyometri

Odyometri (Ġkinci
Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Optisyenlik

Optisyenlik

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Optisyenlik

Optisyenlik (Ġkinci
Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Patoloji
Laboratuvar
Teknikleri

Patoloji Laboratuvar
Teknikleri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Perfüzyon
Teknikleri

Perfüzyon Teknikleri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Perfüzyon
Teknikleri

Perfüzyon Teknikleri
(Ġkinci Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif
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Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Radyoterapi

Radyoterapi

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Sağlık
Kurumları
ĠĢletmeciliği

Sağlık Kurumları
ĠĢletmeciliği

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Sağlık
Kurumları
ĠĢletmeciliği

Sağlık Kurumları
ĠĢletmeciliği (Ġkinci
Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Tıbbi
Dokümantasyo
n ve
Sekreterlik
Tıbbi
Dokümantasyo
n ve
Sekreterlik
Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri

Tıbbi Dokümantasyon ve ÖRGÜN
Sekreterlik
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Tıbbi Dokümantasyon ve ĠKĠNCĠ
Sekreterlik (Ġkinci
ÖĞRETĠM
Öğretim)

Önlisans

Türkçe

Aktif

Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri (Ġkinci
Öğretim)

ĠKĠNCĠ
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Tıbbi
Laboratuvar
Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Tıbbi Tanıtım
ve Pazarlama

Tıbbi Tanıtım ve
Pazarlama

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Yarı
Pasif

Meslek
Sağlık
Yüksekokulu Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Enstitü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Enstitü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Enstitü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Enstitü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Enstitü
Fen Bilimleri

YaĢlı Bakımı

YaĢlı Bakımı

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Önlisans

Türkçe

Aktif

Arazi Yönetimi
ve Kullanımı
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar
Mühendisliği
Güç

Arazi Yönetimi ve
Kullanımı (Doktora)
Bilgisayar Mühendisliği
(Doktora)
Bilgisayar Mühendisliği
(Tezli)
Bilgisayar Mühendisliği
(Tezsiz)
Güç Elektroniği ve

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN

Doktora

Türkçe

Aktif

Doktora

Türkçe

Aktif

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Ġngilizce

Aktif
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Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Aktif
Öğrencisi
var, yeni
öğrenci
alınmıyor

Enstitüsü
Enstitü

Fen Bilimleri
Enstitüsü

Enstitü

Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü

Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü

Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü

Elektroniği ve
Temiz Enerji
Sistemleri
Ġleri Elektronik
ve HaberleĢme
Teknolojileri
ĠnĢaat
Mühendisliği
ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği
ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği
Kentsel
DönüĢüm
Kentsel
DönüĢüm
Kentsel
DönüĢüm
Mekatronik
Mühendisliği

Temiz Enerji Sistemleri
(Ġngilizce) (Tezli)

ÖĞRETĠM

Lisans

Ġleri Elektronik ve
HaberleĢme
Teknolojileri (Tezli)
ĠnĢaat Mühendisliği
(Tezli)
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
(Tezli)
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
(Tezsiz)
Kentsel DönüĢüm (Tezli)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Doktora

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Ġngilizce

Aktif

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Mimarlık
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Mimarlık
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Mimarlık
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Mimarlık
Mimarlık (Tezsiz)
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Mühendislik
Mühendislik Yönetimi
ÖRGÜN
Yönetimi
(Tezli)
ÖĞRETĠM
Geomatik
Geomatik Mühendisliği
ÖRGÜN
Mühendisliği
(Tezli)
ÖĞRETĠM
Geomatik
Geomatik Mühendisliği
ÖRGÜN
Mühendisliği
(Tezsiz)
ÖĞRETĠM
Mühendislik
Mühendislik Yönetimi
ÖRGÜN
Yönetimi
(Tezsiz)
ÖĞRETĠM
Otomotiv
Otomotiv Mekatroniği ve ÖRGÜN
Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (Tezli)
ÖĞRETĠM
Akıllı Araçlar
Patlayıcı
Patlayıcı Mühendisliği
ÖRGÜN
Mühendisliği
(Tezli)
ÖĞRETĠM
Patlayıcı
Patlayıcı Mühendisliği
ÖRGÜN
Mühendisliği
(Tezsiz)
ÖĞRETĠM
Yönetim
BiliĢim Sistemleri
ÖRGÜN
BiliĢim
(Tezsiz)
ÖĞRETĠM
Sistemleri
Yönetim
BiliĢim Sistemleri (Tezli) ÖRGÜN
BiliĢim
ÖĞRETĠM
Sistemleri

Doktora

Ġngilizce

Aktif

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans

Ġngilizce

Aktif

Ġngilizce

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Mimarlık

Kentsel DönüĢüm
(Tezsiz)
Ortak Kentsel DönüĢüm
(Tezsiz)
Mekatronik
Mühendisliği Ġngilizce
(Doktora)
Mimarlık Ġngilizce
(Doktora)
Mimarlık (Ġngilizce)
(Tezli)
Mimarlık (Ġngilizce)
(Tezsiz)
Mimarlık (Tezli)
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Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü

Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri

Beslenme ve
Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik
(Doktora)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Doktora

Türkçe

Aktif

Beslenme ve
Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik
(Tezli)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Beslenme ve
Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik
(Tezsiz)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Çocuk GeliĢimi Çocuk GeliĢimi ve
ve Eğitimi
Eğitimi (Tezli)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Çocuk GeliĢimi Çocuk GeliĢimi ve
ve Eğitimi
Eğitimi (Tezsiz)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon (Tezli)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon (Tezsiz)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

HemĢirelik

HemĢirelik (Doktora)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Doktora

Türkçe

Aktif

HemĢirelik

HemĢirelik (Tezli)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

HemĢirelik

HemĢirelik (Tezsiz)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Sağlık
Yönetimi

Sağlık Yönetimi
(Doktora)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Doktora

Türkçe

Aktif

Sağlık
Yönetimi

Sağlık Yönetimi (Tezli)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Sağlık
Yönetimi

Sağlık Yönetimi (Tezsiz) ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Sağlıkta Kalite
Yönetimi

Sağlıkta Kalite Yönetimi
(Tezli)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Sağlıkta Kalite
Yönetimi

Sağlıkta Kalite Yönetimi
(Tezsiz)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Spor
Fizyolojisi

Spor Fizyolojisi (Tezli)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Spor
Fizyolojisi

Spor Fizyolojisi (Tezsiz)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Ortodonti

Ortodonti(Doktora)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif
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Enstitüsü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü

Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü

Bankacılık
Bankacılık

Bankacılık ( Uzaktan
Eğitim ) (Tezsiz)
Bankacılık (Doktora)

Bankacılık

Bankacılık (Tezli)

Bankacılık

Bankacılık (Tezsiz)

Çeviribilim

Çeviribilim (Tezli)

Çeviribilim

Çeviribilim (Tezsiz)

Eğitim
Yönetimi ve
Denetimi
Eğitim
Yönetimi ve
Denetimi
Eğitim
Yönetimi ve
Denetimi
Ekonomi
Hukuku
Ekonomi
Hukuku
Gastronomi

Eğitim Yönetimi ve
Denetimi (Doktora)

UZAKTAN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Eğitim Yönetimi ve
Denetimi (Tezli)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Eğitim Yönetimi ve
Denetimi (Tezsiz)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Ekonomi Hukuku (Tezli) ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Ekonomi Hukuku
ÖRGÜN
(Tezsiz)
ÖĞRETĠM
Gastronomi (Tezli)
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Gastronomi (Tezsiz)
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Gayrimenkul Finansmanı UZAKTAN
ve Değerleme ( Uzaktan ÖĞRETĠM
Eğitim ) (Tezsiz)
Gayrimenkul Finansmanı ÖRGÜN
ve Değerleme (Tezli)
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Gayrimenkul Finansmanı ÖRGÜN
ve Değerleme (Tezsiz)
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Ġnsan Kaynakları
Yönetimi (Tezli)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Ġnsan Kaynakları
Yönetimi (Tezsiz)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Ġngilizce ĠĢletme
(Doktora)
ĠĢletme (Uzaktan
Eğitim) (Tezsiz)
ĠĢletme ( Uludağ Üni. Ortak ) (Tezsiz)
ĠĢletme (Tezli)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
UZAKTAN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN

Doktora

Ġngilizce

Aktif

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Enstitü

Sosyal Bilimler
Enstitüsü

Enstitü

Sosyal Bilimler
Enstitüsü

Enstitü

Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler Gastronomi
Enstitüsü
Sosyal Bilimler Gayrimenkul
Enstitüsü
Finansmanı ve
Değerleme
Sosyal Bilimler Gayrimenkul
Enstitüsü
Finansmanı ve
Değerleme
Sosyal Bilimler Gayrimenkul
Enstitüsü
Finansmanı ve
Değerleme
Sosyal Bilimler Ġnsan
Enstitüsü
Kaynakları
Yönetimi
Sosyal Bilimler Ġnsan
Enstitüsü
Kaynakları
Yönetimi
Sosyal Bilimler ĠĢletme
Enstitüsü
Sosyal Bilimler ĠĢletme
Enstitüsü
Sosyal Bilimler ĠĢletme
Enstitüsü
Sosyal Bilimler ĠĢletme

Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
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Yüksek
Lisans
Doktora

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Doktora

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif
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Enstitüsü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü

ÖĞRETĠM

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠĢletme
ĠĢletme Ġngilizce (Tezli) ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠĢletme
ĠĢletme Ġngilizce (Tezsiz) ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ĠĢletme
Türkçe ĠĢletme (Doktora) ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Lojistik
Lojistik Yönetimi (
UZAKTAN
Yönetimi
Uzaktan Eğitim )
ÖĞRETĠM
(Tezsiz)
Sosyal Bilimler Lojistik
Lojistik Yönetimi (Tezli) ÖRGÜN
Enstitüsü
Yönetimi
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Lojistik
Lojistik Yönetimi
ÖRGÜN
Enstitüsü
Yönetimi
(Tezsiz)
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Moda Tasarımı Moda Tasarımı (Tezli)
ÖRGÜN
Enstitüsü
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Moda Tasarımı Moda Tasarımı (Tezsiz) ÖRGÜN
Enstitüsü
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Muhasebe ve
Muhasebe ve Denetim ( UZAKTAN
Enstitüsü
Denetim
Uzaktan Eğitim )
ÖĞRETĠM
(Tezsiz)
Sosyal Bilimler Muhasebe ve
Muhasebe ve Denetim
ÖRGÜN
Enstitüsü
Denetim
(Doktora)
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Muhasebe ve
Muhasebe ve Denetim
ÖRGÜN
Enstitüsü
Denetim
(Tezli)
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Muhasebe ve
Muhasebe ve Denetim
ÖRGÜN
Enstitüsü
Denetim
(Tezsiz)
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Muhasebe ve
Muhasebe ve Denetim
ÖRGÜN
Enstitüsü
Denetim
(Uludağ Üni. -Ortak)
ÖĞRETĠM
(Tezsiz)
Sosyal Bilimler Müzik
Müzik (Sanatta
ÖRGÜN
Enstitüsü
Yeterlilik)
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Müzik
Müzik (Tezli)
ÖRGÜN
Enstitüsü
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Müzik
Müzik (Tezsiz)
ÖRGÜN
Enstitüsü
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Okul Öncesi
Okul Öncesi
ÖRGÜN
Enstitüsü
Öğretmenliği
Öğretmenliği (Tezli)
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Okul Öncesi
Okul Öncesi
ÖRGÜN
Enstitüsü
Öğretmenliği
Öğretmenliği (Tezsiz)
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Özel Hukuk
Özel Hukuk (Tezli)
ÖRGÜN
Enstitüsü
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Özel Hukuk
Özel Hukuk (Tezsiz)
ÖRGÜN
Enstitüsü
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Pazarlama
Pazarlama ĠletiĢimi
ÖRGÜN
Enstitüsü
ĠletiĢimi
(Tezli)
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Psikoloji
Psikoloji (Tezli)
ÖRGÜN
Enstitüsü
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler Psikoloji
Psikoloji (Tezsiz)
ÖRGÜN
Enstitüsü
ÖĞRETĠM
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü

ĠĢletme

ĠĢletme (Tezsiz)

101

Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Doktora

Türkçe

Aktif

Ġngilizce

Aktif

Ġngilizce

Aktif

Türkçe

Aktif

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Doktora

Türkçe

Aktif

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Sanatta
Yeterlilik
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif
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Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü
Enstitü

Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü

Psikoloji
Resim
SatıĢ ve
Pazarlama
SatıĢ ve
Pazarlama
Sinema
Televizyon
Sinema
Televizyon
Spor Yönetimi
Spor Yönetimi

Uluslararası
ĠliĢkiler
Uluslararası
Ticaret
Uluslararası
Ticaret
Klinik
Psikoloji
Klinik
Psikoloji
Toplumsal ve
Kültürel
ÇalıĢmalar
Sosyal Bilimler Toplumsal ve
Enstitüsü
Kültürel
ÇalıĢmalar

Uygulamalı Psikoloji
(Doktora)
Resim (Tezsiz)

ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
SatıĢ ve Pazarlama
ÖRGÜN
(Tezli)
ÖĞRETĠM
SatıĢ ve Pazarlama
ÖRGÜN
(Tezsiz)
ÖĞRETĠM
Sinema Televizyon
ÖRGÜN
(Tezli)
ÖĞRETĠM
Sinema Televizyon
ÖRGÜN
(Tezsiz)
ÖĞRETĠM
Spor Yönetimi (Tezli)
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Spor Yönetimi (Tezsiz)
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Uluslararası ĠliĢkiler
ÖRGÜN
(Yerel Yönetim) (Tezsiz) ÖĞRETĠM
Uluslararası Ticaret
ÖRGÜN
(Tezli)
ÖĞRETĠM
Uluslararası Ticaret
ÖRGÜN
(Tezsiz)
ÖĞRETĠM
Klinik Psikoloji (Tezli)
ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Klinik Psikoloji (Tezsiz) ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
Toplumsal ve Kültürel
ÖRGÜN
ÇalıĢmalar (Tezli)
ÖĞRETĠM

Doktora

Türkçe

Aktif

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Türkçe

Aktif

Toplumsal ve Kültürel
ÇalıĢmalar (Tezsiz)

Yüksek
Lisans

Türkçe

Aktif
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ÖRGÜN
ÖĞRETĠM
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Ek-4 AraĢtırma ve Eğitim Merkezleri
AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri
1. Avrupa Birliği AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
2. Avrasya AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
3. Bilgisayar AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
4. Finansal Riskleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
5. Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
6. Okan Turizm Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
7. Sosyal GiriĢimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
8. Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
9. UlaĢtırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi
10. Yenilikçi Tasarım Merkezi
11. Muhammad Yunus Uluslararası Mikrofinans ve Sosyal GiriĢimcilik Merkezi
12. Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
13. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)


Kuluçka Merkezi



Okan Tekno Arge A.ġ
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Eğitim Merkezleri
1.Öğrenme Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
2. Sürekli Eğitim Merkezi (OKSEM)
3.Ġlk Yardım Eğitici Eğitimi Merkezi (OKĠEM)
4.Konfüçyus Enstitüsü
5.Mutfak Sanatları Merkezi
6.Rus Kültür Merkezi
7.Yabancı Dil Merkezleri
 TOEFL –ĠBT Test Merkezi
 Rusça Sınav Merkezi
 Çince Sınav Merkezi
8.Onaylı Eğitim Organizasyonu (OEO)

Ek-5 AraĢtırma ve Uygulama Faaliyetinin Yürütüldüğü Merkezlerin Süreçleri
AraĢtırma ve Proje GeliĢtirme Direktörlüğü ( ARPROGED)
ARPROGED‟in ana stratejileri aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir,
 Geleceğin konuları ve bölgesel sorunlara yönelik ana araĢtırma alanlarının belirlenmesi .
 Dünya çapında bir bilgi seviyesine ulaĢmak için dünyadaki mükemmeliyet merkezleri ile iliĢkiler
kurulması (Örnek :Akıllı UlaĢımda ERTICO, Çevreci Araçlar için EGVIA)
 Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin modern ve fakülteler arasındaki yakınlık ve olumlu iliĢki
yapısını kullanarak, seçilen alanlarda çok disiplinli mükemmeliyet merkezleri, kümelenmeler
oluĢturulması Doğal arayüzler, yönetim kurullarında sanayiciler, uzman araĢtırmacılar (Yenilikçi
Tasarım Merkezi, Yenilikçi Elektrikli ve Hibrid Araç GeliĢtirme ve Kümelenme Merkezi, Akıllı
ve HaberleĢen Araç Teknolojileri, Biyomedikal alanı, Ġnovasyon ve GiriĢimcilik)
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 Üniversitenin çok disiplinli yapısı kullanılarak akademisyen potansiyelinin detaylı bir Ģekilde
incelenmesi ve seçilen stratejik alan içindeki konularda güncel bilginin üzerinde katkı
yapılmasının sağlanması.
 Teknoloji yönetimi, inovasyon ve giriĢimcilik konularında gerek öğrencilerin gerekse de sanayi
kuruluĢlarının yönlendirilmesi ve uluslararası uzmanlık
 Özellikle seçilen stratejik araĢtırma alanlarına yönelik fikri haklar, kuluçka, yenilikçi fikir
geliĢtirilmesi ve lisanslama faaliyetleri arttırılacaktır.
ARPROGED stratejisi akademisyenlerin araĢtırma çalıĢmalarının arttırılması, sanayi kuruluĢları
ile ortak ARGE projesi faaliyetleri yürütülmesi, teknolojik giriĢimcilik faaliyetlerinin
geliĢtirilmesi, araĢtırmaların ticari değere çevrilmesi ve tüm bu çalıĢmaların küresel seviyede üst
düzeye eriĢtirilmesi, ilgili sektörlere ekonomik katma değer sağlayabilecek kapasiteye sahip
olmasını hedeflemektedir. Bu nedenle ilgili küresel organizasyonlar ve kümeler ile iliĢkiler
kurulmaktadır (Regensburg e-mobility Cluster, MOVEO Cluster gibi) .Bu strateji Ġstanbul Okan
Üniversitesi Stratejik planındaki stratejik ana hedeflerden “Özgün AraĢtırma, GeliĢtirme ve
Teknoloji Üretimi ile Evrensel Bilgiye Katkıda Bulunan, Toplumsal Faydaya Dönük Bilimsel ve
Sanatsal Öncü ÇalıĢmalar Yapmak” hedefinin gerçekleĢtirilmesi açısından son derece önemlidir.
Stratejideki bu hedefi gerçekleĢtirmek için akademisyenlerin araĢtırma ortamlarını iyileĢtirmek
önemlidir. Bu nedenle ARPROGED kuruluĢundan itibaren, makale, proje baĢvuru ödülleri, patent
desteği, kuluçka faaliyetleri desteği gibi birçok teĢvik edici mekanizma oluĢturulmuĢ olup,
AraĢtırma Stratejisi Konseyi toplantısında Mütevelli Heyeti BaĢkanının onayına aĢağıdaki yeni
teĢvik önerileri sunulmuĢ, ve prensip olarak kabul görmüĢtür. Yeni teĢvik mekanizmalarıyla ilgili
yönergeler hazırlanmaktadır.
1. Makale hedefi ile Mühendislik Y.Lisans ve Doktora öğrencilerinden eğitim ücreti alınmaması.
2. AraĢtırmacı akademisyen kadrosu açılarak, potansiyeli yüksek akademisyenlerin proje ve
makale hedefleri ile çalıĢmasının sağlanması.
3. Makale yayınlama, proje hazırlama hedefli Bilimsel AraĢtırma Projelerine çekirdek fon
oluĢturma sistematiği kurulması.
4. Makale, Proje BaĢvurusu ve Patent BaĢvurusu desteklerinin gözden geçirilmesi .
Bu stratejilerin geliĢtirilmesine yönelik faaliyetler yukarıda verildiği gibi ilgili modüllerde de
anlatılmaktadır. TeĢvik mekanizmalarının hazırlanması, araĢtırmacı potansiyellerinin çıkartılarak
araĢtırmacılar ile bire bir görüĢmeler yapılması, belirli alanlarda mükemmeliyet merkezleri
kurulması, ilgili alanlarda yurt dıĢı ve yurt içi kuruluĢlar ile ortak çalıĢmalar yürütülmesi,
HORIZON 2020 programında aktif rol alınması hep bu hedeflere yönelik faaliyetlerdir.
ARPROGED vizyonu ile iliĢkili olarak aĢağıda belirtilen sayısal hedefler ve bu hedeflere ulaĢmak
için faaliyet planı geliĢtirilmiĢtir.
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Ġstanbul Okan Üniversitesinin 2016-2020 stratejik planında vizyonu "“Toplumun ve iĢ yaĢamının
gereksinimlerine evrensel standartlarda yanıt verebilen, yenilikçi ve öncü bir dünya üniversitesi
olmak” olarak belirlenmiĢtir. Stratejik planda kararlaĢtırılan 5 ana amaçtan ikincisi “AraĢtırma,
GeliĢtirme, Teknoloji ve Bilgi” alanı ile iliĢkilidir. Bu alandaki stratejik amaç “Özgün AraĢtırma,
GeliĢtirme ve Teknoloji Üretimi ile Evrensel Bilgiye Katkıda Bulunan, Toplumsal Faydaya Dönük
Bilimsel ve Sanatsal Öncü ÇalıĢmalar Yapmak” Ģeklinde oluĢturulmuĢtur.
ĠĢ akıĢı ve organizasyon açısından Üniversite içinde yürütülen faaliyetlere ARPROGED‟in
entegrasyonu Ģu Ģekildedir:

ARPROGED‟in süreçlerinin tanımlanması ve Üniversite‟ye kurumsal düzeyde entegrasyonu
amacı ile aĢağıda isimleri verilen yönergeler yayınlanmıĢtır:
 AraĢtırma ,Planlama ve Politika GeliĢtirme Yönergesi (06 Ocak 2017) (YG.OKN.022)
 AraĢtırma Projelerinin ,Ünivesite Sanayi ĠĢbirliği Fırsatlarının GeliĢtirilmesi ve Uygulanması
Yönergesi (06 Ocak 2017) (YG.OKN.038)
 Fikri Mülkiyet Hakları Yönergesi (06 Ocak 2017) (YG.OKN.033)
 Kuluçka Merkezi Yönergesi (18 Ağustos 2017) (YG.OKN.030)
ARPROGED‟in amacı ve sorumluluk alanları “AraĢtırma ve Proje GeliĢtirme Direktörlüğü
Yönergesinde“ aĢağıdaki Ģekilde verilmektedir.
Amaç: Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin araĢtırma ve proje geliĢtirme kapasitesinin iĢ yaĢamına en
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etkin bir Ģekilde duyurularak, iĢ yaĢamına, toplumsal ve bilimsel geliĢmeye katkıda bulunacak
ulusal ve uluslararası proje ortaklıkları ve fon imkânları oluĢturulması konusunda tüm ilgili
akademik birimlere gerekli desteğin verilmesini sağlamaktır. ARPROGED öğretim üyeleri ve
öğrencilerin fikri haklarının alınması, geliĢtirilmesi ve lisanslanması konularında da gerekli
desteği verir ve/veya verilmesini sağlar.
Sorumluluk Alanları :
1. Ulusal ve uluslararası ARGE fon imkanları ve destek çağrılarını takip etmek ve düzenli olarak
üniversite araĢtırmacılarına duyurmak.
2. Üniversite öğretim elemanları ve araĢtırmacıları ile ilgili bir bilgi bankası oluĢturarak ilgili
kuruluĢlar ile paylaĢımını sağlamak.
3. Üniversite araĢtırma potansiyelini ilgili kuruluĢlara tanıtım faaliyetleri organize etmek ve/veya
ilgili faaliyetlere katkı sağlamak.
4. Fikri haklar ile ilgili yönerge hazırlayarak, takip etmek ve bu yönerge uygun patentler
alınmasını teĢvik etmek.
5. Üniversite araĢtırmacıları ve öğrencilerinden gelen patent ve fikri haklara yönelik önerilerin
ilgili danıĢmanlar ile ön değerlendirmesini yaparak detaylı analiz ve koruma alınması kararı
için Fikri Haklar Yönetim Kuruluna getirmek.
6. Üniversite araĢtırmacılarına, diğer kuruluĢlar ile ortak projeler ve ilgili sözleĢmelerin
hazırlaması ve bu projelerin takibi konusunda gerekli desteği sağlamak.
7. Yürütülmekte olan projeler için proje yönetim desteği sağlamak.
8. Ortak ARGE projeleri hazırlanması, yönetimi, bütçe takibi ve ilgili konularda gerekli
yönergeleri hazırlamak.
9. Teknopark ve kuluçka merkezi çalıĢmalarına yönelik gerekli desteği vermektir.
Kuluçka Merkezi
Ġstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerin giriĢimciliğini desteklemek, istihdam sağlayıcı yeni iĢ
alanları açılmasını sağlamak ve akademisyenler ile öğrencileri bilinçlendirmek için sektöründe
önde gelen firmaların tepe yöneticilerinin konuĢmacı olarak yeraldığı 2014-2015 akademik yılında
kredili seçmeli „‟GiriĢimcilik‟‟ dersi verilmiĢtir. Ayrıca, öğrencilerin ve kuluçkadan yararlanmak
isteyen giriĢimcilerin üniversite yerleĢkesinde 30 m2, Teknopark Ġstanbul‟da 40 m2 olmak üzere
kuluçka hizmetleri verebilmek için yer tahsisleri mevcuttur. ARPROGED‟e getirilen buluĢlar
arasından geliĢtirme ve ticarileĢme potansiyeli olanlar için öncelikle bir kuluçka merkezinde
olmak üzere, buluĢun geliĢtirilmesine yönelik ortam ve ilgili araĢtırmacılara destek verilmekte,
faaliyet dönemi içinde ön kuluçka hizmetinden yararlanmakta olan ve mentörlük hizmeti verilen
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teknoloji tabanlı 1 giriĢimci bulunmaktadır. Ön kuluçka sürecini tamamlamıĢ olup Ġstanbul Okan
Üniversitesi akademisyenleri tarafından iĢ modeli hazırlama ve mentörlük hizmetlerinden
yararlanan 2 kuluçka Ģirketi yer almaktadır. Fikri Hakların ticarileĢmesi, yeni ürünlerin çıkarılması
ve teknoloji tabanlı yeni Ar-ge çalıĢmalarının yapılması için Ġstanbul Okan Üniversitesi
bünyesinde 2 akademisyenimizin “ITU Arı Teknokent” ve “Teknopark Ġstanbul”da Ģirketleri
bulunmaktadır.
UlaĢtırmaTeknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
(UTAS)
Vizyon:
Ġstanbul Okan Üniversitesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesinin Vizyonu ile uyumlu olarak,
“Akıllı UlaĢım Sistemleri” alanında araĢtırmalar yapmak, bilim ve teknoloji üretmek, 2020 yılına
kadar dünya çapında tanınan bir mükemmellik merkezi olmak.
Misyon:
 Akademik ve teknolojik geliĢmeleri takip ederek, teknoloji yönetimi araçları uygulayarak ve
ilgili alanlarda teknolojik öngörü çalıĢmaları yürüterek alanında öncü olmak.
 Temiz enerji kullanan araçlar, akıllı taĢıtlar, akıllı ulaĢtırma sistemleri, insansız araçlar, robotlar
ve robot grupları üzerine AraĢtırma GeliĢtirme (ArGe) çalıĢmaları ile uğraĢmak. Türk otomotiv
sanayinin, yan sanayinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmek.
 Ġlgili alanlarda kamu ve özel kuruluĢların iĢbirliği ve ortak etkinlikler düzenlemek, araĢtırma
projeleri yürütmek ve buna iliĢkin gerekli kaynakları üretmek ve uygulamak ve / veya ulusal ve
uluslararası projeleri takip etmek.
 Bölgenin yenilikçi potansiyelini geliĢtirmek için yöntemlerin geliĢtirilmesi ve uygulanması ve o
bölgenin yenilikçi potansiyelini yenilik yöntemleri uygulamak.
 UlaĢım teknolojileri ve akıllı sistemleri konusunda mesleki eğitim programları düzenlemek ve bu
çerçevede tren otomotiv ve yan sanayi çalıĢanlara yanı sıra kamu ve özel kuruluĢlara eğitmek.
 Bu alandaki bilgi ve uygulamalarını yaymak için atölye çalıĢmaları, yarıĢmalar, gösteriler, ulusal
ve uluslararası konferans düzenlemek.
UlaĢtırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin
(UTAS) amacı; geleceğin ulaĢtırma teknolojileri üzerine öngörü çalıĢmaları yapmak ve temiz
enerji kullanan araçlar, akıllı taĢıtlar, akıllı ulaĢtırma sistemleri, insansız araçlar, robotlar ve robot
grupları ile bunların modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleĢmesi için araĢtırma
geliĢtirme çalıĢmaları yaparak, Türk otomotiv sanayisinin, yan sanayinin ve kamunun ihtiyacı olan
akademik ve teknolojik bilgiyi üretmektir.
UTAS, bu amacına ulaĢabilmek için aĢağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) UTAS‟ın ilgi alanına giren akıllı taĢıtlar, akıllı ulaĢtırma sistemleri, diğer insansız araçlar,
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robotlar, robot grupları, ileri otomotiv teknolojileri, elektrikli taĢıt teknolojileri, yakıt pili, güneĢ
gözesi ve benzeri temiz ve yenilenebilir enerji kullanan taĢıt teknolojileri, karmaĢık simülasyon
ve sanal ortamların geliĢtirilmesi veya uygulanması alanlarında araĢtırma-geliĢtirme (Ar-Ge)
çalıĢmaları yapmak veya bu çalıĢmalara katılmak,
b) UTAS‟ın ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik
ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalıĢmaları yapmak,
c) UTAS‟ın ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi ve özel
kurum ve kuruluĢlar ile UTAS‟ın amacı doğrultusunda iĢbirliğinde bulunmak, ortak çalıĢmalar
düzenlemek, uygulama ve araĢtırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve
projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,
d) Hızla değiĢmekte ve yenilenmekte olan ulaĢtırma teknolojileri ve akıllı sistemlerle ilgili olarak
mesleki eğitim programları düzenlemek, bu bağlamda otomotiv sanayi ve yan sanayi ile kamu
kurum ve kuruluĢları çalıĢanlarının yeni bilgilerle donatılmalarını sağlamak,
e) UTAS‟ın ilgi alanına giren konularda araĢtırma yapmaya müsait bir kütüphane, elektronik bilgi
bankası ve arĢiv oluĢturmak, ulusal ve uluslararası iletiĢim ağlarına katılmak veya ihtiyaç
olduğunda yeni bir ağ oluĢturmak, UTAS‟a ait, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak,
f) UTAS‟ın ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalıĢmalarını teĢvik etmek,
program açmak üzere Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü ile iĢbirliği yapmaktır.
Yapılan Projeler:
OKANOM
2009 yılında baĢlanan bu projede 2010 ve 2011 yıllarında çok ilerleme kaydedilmiĢ, önce Fiat
Linea araç direksiyonu, freni ve gazı bilgisayar üzerinden insansız kontrol edilecek hale getirilmiĢ,
daha sonra önde bulunan lazerli radar (Lidar) dan gelen bilgileri değerlendirip yön tayini yapan
yazılım geliĢtirilmiĢ ve aracın kukalar arasında kalmak Ģartıyla, tamamen otonom olarak hareketi
sağlanmıĢtır. 30 Haziran 2011‟de bir basın toplantısı ile aracın sürücüsüz olarak çalıĢması basına
gösterilmiĢtir.
2011-12 akademik dönemin baĢında aracın yokuĢ yukarı ve yokuĢ aĢağı hareketini, hızlanma ve
yavaĢlamasını kendi kendine yapması için kontrol sistem modellemesi ve kontrol sistem tasarımı
yapılmıĢ ve uygulanmıĢtır. Dönemin ortalarında aracın gaz-fren kontrolünün tam otonom olarak
sistemle uyumlu bir biçimde çalıĢtırılması sağlanmıĢtır.2012 yılının bahar aylarında ise aracın
konumunu GPS üzerinden belirlemesi üzerine yoğunlaĢılmıĢ, bunun yanında aracın dinamik
modeli ve kontrol sistem modeli kullanılarak, dSpace Autobox üzerinden direksiyon, gaz ve fren
kontrol devrelerine uygun iĢaretlerin gönderilmesi sağlanmıĢtır. 2012 dönem sonu itibariyle araç
tamamen otonom olarak, harita ve yol bilgilerini kendi konumu ile karĢılaĢtırmakta, böylece
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kendisine önceden verilen güzergah üzerinde sürekli yolun içerisinde kalarak seyahat
edebilmektedir. Bunun yanında konumunu uydudan alan, güneĢ enerjisiyle çalıĢan, önündeki
engelleri kamera ile tanıyan, tamamen otonom dört tekerlekli bir robot öğrenci tezleri
çerçevesinde geliĢtirilmiĢtir. Benzer nitelikte bir Yüksek Lisans çalıĢmasında AraĢ.Grv.Kader
Nikbay konum belirleme ve haritaya göre güzergah tayini çalıĢmasını baĢarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir
Otonom Araç Projesi Ġstanbul Okan Üniversitesi, bu projede çalıĢan Öğretim Görevlisi Zeynel
Koç‟un “Otonom Bir Otomobil Ġçin Araç Mekatroniği Uygulaması” isimli Yüksek Lisans tezinin
ve, AraĢtırma Görevlisi ġafak Güner‟in “Otonom Bir Otomobil Ġçin Hız Kontrolörü Tasarımı ve
Uygulaması” isimli Yüksek Lisans lisans tezinin konusunu oluĢturmuĢtur.Buproje Lisans
öğrencileri için de faydalı olmuĢtur. Lisans öğrencilerinden bazıları UTAS‟ın laboratuvarında araç
üzerinde bizzat çalıĢma fırsatı bulmuĢlardır.
Metrobus UlaĢım Sistemi Projesi
Bu proje Prof. Dr. Orhan AlankuĢ tarafından yürütülmektedir. UlaĢım ve EriĢilebilirlik Ġstanbul
Bölge Planı 2010-2013 raporunda yer alan stratejik geliĢme alanlarından birisidir ve Ġstanbul için
gerçekten çok önemlidir. Beylikdüzü‟nden SöğütlüçeĢme‟ye uzanan metrobüs hattı bu anlamda
önemli bir görevi yerine getirmektedir. Aynı zamanda özel araçların yerini alarak ve hızlı ve
verimli ulaĢım sayesinde CO2 emisyonunun azalmasına da olumlu katkıları bulunmaktadır.
Fakat artık metrobüs hattı oluĢan aĢırı talep ile ciddi bir yoğunluğa ulaĢmıĢtır. Sabah ve akĢam
saatlerinde konforlu bir ulaĢım sağlayamamaktadır. Bu konuda ilgili kuruluĢlar ve BüyükĢehir
Belediyesi de arayıĢ içindedir ve sistemi iyileĢtirmeye çalıĢmaktadır.
Bilindiği gibi aslında metro sistemleri en fazla yolcu taĢıma kapasitesine ve hıza sahip ulaĢım
sistemidir. Fakat maliyeti metrobüse göre daha fazladır ve bu aĢamada mevcut metrobüs hattını
metroya çevirmeye imkân yoktur. Metro sistemlerinin hızlı ve kapasitesi fazla olmasını sağlayan
faktörler hız, arka arkaya çok sayıda vagon, aynı anda açılıp kapanan ve aynı pozisyonda duran
kapılar ile hızlı biniĢ, iniĢ olanağı, çok sayıda geniĢ kapı olarak sayılabilir.
GeliĢen teknoloji ile metrobüs hattında çalıĢan otobüsleri gerçek bir metro gibi çalıĢtırma olanağı
vardır ve yukarıda belirtilen metro özelliklerinin bir kısmı sağlanabilir durumdadır. Otonom ve
birbirleri ile haberleĢen çift körüklü otobüsler ile otobüsler arka arkaya metrolarda olduğu gibi
vagonlar halinde aynı anda hareket edebilir ve fren yapabilir duruma getirilebilecektir. Yalnızca
öndeki araçta metrolarda olduğu gibi sürücü bulunması yeterli olacaktır. Ayrıca otobüsler aynı
pozisyonda duracak, kapılar aynı anda açılıp kapanacaktır. Bu Ģekilde metrobüs hattının kapasitesi
önemli ölçüde artacaktır. Fakat bu sistemin tüm metrobüs hattına uygulanabilmesi için ilk önce
fizibilitesini oluĢturmak gereklidir.
Metrobüs hattındaki otobüslerin haberleĢen ve otonom araçlara çevrilerek, metro sistemi gibi
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çalıĢmasını sağlamak amacıyla fizibilite ve ön çalıĢmaları gerçekleĢtirmek bu projenin özel
amacıdır.
Bu çalıĢmaların aĢamaları aĢağıdaki gibi:
a) Önerilen proje gerçekleĢtirildiği takdirde, kapasite artıĢı, karbon salınımı, sistem iĢletim
maliyetleri gibi parametrelere etkisine yönelik alternatif çözümlerin çıkartılması
b) Projenin teknik yapılabilirlik analizleri, mevcut hatta etkileri
Projenin ekonomik boyutunun çıkartılması
c) Projenin teknik ve ekonomik yapılabilirlik analizlerini birleĢtirerek resmi kurumlara
sunulabilecek detaylı bir fizibilite raporunun oluĢturulması ve sonraki adımda oluĢturulacak bir
ARGE projesi için ön çalıĢmanın yapılmasıdır”.
Genel amaç ise Otonom ve birbirleri ile haberleĢen çift körüklü otobüsler arka arkaya metrolarda
olduğu gibi vagonlar halinde aynı anda hareket edebilir ve fren yapabilir duruma getirmek ve bu
Ģekilde Ġstanbul Bölgesi‟ndeki, ulaĢım ve eriĢilebilirlik geliĢim eksenine olumlu katkıda
bulunmak, çevre kirliliğine olumlu katkı sağlamak ve dünya içinde yeni olan böyle bir konuda
ARGE projesi baĢlatarak, bölgedeki yenilikçi ve katma değerli ürün geliĢtirme çalıĢmalarına
katkıda bulunmaktır.
Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri GeliĢtirme ve
Kümelenme Merkezi Projesi
Elektrikli Ve Hibrid araç teknolojileri Ġstanbul Okan Üniversitesi AraĢtırma Konseyi tarafından
seçilen öncelikli araĢtırma alanlarından birisidir.Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde bu konuda önemli
bir bilgi birikimi mevcuttur. Gerek Otomotiv ARGE‟sinin yönetimi, gerekse kontrol sistemleri,
elektrik motoru geliĢtirme, yenilikçi tasarım konularında sanayi tecrübesi de olan öğretim üyeleri
bulunmaktadır. Bunun yanında Ġstanbul Okan Üniversitesinde otomotiv, mekatronik, bilgisayar,
makine, elektrik/elektronik mühendisliği lisans programları ile “Automotive Mechatronics”
Yüksek Lisans ve Mechatronics Doktora programları vardır. Ġstanbul Okan Üniversitesi “UlaĢım
Teknolojileri ve Akıllı Sistemler AraĢtırma Merkezi” (UTAS) akıllı ve çevreci araçlar üzerinde
araĢtırma yapan bir merkezdir. Kurumsal olarak Ġstanbul Okan Üniversitesi AraĢtırma ve Proje
GeliĢtirme Direktörlüğü Ġstanbul Okan Üniversitesi vizyonuna paralel olarak Teknoloji Transfer
Ofisi olarak hizmet etmekte ve sanayi ile ortak projeler oluĢturma konularında çalıĢmalarını
yürütmektedir. Ayrıca Ġstanbul
Okan Üniversitesi‟nin “Teknopark Ġstanbul‟da” kurduğu
AraĢtırma ve Ġnovasyon ġirketi de Ġstanbul Okan Üniversitesinin yeni teknoloji ve giriĢimciliğe
verdiği önemi ortaya koymaktadır. Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nde bir “Kuluçka Merkezi “
mevcuttur. TUBITAK tarafından destekli “ Fark Yaratan GiriĢimci Sertifika Programı” Ġstanbul
Okan Üniversitesi tarafından organize edilmektedir. Tüm bu Ģartlar kurumsal olarak Ġstanbul Okan
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Üniversitesi‟nin “Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri GeliĢtirme ve
Kümelenme Merkezi” ne destek olduğunu ortaya koymaktadır. TAYSAD, YASAD ve TESID
üyelerine katma değer sağlamayı, yeni alanlar oluĢturmayı hedefleyen derneklerdir. Ġstanbul Okan
Üniversitesi proje süresince bu dernek üyeleri ile uyumlu bir çalıĢma düzeni içerisinde olmuĢ ve
dernek üyelerinin geliĢmesine katkıda bulunmuĢtur.
Projenin Genel Amaçları: Katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler
ile Istanbul‟un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik
yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda Istanbul‟daki sirketlerin yenilik üretme, yaratıcılık
kapasitelerinin geliĢtirilmesi ve geleceğin teknolojilerini sürdürülebilir olarak geliĢtirilmesine
katkıda bulunabilecek çok disiplinli bilimsel, teknolojik ve yenilikçi ağların oluĢturulması.
Projenin Özel Amaçları: Geleceğin teknolojileri olarak çalıĢılan elektrikli ve hibrid araç
teknolojilerine Istanbul‟daki Elektronik, Yazılım ve Otomotiv Yan Sanayilerinin yenilikçi ve
sürdürülebilir ürünler ile ülkemize ve topluma katma değer sağlayacak Ģekilde hazır olmasını
sağlamak, böylece bu yeni teknoloji pazarı ve ekonomisinde yan sanayimizin de yer almasına ve
yeni firmalar ve giriĢimciler oluĢumuna katkıda bulunmak ve
a) Ġlgili KOBI‟ler ve yan sanayi kuruluĢları ile küme oluĢturmak,
b) Elektrikli ve hibrid araçlara yönelik temel araĢtırma alt yapısı oluĢturmak,
c) Çok disiplinli çok ortaklı yenilikçi ve ileri teknoloji araĢtırma projeleri organize etmek,
d) Yeni teknolojilerin sürdürülebilirliğine yönelik araĢtırmalar yapmak,
e) Web sitesi ile bilginin yaygınlaĢmasını ve yenilikçi fikirlere yönelik kampanyalar yapılmasını
sağlamak
f) Ġstanbul'daki yazılım ve donanım ile ilgili KOBI ve Ģirketlerin,
otomotiv yan sanayisinin ileri teknolojilere yönelik yenilikçi ürün geliĢtirilmesini sağlamak
Faaliyetler:
F1 Proje Yönetimi.
F2 Kritik paydaĢlar ile Küme OluĢturulması
F3 Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Merkezinin Hazırlanması
F4 Bilgi PaylaĢımı ve Yenilikçi Fikir kampanyaları web sitesi hazırlanması
F5 Bilgilendirme ve yenilikçi fikir geliĢtirme çalıĢtayları organizasyonu
F6 Elektrikli ve Hibrid Araç çalıĢmalarına yön verici raporlar hazırlanması
F7 Küme üyeleriyle birlikte “AraĢtırma Projeleri ve GiriĢimci Kuluçka ÇalıĢması” baĢlatılması
F8 Ġzleme ve Değerlendirm
Çıktılar:
Ç1.Elektrikli ve Hibrid Araçlar ile ilgili Küme oluĢturulması: TESID, YASAD ve TAYSAD
temsilcileri ve ilgili Ģirketler ve uzmanlar ile bilgi geliĢtirme ve transferi yapabilecek bir küme
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oluĢturulmuĢtur. Kümede 36 üye vardır.
Ç2.Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri GeliĢtirme ve Kümelenme Merkezi‟nin kurulması
(elektrik makinası test bankosu(150KW Nominal) , HIL sistemi ve sonlu eleman analiz yazılımları
temin edilmiĢ, araĢtırma amaçlı ve sanayiye hizmet amaçlı bir alt yapı oluĢturulmuĢtur.)
Ç3.Bilgi paylaĢımı ve yenilikçi fikir kampanyaları açılabilecek web sitesi hazırlanması(www.ehike.net)
Ç4.Bilgilendirme ve yenilikçi fikir ve rekabet öncesi AR-GE projeleri oluĢturma çalıĢtayları :
Proje süresince küme üyeleri, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımı ile üç adet çalıĢtay
organize edilmiĢtir.
Ç5.Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojilerine yön verici raporlar: Proje süresince 4 adet rapor
hazırlanmıĢtır.
Ç6.AraĢtırma projeleri ve giriĢimci kuluçka faaliyetleri baĢlatılması. Projenin baĢlatılmasından bu
yana küme paydaĢlarıyla birlikte 2 Ulusal, 2 HORIZON 2020 proje baĢvurusu yapılmıĢtır.
Faydaları:
 Elektrikli ve hibrid araçlara araç teknolojilerine yönelik bilgi birikiminin arttırılması
 Ülkemize katma değer sağlayacak araĢtırma projeleri tespit edilmesi ve çalıĢmalar baĢlatılması
 Elektrikli ve hibrid araçlara ve ilgi eko sisteme yönelik yenilikçi fikirler ile küresel çapta
baĢarılı olabilecek giriĢimcilerin oluĢturulması
 Elektrikli araç alanında marka yaratabilecek bir kapasite oluĢturulması
 Yurt dıĢı benzeri kümeler ile ortak faaliyetler baĢlatılması( Almanya, Regensburg e-mobilite
kümesi ile iĢbirliği protokolü imzalandı)
Yenilikçi Akıllı ve HaberleĢen Araç Teknolojileri GeliĢtirme ve Kümelenme Merkezi Projesi
Projenin Amaçları : Genel Amaçlar:Ġlgili ġirket ve AraĢtırma kuruluĢları ile kümelenme ve
araĢtırma alt yapısı oluĢturarak, çok disiplinli araĢtırmalar ve açık inovasyon yöntemleri ile
otomotiv sektörünün ve KOBI lerin akıllı ve haberleĢen araçlar gibi yüksek katma değerli,
teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile Ġstanbul un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi
için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya kavuĢturulmasına katkıda bulunmak ve bu
doğrultuda Ġstanbul‟daki otomotive yönelik Ģirketlerin ve ilgili KOBĠ‟lerin yenilik üretme,
yaratıcılık kapasitelerinin arttırılması
ve geleceğin teknolojilerini sürdürülebilir olarak
geliĢtirilmesine katkıda bulunabilecek çok disiplinli bilimsel, teknolojik ve yenilikçi ağların ve
ara yüzlerin oluĢturulması
Özel Amaç: Geleceğin teknolojileri olarak çalıĢılan akıllı ve haberleĢen araç teknolojilerine
Ġstanbul‟daki Otomotiv Yan Sanayinin ve KOBĠ‟lerin küresel çapta yenilikçi ürünler ve hizmetler
ile ülkemize ve topluma katma değer sağlayacak Ģekilde hazır olmasını sağlamak, böylece bu yeni
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teknoloji pazarı ve ekonomisinde yan sanayimizin ve KOBĠ‟lerimizin de yer almasına ve yeni
firmalar ve giriĢimciler oluĢumuna katkıda bulunmak ve
a) Ġlgili KOBĠ‟ler ve yan sanayi kuruluĢları ile küme oluĢturmak
b) Akıllı ve haberleĢen araçlara yönelik temel araĢtırma alt yapısı oluĢturmak
c) Çok disiplinli, çok ortaklı yenilikçi ve ileri teknoloji araĢtırma projeleri organize etmek
d) Web sitesi ile bilginin yaygınlaĢmasını ve yenilikçi fikirlere yönelik kampanyalar yapılmasını
sağlamak.
Temel Faaliyetler:
F1. Proje Yönetimi
F2. Kritik paydaĢlar ile Küme OluĢturulması
F3. Yenilikçi Akıllı ve HaberleĢen Araç Teknolojileri Merkezi Hazırlanması
F4. Bilgi PaylaĢımı ve Yenilikçi Fikir kampanyaları web sitesi hazırlanması
F5. Bilgilendirme ve yenilikçi fikir geliĢtirme çalıĢtayları organizasyonları
F6. Akıllı ve HaberleĢen Araç çalıĢmalarına yön verici raporlar hazırlanması
F7. AraĢtırma Projeleri ve GiriĢimci Kuluçka ÇalıĢmaları baĢlatılması
F8. Ġzleme ve Değerlendirme
Somut Çıktılar:
Ç1. Akıllı ve HaberleĢen Araçlar ile ilgili Küme oluĢturulması : TESID, YASAD ve TAYSAD
temsilcileri ve ilgili Ģirketler ve uzmanlar ile bilgi geliĢtirme ve transferi yapabilecek bir küme
oluĢturulacaktır .Kümede en az 20 üye olması planlanmaktadır.
Ç2. Akıllı ve HaberleĢen Araç Teknolojileri GeliĢtirme ve Kümelenme Merkezi‟nin kurulması
Ç2.1. Otomotiv Ģartnamelerine uygun yazılım ve donanım geliĢtirme amaçlı sistemlerin satın
alınıp kurulması
Ç2.2. Ġlgili Bilgisayar ve ekipmanların alınması ve kurulması
Ç2.3. Merkezin hazırlanması ve kurulması
Ç.3. Bilgi paylaĢımı ve yenilikçi fikir kampanyaları açılabilecek web sitesi hazırlanması
Ç3.1. Ulusal ve uluslararası rapor ve yayınların paylaĢılacağı bir alan hazırlanması
Ç3.2. Akıllı ve haberleĢen araç teknolojilerine yönelik raporlar için bir alan hazırlanması
Ç3.3. Fikir kampanyalarına ve giriĢimcilere yönelik bir alan hazırlanması
Ç3.4. Yürütülmekte olan ARGE projelerine yönelik bir alan hazırlanması
Ç4. Bilgilendirme ve yenilikçi fikir ve rekabet öncesi ARGE projeleri oluĢturma çalıĢtayları :
Proje süresince küme üyeleri, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımı ile iki adet çalıĢtay
organize edilecektir.
Ç5. Akıllı ve HaberleĢen Araç Teknolojilerine yön verici raporlar
114

[İstanbul Okan Üniversitesi-Kurum İç Değerlendirme Raporu]-(Sürüm 3.0-([30/12/2018])

Ç5.1. Otonom araçların geleceği ve Pazar analizleri
Ç5.2. HaberleĢen araçların geleceği ve Pazar analizleri
Ç5.3. Akıllı araçlar için sensör teknolojileri geleceği
Ç5.4. Akıllı araç teknolojileri ve akıllı Ģehirler
Ç5.5. Akıllı araç teknolojilerinin toplumsal boyutu
Ç6. AraĢtırma projeleri ve giriĢimci kuluçka faaliyetleri baĢlatılması
Ç6.1. Proje süresi içinde iki adet rekabet öncesi ARGE projesi baĢlatılacak
Ç6.2. Proje süresi içinde iki adet fikir kampanyası açılacak, 30‟ un üstünde fikir alınması
planlanmakta
Ç6.3. En az bir kuluçka çalıĢması baĢlatılacak
Ç6.4. En az bir patent müracaatı yapılacak
Okan Turizm Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Raporu (OKTAM)
Hakkımızda
KüreselleĢme, rekabetin artması, turizm sektöründe yaĢanan geliĢmeler, teknolojik ilerlemeler ile
ortaya konan sistemlerin karmaĢıklığının artması, turizm mal ve hizmet tüketicilerinin taleplerinin
değiĢmesi ve farklılaĢması gerek sektör kuruluĢlarını gerek karar alıcılarını önemli ölçüde
etkilemektedir.
OKTAM (Okan Turizm Uygulama ve AraĢtırma Merkezi) olarak merkezimiz, uluslararası ve
Türk turizmini hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelemek ve araĢtırmak,
turizm sektörü ve bu sektöre hizmet veren kuruluĢlarla ilgili disiplinler arası bir yaklaĢımla
araĢtırmalar yapmak ve yapılan araĢtırmaların sonuçları doğrultusunda sektöre yönelik
uygulanabilir, iyileĢtirme odaklı çözüm önerileri geliĢtirerek sektöre katkıda bulunmak amacını
taĢımaktadır.
Merkezin faaliyet alanları
Turizm faaliyeti ile ilgilenen sivil toplum örgütleri ve eğitim kurumlarının kapasitesini ölçmek,
faaliyetlerini birleĢtirmek ve ortak çalıĢma alanlarını belirlemek. AraĢtırmalar yapmak ve bunları
Türkçe ve/ veya yabancı dillerde yayınlatmak.
Aynı faaliyette bulunan yurt dıĢı merkezlerle iliĢkiye geçerek ulusal ve uluslararası nitelikte
konferans, çalıĢtay, sempozyum, seminer v.b. faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel
kurum ve kuruluĢlar ile Merkezin amacı doğrultusunda iĢbirliğinde bulunmak, ortak çalıĢmalar
düzenlemek, uygulama ve araĢtırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve
projeleri uygulamak ve/veya uygulama takibini yapmak.
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DeğiĢik sektörlere mensup çalıĢanların meslek içi eğitimlerinde, Turizmin önemini vurgulayan ve
bunun uygulamada iĢlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalıĢmaları hazırlamak ve yürütmek,
mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz
okulları ve çalıĢmalar düzenlemek.
Turizm alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, ilgili antlaĢmalarını kabulünü ve
bunlara iliĢkin benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve
kamunun bilgisine sunmak.
Turizm alanında araĢtırma yapmaya elveriĢli nitelikte bir kütüphane ve arĢiv oluĢturmak, ulusal ve
uluslararası bir elektronik iletiĢim ağı kurarak, Merkeze ait, en az bir adet süreli yayın hazırlayıp
yayınlamak.
Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans / doktora çalıĢmaları yapan akademisyenlere, Turizm
sorunları ile ilgili çalıĢmalar yapma ve tez hazırlama fırsatı sağlamak.
Projeler:
KuruluĢundan günümüze geçen süre zarfında ĠnĢaat Teknolojileri AraĢtırma Laboratuvarında
Zemin Mekaniği ve Hidrolik Anabilim Dallarında olmak üzere toplam yedi adet Ġstanbul Okan
Üniversitesi tarafından desteklenmiĢ bilimsel araĢtırma projesi (BAP) tamamlanmıĢtır. Bu
projelerden elde edilen bilgi birikimi baĢvurusu 2015 Yılı 2. döneminde yapılan ve TUBĠTAK
1001 Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında
desteklenecek araĢtırma projesinde (TUBĠTAK Proje Numarası: 215M745) kullanılacaktır. Buna
ek olarak Zemin Mekaniği Laboratuvarımız 2013 yılından günümüze toplam beĢ dıĢ kullanıcı
kuruma on iki projede test hizmetleri sunmuĢtur.
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2011-2018 AraĢtırma-GeliĢtirme Proje Bilgileri
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17.493,973 TL + 4.926.585 EURO ( IPA II OKAN) +
3.014.770 EURO (IPA II MARKA)

Toplam Proje Bütçesi:

= 78.999.387 TL ( 10.851.964 EURO)

Patent Başvuru Sayısı

Ulusal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

4

3

2

2

2 (PCT)

1 (PCT)

1

Uluslararası
Tescilli Patent Sayısı
Faydalı Model Başvuru Sayısı
Tescilli Faydalı Model Sayısı
Tasarım Başvuru Sayısı
Tescilli Tasarım Sayısı

2
1
1

1
2
1

1
1
2

2011-2019 yılları arası patent bilgileri
GiriĢimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
2012 yılından 2016 yılına kadar olan endekslerde Ġstanbul Okan Üniversitesi ilk 50 içinde yer
almıĢtır.
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ġekil 2012-2016 yılları arasında Ġstanbul Okan üniversitesi GYUE sıralaması

2017 yılı GiriĢimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde Ġstanbul Okan Üniversitesi ilk 50
sıralamasında yer alamamıĢtır. Artan akademisyen sayısı ilgili puanların akademisyen baĢına
oranını düĢürmektedir.
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Ġstanbul Okan Üniversitesi UlaĢtırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama
ve AraĢtırma Merkezi - UTAS
(Transportation Technologies and Intelligent Automotive Systems Application and Research

Center –TTIS )

Istanbul Okan University “Transportation Technologies and Intelligent Automotive Systems
Application and Research Center (TTIS)” has been founded in 2009 and mainly deals with clean
and intelligent transportation . The first full-size autonomous vehicle in Turkey has been
developed by TTIS research group in 2010 under the project called OKANOM. Center has two
projects called E-Hike and E-Hike Link which are supported by ISTKA (Istanbul Development
Agency). The name of E-Hike and E Hike Link Projects are “Innovative and Sustainable Electric
and Hybrid Electrical Vehicle Technology Development Clustering Center” and, “Innovative
Intelligent and Communicated Vehicle Technology Development Clustering Center” successively.
TTIS has conducted these projects together with Turkish Automotive and Automotive Subsidiary
Industry Association, Turkish Software Industry Association and Turkish Electronics Industry
Association. TTIS has approximately 10 laboratories under Faculty of Engineering and 25
academic staff from variety of disciplines. TTIS is contributing the country‟s future by
conducting research and develoment some of which are supported by EU( European Union) and
TÜBĠTAK (Turkish Scientific and Technological Resaerch Council of Turkey). TTIS is the only
member of ERTICO (Europe Intelligent Transportation System) from Turkey and also member of
EGVIA (European Green Vehicles Initiatives).
ACTĠVĠTĠES OF TTIS
 Development of electrical and autonomus vehicles technologies.

 Smart and linked transportation systems
 Modeling and simulation of vehicles
 Ġnnovative design
 Lightweight, safe and economical body design
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 Energy management systems in electrical vehicles
 Battery management systems
 Innovative power electronics and electrical machines
 Sustainability and infrastructure
VĠSĠON & MĠSSĠON OF TTIS
Contribute in R&D in the areas of intelligent vehicles intelligent transportation systems,
unmanned vehicles, robots, robot groups, advanced automotive technologies, electric
transportation technologies, fuel cells, vehicle technologies that use solar cells and similar clean
and renewable energies, development and application of complicated simulation and virtual
environments.
CENTER BOARD OF DĠRECTORS TRANSPORTATION
Manager: Prof..Dr. Nejat Tuncay/ nejat.tuncay@okan.edu.tr
Prof.Dr.Orhan AlankuĢ/ orhan.alankus@okan.edu.tr
Prof.Dr.Semih Bilgen/ semih.bilgen@okan.edu.tr
Prof.Dr.Bekir Tevfik Akgün/ tevfik.akgun@okan.edu.tr
Assistant Prof.Dr. BaĢar Özkan/ basar.ozkan@okan.edu.tr
Assistant Prof.Dr.Mümin Tolga Emirler/ tolga.emirler@okan.edu.tr
Ġstanbul Okan Üniversitesi UlaĢtırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi UTAS 2009 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuĢtur. Daha
sonra ise AraĢtırma ve GeliĢtirme Direktörlüğü ARPROGED, yine aynı yapı içerisinde olmakla
birlikte, üniversitenin tüm fakültelerinin proje geliĢtirme yeteneklerini geliĢtirmek ve bunu iĢ
dünyasına taĢımak üzere doğrudan rektörlüğü bağlı olarak, Teknoloji Transfer Ofisi niteliğinde
kurulmuĢtur. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları UTAS projelerinde yer almıĢlar ve
Mühendislik Fakültesi laboratuvarları UTAS‟ın Ar-Ge çalıĢmalarında kullanılmıĢtır. UTAS
Yönetim Kurulu‟nda Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Bilgen ve ARPROGED
Direktörü Prof. Dr. Orhan AlankuĢ, Bilgisayar Bölümü BaĢkanı Prof. Dr. Tevfik Akgün ve
Makine Mühendisliği Bölümü BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. BaĢar Özkan yer almakta, böylece projelerin
oluĢturulması, baĢlatılması ve uygulanmasında eĢgüdüm ve hızlı çözüm sağlanmaktadır. UTAS,
özelikle Akıllı ve Çevreci UlaĢım Sistemleri, Enerji, Malzeme, Yazılım ve BiliĢim Sistemleri gibi
TÜBĠTAK tarafından belirlenen ÖNCELĠKLĠ ALANLAR çerçevesinde faaliyette bulunmaktadır.
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Amaç ve Kapsam
UTAS merkezinin amacı; geleceğin ulaĢtırma teknolojileri üzerine öngörü çalıĢmaları yapmak ve
temiz enerji kullanan araçlar, akıllı taĢıtlar, akıllı ulaĢtırma sistemleri, insansız araçlar, robotlar ve
robot grupları ile bunların modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleĢmesi için araĢtırma
geliĢtirme çalıĢmaları yaparak, Türk otomotiv sanayinin, yan sanayinin ve kamunun ihtiyacı olan
akademik ve teknolojik bilgiyi üretmektir. Okan Üniversitesi, ERTĠCO-ITS (Intelligent Transport
Systems and Services for Europe), OTEP(Otomotiv Teknolojileri Platformu) ve EGVIA‟nın
(European Green Vehicle Initiative Association) üyesidir.
UTAS bünyesinde gerçekleĢen
projeleri aĢağıda verilmiĢtir:
1. OKAN OTONOM Sürücüsüz Araç GeliĢtirme Projesi, (Faz1 2009-2011) (Faz2-2012-2013)
(Faz3 2014-Devam Ediyor), Okan Üniversitesi tarafından UTAS çerçevesinde
desteklenmektedir.
2. Open Innovation Autonomous Vehicle Development and Testing Platform (Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı IPA II), Prof. Dr. Orhan AlankuĢ/ Ortaklar: MARKA, TESĠD, YASAD,
TAYSAD ( 5.7.2017-5.7.2020).
3. Automotive Value Chain Collaborative Upgrading ( Platform (Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı IPA II) ), Okan Üniversitesi Proje Ortağı; Prof. Dr. R.Nejat Tuncay/Yürütücü:
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ( 5.7.2017-5.7.2020).
4. Ġleri Seviyede Otonom Otobüs Sistemi GeliĢtirilmesi, (TÜBĠTAK 1505), Prof. Dr. Orhan
AlankuĢ ( 1.04.2018-1.04.2020).
5. Otomotiv Ġçin Yüksek Fonksiyonel Güvenlik Standartlarına Uygun Elektronik Kontrol Ünitesi
ve Platformu GeliĢtirilmesi ,(TÜBĠTAK 1511) Doç.Dr.Burak Kelleci (SözleĢme AĢaması)
6. Yüksek Verimli, Ġki Farklı Güçte ÇıkıĢ Gerilimi DeğiĢtirilebilen SEPIC LED Sürücü Tasarımı
ve GerçekleĢtirilmesi, (TÜBĠTAK 1505), Doç. Dr. Burak Kelleci (1.4.2018-1.4.2019).
7. Otobüs Enine Bant Led Ġç Aydınlatma Armatürü Tasarımı Ve GeliĢtirilmesi, (TÜBĠTAK
1501), Prof.Dr.Levent Sevgi (1.1.2018-30.5.2018).
8. Akıllı Yenilenebilir Enerji Yönetim Sistemi , (TÜBĠTAK 1505), Prof. Dr. R. Nejat Tuncay
(1.4.2018-1.4.2020).
9. Avrupa Modüler TaĢımacılığına Uygun, SürüĢ ve Yük Güvenliği ArttırılmıĢ, Farklı TaĢıma
Modellerine Göre Kombine Edilebilir, TaĢınan Ton BaĢına DüĢük ĠĢletme Maliyetli ve
Yüksek Hacimli Yol Treni GeliĢtirme,(TÜBĠTAK 1501), Yrd. Doç.Dr. BaĢar Özkan (
1.4.2017- 31.12.2018).
10. Sonar Su Altı Akustik Sinyal ĠĢleme Uygulamaları Ġçin IP Kütüphane Tabanlı Gömülü
Yazılım GeliĢtirme Aracı (SONYA), (TÜBĠTAK 1501),(1.7.2017-1.3.2019).
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11. Sürücüsüz Karayolu TaĢıtlarının Karma Trafiğe Olası Etkilerinin AraĢtırılması ve Kesintisiz
Akım KoĢulları Altında Trafik DeğiĢkenlerini En Ġyileyecek ġekilde ĠĢletilmesinin
Sağlanması,(TÜBĠTAK 3501), Yrd. Doç.Dr.Selim Dündar (8.9.2017-8.9.2019).
12. OptiTruck “Optimal Fuel Consumption with Predictive PowerTrain Control and Calibration
for Intelligent Truck”, (H2020-GV6-2015), Prof. Dr. Orhan AlankuĢ (01.09.2016-31.08.2019).
13. Dinamik ve Modüler Akıllı Batarya Yönetim Sistemi,(ARDEB 1003), Prof. Dr. Ramazan
Nejat Tuncay (15.10.2015-15.04.2017).
14. Yenilikçi Akıllı ve HaberleĢen Araç Teknolojileri GeliĢtirme ve Kümelenme Merkezi Projesi,
(ĠSTKA), Prof. Dr. Ramazan Nejat Tuncay (01.09.2015-31.08.2016).
15. Otomotiv Ürün geliĢtirme Süreci Analizi, Mühendislik Firmaları Seçim Kriterleri ve
Fiyatlandırma Yöntemleri AraĢtırma ÇalıĢmaları,(Sanayi Projesi), Prof. Dr. Orhan AlankuĢ
(12.02.2015-26.02.2015).
16. Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri GeliĢtirme ve Kümelenme
Merkezi Projesi,(ĠSTKA), Prof. Dr. Orhan AlankuĢ (01.09.2014-31.08.2015).
17. Ağır Ticari Araç Ġçin SürüĢ Değerlendirme ve Tavsiye Sistemi ve GPS Tabanlı Araç Kontrol
Sistemleri GeliĢtirilmesi, (TEYDEB 1501), Prof. Dr. Levent Güvenç (01.04.2014-01.07.2015).
18. Ağır Yük TaĢımacılığına Uygun, DüĢük/Yarı DüĢük Havuzlu Modüler Low Bed Semi Treyler
Ailesi ve Alt Sistemleri GeliĢtirme Projesi, (TEYDEB 1501), Yrd. Doç. BaĢar Özkan
(01.03.2014-01.07.2015).
19. Ġleri Sürücü Destek Sistemleri için Değerlendirme ve Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi, Sanal
Ortamda Testi ve GeliĢtirilmesi, (TEYDEB 1501), Prof. Dr. Levent Güvenç (15.06.201315.12.2014).
20. Ağır Ticari Araç Simülasyon Modeli OluĢturulması, (TEYDEB 1501), Prof. Dr. Levent
Güvenç (01.06.2013-01.10.2014).
21. Elektronik Motor Destekli Elektro-Hidrolik Direksiyonlu Sistemin GeliĢtirilmesi Projesi,
(TEYDEB 1501), Prof. Dr. Orhan AlankuĢ (24.04.2013-01.07.2015).
22. GeniĢ Hız Yelpazesinde ÇalıĢan, Doğrudan Tahrikli, Pozisyon Sensörsüz Küçük Güçlü bir
Sürekli Mıknatıslı Senkron Generatör Sisteminin Kontrolü ve Gerçeklenmesi, (ARDEB 3501),
Yrd. Doç. Dr. S. BarıĢ Öztürk (01.04.2013-01.03.2016).
23. Semi-Treylerde Hidrolik Dümenleme Sistemi Tasarımı Projesi DanıĢmanlık Desteği,
(TEYDEB 1501), Yrd. Doç. Dr. BaĢar Özkan (15.04.2013-15.12.2013).
24. Metrobüslere Akıllı UlaĢım Sistemlerinin Entegrasyonuna ĠliĢkin Fizibilite Analizi, (ĠSTKA
DFD), Prof. Dr. Orhan AlankuĢ (01.01.2013-31.03.2013).
25. Küçük Plastik Parçalarda Enjeksiyon Parametrelerinin Optimizasyonu Ġçin Bir Algoritma ve
Yazılım GeliĢtirilmesi, (TEYDEB 1507), Prof. Dr. Orhan AlankuĢ (01.07.2012- 31.12.2013).
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26. Elektrikli Araçlar için Geri Kazanımlı Frenleme Sistemi Yazılımı GeliĢtirme Projesi (EPTRBS), (TEYDEB 1501), Yrd. Doç. Dr. Salih BarıĢ Öztürk (15.05.2012-18.04.2014).
27. Elektrikli Tahrik Sistemi Sürücü Kontrol Algoritması GeliĢtirme Projesi(EPT-SMS) Kısım 2 Kod GeliĢtirme,(TEYDEB 1501), Yrd. Doç. Burak Kelleci(15.05.2012-18.04.2014).
28. Yüksek Manevra Kabiliyetli, Endüstriyel ve Askeri Amaçlı Insansız Kara Aracı Platformu
Tasarımı ve Gerçeklenmesi(ARDEB 1002), Dr. Öğretim Üyesi Ömer Cihan
Kıvanç(1.12.2016-1.12.2017)
29. LED PES Modül GeliĢtirme Projesi, (TEYDEB 1501) Doç. Dr. Burak Kelleci(01.01.201801.01.2019)
30. Yüksek Verimli, Ġki Farklı Güçte ÇıkıĢ Gerilimi DeğiĢtirilebilen SEPIC LED Sürücü Tasarımı
ve GerçekleĢtirilmesi(TEYDEB 1505) Doç. Dr. Burak Kelleci(01.05.2018-30.04.2019)
31. Avrupa Modüler TaĢımacılığına Uygun, SürüĢ ve Yük Güvenliği ArttırılmıĢ, Farklı TaĢıma
Modellerine Göre Kombine Edilebilir, TaĢınan Ton BaĢına DüĢük ĠĢletme Maliyetli ve
Yüksek Hacimli Yol Treni GeliĢtirme(TEYDEB 1501), Dr. Öğretim Üyesi BaĢar
Özkan(01.04.2017-31.12.2018)
32. Open Innovation Autonomous Vehicle Development and Testing Platform(IPA II), Prof. Dr.
Semih Bilgen
33. Automotive Value Chain Collaborative Upgrading(IPA II), Prof. Dr. R. Nejat Tuncay
34. Yeni Nesil Progresif Dümenlenebilir, Uzama Otomasyonu ve Otomatik Dingil Ġndirmeli,
DüĢük Platform Ġle Yüksek Hacim, 10 Dingil 150 Ton Ağırlık Kapasiteli Ürün Ailesi
GeliĢtirilmesi(TEYDEB 1501), Dr. Öğretim Üyesi BaĢar Özkan(01.10.2018-01.10.2019)
35. Otobüs Enine Bant Led Ġç Aydınlatma Armatürü Tasarımı Ve GeliĢtirilmesi(TEYDEB 1501),
Prof. Dr. Levent Sevgi(01.01.2018-30.05.2018)
36. Ġleri Seviyede Otonom Otobüs Sistemi GeliĢtirilmesi(TEYDEB 1505), Prof. Dr. Orhan B.
AlankuĢ(01.04.2018-31.03.2020)
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EK-6 Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerimiz
STRATEJĠK PLAN\STRATEJĠK PLAN (2016-2020).docx

EK-7 Akredite Olan ve Kalite Yönetim Sistemi Olan Birimler
Birim Adı

Aktedite Alındığı
Alan

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik –Elektronik
Mühendisliği Ġngilizce

Mühendislik
Fakültesi

ĠnĢaat Mühendisliği
Ġngilizce

Mühendislik
Fakültesi

Makina Mühendisliği

Tüm
Kampüsler
Tüm
Kampüsler
Tüm
Kampüsler
Tüm
Kampüsler

Akredite Eden Kurum/ KuruluĢ

Belgenin
Kapsamı

-

MühendislikEğitimProgramlarıDeğerlendirmeve
Akreditasyon Derneği- MÜDEK Avrupa
Mühendislik Eğitimi
MühendislikEğitimProgramlarıDeğerlendirmeve
Akreditasyon Derneği- MÜDEK Avrupa
Mühendislik Eğitimi
MühendislikEğitimProgramlarıDeğerlendirmeve
Akreditasyon Derneği- MÜDEK Avrupa
Mühendislik Eğitimi
-

Yükseköğretim

-

-

Yükseköğretim

-

-

Yükseköğretim

-

-

Yükseköğretim
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Belgenin
Alındığı
Kurum/
KuruluĢ

MÜDEK
MÜDEK
MÜDEK

ISO9001:2015TUV
ISO27001:2013
NSF
ISO 22301 ĠĢ
Sürekliliği
Yönetim Sistemi
ISO20000 Bilgi
Teknolojileri
Hizmetleri
Yönetim Sistemi

EK-8 Swot Analizi
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EK-9 Diploma Eki ve Transkript Örneği
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EK-10 AçılıĢ ve Oryantasyon Programı Örneği
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EK-11 Ders Değerlendirme Anketi
QUESTIONNAIRE ITEMS
ANKET SORULARI
1- The instructor made sure course material isunderstood in the classroom.
Öğretim Elemanı, dersinin derste anlaĢılmasına özen gösterildi.
2- The instructor used course time efficiently.
Öğretim Elemanı, dersinin süresine özen gösterildi.
3- The course material and educational tools used by the instructor were sufficient.
Öğretim Elemanının, ders materyalleri ve kullandığı eğitim araçları yeterliydi.
4- The instructor kept the students interested in the course.
Öğretim Elemanı, öğrencinin derse olan ilgisini canlı tuttu.
5- The instructor made announcements about the course on time.
Öğretim Elemanı, dersle ilgili duyuruları zamanında yapmaya özen gösterdi.
6- The instructor encouraged questions during class.
Öğretim Elemanı, derste soru sorulmasına olanak sağladı.
7- The instructor was reachable outside class.
Öğretim Elemanı, ders dıĢında kendisine ulaĢılmasına özen gösterildi.
8- The instructor followed the learning outcomes for the course.
Öğretim Elemanı, dersi öğrenim çıktılarına uygun olarak iĢledi.
9- The instructor‟s evaluation method was appropriate.
Öğretim Elemanının, ölçme ve değerlendirme yöntemi uygundu.
10- I would like to take other courses from this instructor.
Öğretim Elemanının, ileride baĢka derslerini de almak isterim.
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EK-14 Eğitim Alanları, Derslikler, Diğer Hizmet Alanları, Sosyal, Kültürel Tesis Alanları

KAMPUS ADI

DERSLĠK
BĠNA
ALANI
ALANI (m²)
(m²)

SEKTÖR/TESĠSLER
EĞĠTĠM

DERSLĠK
SAYISI

Tıp Fakültesi
DiĢ Hekimliği Fakültesi

Tuzla

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Ġnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi

17.500

3.982

39

11.450

3.059

64

11.800

2.485

37

Mühendislik Fakültesi

9.750

3.192

35

7.700

2.614

36

58.200

15.332

211

7.700

1.976

36

7.700

1976

36

3000

976

24

3000

976

24

2283.05

718

16

BAHÇELĠEVLER KAMPÜSÜ

2283.05

718

16

4 KAMPÜS

68.900,00

19.002,00

287

Hukuk Fakültesi
ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi
TUZLA KAMPÜSÜ
Kadıköy

Meslek Yüksekokulu
Konservatuvar, Sağlık Hizmetleri
MeslekYüksekokulu (2.öğretim)
Fen Bilimleri Enstitüsü
KADIKÖY KAMPÜSÜ

Mecidiyeköy

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
MECĠDĠYEKÖY KAMPÜSÜ

Bahçelievler

GENEL
TOPLAM

Sosyal Bilimler Enstitüsü
MeslekYüksekokulu
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Derslik ,Amfi,Bilgisayar Laboratuvarı,Diğer Laboratuvarların Kapasitesi
Kapasitesi
Eğitim Alanı

0–50

Kapasitesi

Kapasitesi

Kapasitesi

51–120

121-150

151-Üzeri

Amfi

Sınıf

184

Bilgisayar
Laboratuvarı

9

Diğer
Laboratuvarlar

83

100

Toplam

6

5

11

3

1

288

9

11

94

Hastane Alanları
BĠRĠM ADI
Ġstanbul Okan Üniversitesi
Hastanesi
Ġstanbul Okan Üniversitesi
DiĢ Hekimliği Fakültesi
Eğitim ve Uygulama
Hastanesi
Ġstanbul Okan Üniversitesi
Hastanesi Acıbadem
Polikliniği

TOPLAM
BĠNA
TOPLAM
ARSA OTURUM KAPALI
ALANI
ALANI
ALAN
(m²)
(m²)
(m²)

BLOK
SAYISI

HĠZMETE
AÇILIġ YILI

12700

7500

50000

1

2016

1021

600

3000

1

2006

3000

435

2250

1

2018
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Akademik Personel ÇalıĢma Alanları
HĠZMET ALAN ADI

SAYISI (ADET)

ÇalıĢma Odası

409

ALANI (m²)
4.912,7

Personel ÇalıĢma Alanları
HĠZMET ALAN ADI
ÇalıĢma Odası

SAYISI (ADET)
213

ALANI (m²)
4.899,5

Diğer Hizmet Alanları
HĠZMET ALANI

SAYISI (ADET)

Atölyeler

22

Laboratuvar

103

1.228
7.404,04
75,07

1

Revir

8.707,11

126

Toplam

ALANI (m²)

KÜTÜPHANE ALANLARI
BULUNDUĞU YER

ALAN (m²)

Tuzla Kampüsü Merkez Kütüphanesi

950

Tuzla Kampüsü Tıp Fakültesi Kütüphanesi

150

Kadiköy Kampüsü Kütüphanesi

150

Bahçelievler Kampüsü Kütüphanesi

43

TOPLAM

1.293
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OKUMA SALONLARI
BULUNDUĞU YER

ALAN (m²)

Tuzla Kampüsü Merkez Okuma Salonu

600

Tuzla Kampüsü Tıp Fakültesi Okuma Salonu

100

Kadiköy Kampüsü Okuma Salonu

80

Mecidiyeköy Kampüsü Okuma Salonu

55

TOPLAM

835

KANTĠN,KAFETERYA VE DĠĞER HĠZMET ALANLARI
Kantin
Kafeterya
Restoran
Bayan Kuaförü
Bay Kuaförü
Kırtasiye
Market
Oyun Salonu ve Eğlence Merkezi
Satranç Salonu
Sinema Salonu
Müzik Stüdyosu
Dans Salonu
ATM
TOPLAM

8
9
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
34
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KONFERANS ve TOPLANTI SALONU ALANLARI
BULUNDUĞU YER

ALAN (m²)

Tuzla Kampüsü, Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (1 adet )

481

Tuzla Kampüsü, Mimarlık, Sanat ve Tasarım Fakültesi (3 adet )

822

Tıp Fakültesi (2 adet )

837

ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (1 adet )
Mühendislik Fakültesi (1 adet )
Mecidiyeköy Kampüsü Toplantı salonu (1 adet)

135
128
12

TOPLAM

2.415
KONFERANS ve TOPLANTI SALONLARI
KAPASĠTE

ALAN ADI
0-50 51-100 101-150 151-250 251-Üzeri
Konferans Salonu

-

Toplantı Salonu

1

2

-

1

6

TOPLAM
9
1

SPOR ALANLARI
BULUNDUĞU
KAMPÜS
Tuzla Kampüsü
Tuzla Kampüsü

SPOR TESĠSĠ/SAHASI

FĠZĠKSEL BÜYÜKLÜK (m²)

Kapalı alan Spor Tesisi (1 adet
5.500
)
Açık alan Spor Tesisleri (7
3.600
adet )

TOPLAM

9.100
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ÖĞRENCĠ YURTLARI
YATAK SAYISI

ODA SAYISI (ADET)

1 KiĢilik
2 KiĢilik

55
203

4 KiĢilik

246

5 KiĢi ve Üzeri

-

TOPLAM

504

YURT ALANLARI
BULUNDUĞU
KAMPUS

ADI

ALANI
(m²)

KAPASĠTESĠ

Tuzla (Kız)

FĠLĠZ ÖMER FESLĠ KIZ YURDU

2.800

308

Tuzla (Kız)

TÜRKAN ÖMER KIZ YURDU

3.500

373

Tuzla(Erkek )

SADIK KIRBAġ ERKEK YURDU

2.800

287

Tuzla(Kız-Erkek)

MEHMET OKAN YURDU

2.800

267

Tuzla(Kız-Erkek )

MERAL OKAN YURDU

6.500

210

TOPLAM

5 ADET

18.400

1445
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EK-15 Öğrenci Toplulukları
No

Topluluk Adı

1
2
3
4
5
6
7

Okan Social Topluluğu
Öğrenci Konseyi
Öğrenci Konseyi
Okan Social Topluluğu
Ġzcilik Topluluğu
Rock Topluluğu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu

8

Gastronomi Topluluğu

9

Bireysel GeliĢim ve Sanat Akademisi Topluluğu

10

Sosyal Sorumluluk Topluluğu

11

Ġzcilik Topluluğu

12

Atatürkçü DüĢünce Topluluğu

13
14

Brokoli Topluluğu
Tasarım Topluluğu

15

Beslenme ve Diyetetik Topluluğu

16
17
18

Öğrenci Konseyi
Sosyal Sorumluluk Topluluğu
MYO BiliĢim Öğrenci Topluluğu

19

Çocuk GeliĢimi Topluluğu

20

Sosyolojik ve Kültürel ÇalıĢmalar Topluluğu

21
22

O'LÖSEV Topluluğu
Kızılay Topluluğu

23

Evrensel Hukuk ve Sanat Topluluğu

24

Çocuk GeliĢimi Topluluğu

25

MYO Elektrik Öğrenci Topluluğu

26

Tasarım Topluluğu

27

Tasarım Topluluğu

28

Hayvan Hakları Topluluğu
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29

Ġzcilik Topluluğu

30

O'LÖSEV Topluluğu

31

Kızılay Topluluğu

32

Ġzcilik Topluluğu

33

Ġzcilik Topluluğu

34

Spor Yönetimi ve Etkinlikleri Topluluğu

35

MYO GiriĢimcilik Öğrenci Topluluğu

36

Evrensel Hukuk ve Sanat Topluluğu ve Bireysel
GeliĢim Akademisi Sanat Topluluğu

37

Sosyolojik ve Kültürel ÇalıĢmalar Topluluğu

38

Evrensel Hukuk ve Sanat Topluluğu

39

Okan Social ve E- Spor Topluluğu

40

Münazara Topluluğu

41

Öğrenci Konseyi ve Anadolu Kültür Topluluğu

42

Edebiyat Topluluğu

43

Okan

44

Psikoloji Topluluğu

45

Münazara Topluluğu

46

Özel Eğitim Topluluğu

47

Ġzcilik Topluluğu

48

MYO Uçak Teknolojisi Öğrenci Topluluğu

49

Enerji Topluluğu

50

Spor Yönetimi ve Etkinlikleri Topluluğu

51

Bireysel GeliĢim ve Sanat Akademisi Topluluğu ve
Spor Yönetimi ve Etkinlikleri Topluluğu

52
53
54

Havacılık ve Uzay Bilimleri Topluluğu
Öğrenci Konseyi
Psikoloji Topluluğu
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55

Hukuk Topluluğu

56

Öğrenci Konseyi

57

Çocuk Hakları Topluluğu

58

ĠĢletme Topluluğu

59
60
61
62

64

Bireysel GeliĢim ve Sanat Akademisi Topluluğu
Dans Topluluğu
Sağlıklı YaĢam Topluluğu
Rock Topluluğu
Toplumsal Cinsiyet Topluluğu ve Hayvan Hakları
Topluluğu
O'Sanat Öğrenci Topluluğu

65

Tasarım Topluluğu

66
67
68
69

MYO Makine Öğrenci Topluluğu
Sosyodrama Topluluğu
Tasarım Topluluğu
Ġzcilik Topluluğu

70

Hayvan Hakları Topluluğu

71

Kızılay Topluluğu

72

74
75
76
77
78

Sosyodrama Topluluğu
MYO Görsel ĠĢitsel Medya Yapımcılığı Öğrenci
Topluluğu
Çocuk GeliĢimi Topluluğu
Öğrenci Konseyi
Endüstri Mühendisliği Topluluğu
Ġzcilik Topluluğu ve Sinema Topluluğu
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Topluluğu

79

MYO Adalet Öğrenci Topluluğu

80

Sosyolojik ve Kültürel ÇalıĢmalar Topluluğu

81

MYO Moda Tasarım Öğrenci Topluluğu

82

Ġzcilik Topluluğu ve Sinema Topluluğu

83

Toplumsal Cinsiyet Topluluğu

84

Atatürkçü DüĢünce Topluluğu

63

73
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85

Anadolu Kültür Topluluğu

86
87
88
89

Öğrenci Konseyi
Ġzcilik Topluluğu ve Sinema Topluluğu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu
YeĢilay Topluluğu

90

Model BirleĢmiĢ Milletler Topluluğu

91

Toplumsal Cinsiyet Topluluğu

92

Beslenme ve Diyetetik Topluluğu

93

Hukuk Topluluğu

94

Çocuk GeliĢimi Topluluğu

95

Ġzcilik Topluluğu ve Sinema Topluluğu

96

Hukuk Topluluğu

97

Hukuk Topluluğu

98

Özel Eğitim Topluluğu

99

MYO ĠnĢaat Teknolojileri Öğrenci Topluluğu

100

MYO Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarım Öğrenci
Topluluğu

101

Toplumsal Cinsiyet Topluluğu

102

Çocuk Hakları Topluluğu

103
104

Tasarım Topluluğu
Ġzcilik Topluluğu

105

Öğrenci Konseyi

106

Toplumsal Cinsiyet Topluluğu

107
108

Ġzcilik Topluluğu ve Sinema Topluluğu
Psikoloji Topluluğu

109

Kızılay Topluluğu

110

MYO Havacılık Öğrenci Topluluğu

111

Havacılık ve Uzay Bilimleri Topluluğu

112

MYO AĢçılık Öğrenci Topluluğu

113

Çocuk GeliĢimi Topluluğu
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114

Hukuk Topluluğu

115

Sosyodrama Topluluğu

116

Havacılık ve Uzay Bilimleri Topluluğu

117

Mekatronik Topluluğu

118

Sosyal Psikoloji Topluluğu

119
120
121
122

Ġzcilik Topluluğu ve Sinema Topluluğu
Tiyatro Topluluğu
Çocuk GeliĢimi Topluluğu
Anadolu Gençlik Topluluğu

123

Havacılık Ve Uzay Bilimleri Topluluğu

124

Çocuk GeliĢimi Topluluğu

125

Toplumsal Cinsiyet Topluluğu

126
127
128
129

Model BirleĢmiĢ Milletler Topluluğu
Çocuk GeliĢimi Topluluğu
Ġzcilik Topluluğu
Tiyatro Topluluğu

130

Ġzcilik Topluluğu ve Sinema Topluluğu

131

Halk Oyunları Topluluğu

132

MYO Grafik ve Tasarım Öğrenci Topluluğu

133
134

Ġzcilik Topluluğu ve Sinema Topluluğu
UNĠ BJK Topluluğu
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EK-16 Etkinlik Türleri
Etkinlik
Türü
Konser
SöyleĢi
Konser
Parti
Toplantı
Parti
YarıĢma
Sosyal
Sorumluluk
Kamp
Sosyal
Sorumluluk

Etkinlik Adı

Etkinlik Tarihi

Etkinlik Saati

Trailblazer Party
Plansız Gezgin
AçılıĢ Partisi
Rich Party
TanıĢma Toplantısı
TanıĢma Partisi
O'Fit YarıĢması

26.9.2017
28.9.2017
3.9.2017
7.10.2017
10-11-12.10.2017
11.10.2017
11.10.2017

20:00
11:30
20:00
20:00
13:00
20:00
10:00

AĢure Dağıtımı

18.10.2017

10:00

Kamp Etkinliği

20.10.2017

18:00

Bir Dilek Tutun Geliyoruz

23.10.2017

09:00

28.10.2017

10:30

YürüyüĢ

29.10.2017

Tüm Gün

Gezi

31.10.2017
31.10.2017

10:00
12:30

Atölye
Atölye

3.11.2017

14:00

SöyleĢi

3.11.2017
11.11.2017
11.11.2017

Tüm Gün
10:00
10:00

Gezi
Gezi
Fuar

Ġpek Kızım Aslan Oğluma KarĢı

6.11.2017

10:30

SöyleĢi

Sosyoloji BuluĢmaları

30.11.2017

14:00

SöyleĢi

Stand Açma
Stand Açma
Hukuk ve Kadın ĠliĢkileri
Ekseninde Film Gösterimi

2-8.11.2017
2-3.11.2017

Tüm Gün
Tüm Gün

Toplantı
Toplantı

9.11.2017

13:00

Sinema

Bir Destek Bir Gelecek

13.11.2017

08:30

Dalgakıran Makine Sanayi ġirket
14.11.2017
Gezisi

Sosyal
Sorumluluk

10:00

Gezi

Atatürk'ün Ġzinde Cumhuriyet
YürüyüĢü
29 Ekimde Atamızı Ziyarete
Gidiyoruz Anıtkabir‟e Gidiyoruz
Doku Atölyesi
Canvas Çanta Atölyesi
5. Geleneksel HoĢ geldin YeĢil
Elma
Kapadokya Kültür Turu
Ġstanbul Sanat Müzesi Gezisi
Özgür Web Günleri
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3D Studio Max Eğitimi
Bilgilendirmesi
Kasso ve Binaa ile Tasarım
üzerine
Ġnsan ve Hayvan EtkileĢimi

15.11.2017

13:00

Eğitim

20.11.2017

13:00

SöyleĢi

20.11.2017

13:00

Konferans

1.Aday Ġzci Kampı Toplantısı

21.11.2017

16:00

Toplantı

Kampüste Lösev

21.11.2017

11:00

22.11.2017

10:00

24.11.2017

18:00

Sosyal
Sorumluluk
Sosyal
Sorumluluk
Kamp

25.11.2017

09:30

Kamp

28.11.2017

13:00

SöyleĢi

28.11.2017

11:00

SöyleĢi

2. Geleneksel Ankara-EskiĢehir
Gezisi

30.11-01.12.2017

02:00

Gezi

Film Gösterimi

23.11.2017

12:00

Sinema

Hukukta Kariyer Planlaması
League of Legends ve Cs
Turnuvası
Marmara Üniversitesi Çaylaklar
Turnuvası

24.11.2017

13:00

Seminer

25.11.2017

16:00

Turnuva

25.11.2017

03:00

Turnuva

Kutlu Doğum Programı

30.11.2017

13:30

Konferans

Kitap Analizi

30.11.2017

15:00

SöyleĢi

Pandomin Atölyesi
Karanlıkta Dialog/Sessizlikte
Dialog
Boğaziçi Çaylaklar Münazara
Turnuvası
Farkındalık günü 1. Engeller
AĢılsın
Ġnsan ve Doğa Film Gösterimi

1.12.2017

12:00

Atölye

2.12.2017

15:30

Gezi

2.12.2017

09:00

Turnuva

4.12.2017

10:00

5.12.2017

18:00

Kan acil Değil Ġhtiyactır 1 Kan 3
Can
Aday Ġzci Kampı
Okan Ġzcilik Topluluğu 1. Aday
Ġzci Kampı
Yılmaz Vural‟la Ġnadım Ġnat SöyleĢi
Çok ġık Çikolata Tasarım ġirketi
ile SöyleĢi
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Sosyal
Sorumluluk
Sinema

Wilo Pompa Sistemleri Teknik
Gezisi
Yenilenebilir Enerji Ve
Verimliliği
Langırt Turnuvası

5.12.2017

10.00

Gezi

6.12.2017

13:00

Seminer

6.12.2017

10:00

Turnuva

7.12.2017

13:00

SöyleĢi

Sivil Havacılık Günü
7.12.2017
Safranbolu Kültür Turu
9.12.2017
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite 11.12.2017

12:30
07:00
13:00

Kutlama
Gezi
Seminer

Mesleğe Yakından Bak

11.12.2017

10:00

Seminer

Gelecek ve Kariyer

12.12.2017

13:00

Konferans

Eğitimde Alternatif Yöntemler

13.12.2017

13:00

Seminer

Start-up Yolculuğu

14.12.2017

13:00

Toplantı

Maltepe Huzur Evi Ziyareti

15.12.2017

10:00

Dance It Out
Sağlık Yönetimi Günü
5. Geleneksel TanıĢma Partisi
Etin Cinsel Politikası Kitabına
BakıĢ ve Ekofeminizim Nedir?
Öğrenci ÇalıĢmaları

15.12.2017
16.12.2017
5.2.2018

21:00
09:00
20.00

Sosyal
Sorumluluk
Dans
Seminer
Parti

9.2.2018

13.30

Konferans

13.2.2018

15.00

Atölye

Kasso Mühendislik Teknik Gezisi 17.2.2018

10.00

Gezi

Bosch Termoteknik Gezisi
Müzede Drama
Heykel Atölyesi
Piknik
Ahtapot Gönüllüleri ile Sokak
Hayvanlarını Besleme
Çocuk Millete Gelecek, Geleceğe
Umuttur Etkinliği
Toplumsal Cinsiyet Eğitimi

20.2.2018
22.2.2018
22.2.2018
24.2.2018

10.00
13.30
12.00
09:30

24.2.2018

09:30

24.2.2018

10.00

24-25.02.2018

10.00

Gezi
Gezi
Atölye
Gezi
Sosyal
Sorumluluk
Sosyal
Sorumluluk
Eğitim

Yapımcı Yamaç Okur ile SöyleĢi 28.2.2018

13:00

SöyleĢi

Oyun, Kitap, Çocuk

10:30

SöyleĢi

Efsaneler Sahnesi

1.3.2018
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Kapadokya Kültür Turu
Etik Liderler Sertifika Programı
"Mucize" Film Gösterimi
Havacılıkta Kadınların Gücü
Kadınlar Günü 'Söyleyecek
Sözümüz Var.'

01-03.03.2018
01.03- 10.05.2018
6.3.2018
8.3.2018

Tüm Gün
17:30
18:30
10:00

Gezi
Eğitim
Sinema
Konferans

8.3.2018

15.30

SöyleĢi

13.00

SöyleĢi

12.3.2018

13:00

Atölye

13.3.2018

18:30

Sinema

15.3.2018

13.00

Sinema

15.03.-16.04.2018

Tüm Gün

Sosyal
Sorumluluk

19.3.2018

12.00

Anma Töreni

19-23.03.2018
20.3.2018
21.3.2018
21.3.2018

13.00
18:30
Tüm Gün
14.30

Turnuva
Sinema
Gezi
Konferans

22.3.2018

16.00

Toplantı

22.3.2018

13.00

Sinema

24.3.2018

19.00

Balo

26.3.2018

13:00

Gezi

27.3.2018

11.00

Seminer

27.3.2018

18:30

Sinema

28.3.2018

10.00

Gezi

29.3.2018

12:45

Gezi

2.4.2018

13.30

3.4.2018

10.00

Türkiye‟de Ġlham Veren Kadınlar 12.3.2018
Üsküdar Atatürk Ortaokulu için
Tiyatro Kostümü Atölyesi
"Gizli Tanık" Film Gösterimi
"Demir Çeneli Melekler "Film
Gösterimi
Yardım Kampanyası
18 Mart ġehitleri Anma Mehter
Programı
Tavla Turnuvası
"Yedinci Hayat" Film Gösterimi
Ortez Protez Atölyesi Gezisi
YeĢilay Bilgilendirme
Uluslar Arası Örgütler ve
BirleĢmiĢ Milletler Toplantısı
"Geriye Kalan" Film Gösterimi
2.Geleneksel Diyetisyenler Günü
Balosu
Büro Gezisi
Bebeklerin GeliĢiminde Masajın
ve Oyunun Gücü
"Yedinci Hayat" Film Gösterimi
Büro Gezisi "Sofuoğlu Hukuk
Bürosu"
Büro Gezisi "Gemicioğlu "Hukuk
Bürosu"
Farkındalık günü 2. Otizmle
YaĢamak
Hayvan Barınağı Projesi
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Sosyal
Sorumluluk
Sosyal
Sorumluluk

Sakıp Sabancı Müze Gezisi

5.4.2018

10.00

Gezi

6.4.2018

10.00

Seminer

06-23.04.2018

Tüm Gün

09.04-04.05.2018
12.4.2018

Tüm Gün
Tüm Gün

Sosyal
Sorumluluk
YarıĢma
Eğitim

16.4.2018

13.00

Seminer

17.4.2018

13.00

SöyleĢi

17.4.2018
16.4.2018

18:30
13.00

Kan BağıĢı

16.3.2018

10:00

Havacılıkta Operasyon Yönetimi
Türk Hava Yolları Teknik Aġ
Teknik Gezisi
Çay değil, kültür üretiyoruz.'
SöyleĢisi
Çocukluk Çağı Korkuları
Hukuk Müzesinde Bir Gün

18.4.2018

10:30

Sinema
Konferans
Sosyal
Sorumluluk
Panel

18.4.2018

08.00

Gezi

18.4.2018

11:00

SöyleĢi

19.4.2018
19-20.04.2018

11.00-12.30
Tüm Gün

GülüĢleri Yakala

20.4.2018

Tüm Gün

Bilgilerimiz Havada Kalmıyor!
Robokan'18 Geleneksel Robot
YarıĢması
"Stanford Hapishane Deneyi"
Film Gösterimi
"Pes Etme" Film Gösterimi
Düdüklüde Kıymalı Bamya
6. Çocuk ġenliği
Engelsizsiniz' Etkinliği
Kahraman SavaĢ Pilotlarını
Ziyaret
Oyun Dilinde KonuĢmak
Cinsel ġiddet ve Temel
Kavramlar

20.4.2018

10.00

Seminer
Gezi
Sosyal
Sorumluluk
Konferans

20-21-22.04.2018

Tüm Gün

YarıĢma

24.4.2018

10.00

Sinema

24.4.2018
25.4.2018
25.4.2018
26.4.2018

18:30
19.30
10.00
09.00

Sinema
Tiyatro
ġenlik
SöyleĢi

26.4.2018

Tüm Gün

Gezi

26.4.2018

10.00

SöyleĢi

27.4.2018

10.00

Seminer

Cinsel ġiddet ve Temel
Kavramlar
Okan‟dan Afrin‟e Uzanan Yol
Yardım Kampanyası
Tasarım YarıĢması
Toplumsal Afet Platformu
Adli Ġdari Yargı Hakimlik
Semineri
Flört ġiddetinden Güvenlikli
ĠliĢkilere
"Son Macera" Film Gösterimi
Psikoloji ġenlikler
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Hasmun
23 Nisan ġenliği
2.Aday Ġzci Kampı
Düdüklüde Kıymalı Bamya
"Kemiklerine Kadar" Film
Gösterimi
Oryantal Dans Festivali

27.4.2018
27.4.2018
28.4.2018
30.4.2018

09.00
09:30
10.00
14.00

Turnuva
ġenlik
Kamp
Tiyatro

1.5.2018

18:30

Sinema

2.5.2018

14.00

Festival

Bahar ġenliği Sergisi

4.5.2018

10:00

Sergi

18:30
Tüm Gün

Sinema
Gezi

"Bıçak Sırtı 2049"Film Gösterimi 8.5.2018
Anıtkabir Gezisi
19.5.2018

EK-17 AraĢtırma ve Proje GeliĢtirme Koordinatörlüğü(ARPROGED)
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EK-18 Yönergeler ve Yönetmelikler
Akademik Personelin Ücret ArtıĢı Hakkında Yönerge

U:\YONERGELER\YG.OKN.005 - Akademik Personelin Ücret ArtıĢı Hakkında Yönerge.docx

Uluslararası Bilimsel Yayınları TeĢvik Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.007-Uluslararası Bilimsel Yayınları TeĢvik Yönergesi.Rev.02.doc

Ġdari Personel Yönergesi

Yönerge DeğiĢiklikleri\YG.OKN.008-Ġdari Personel Yönergesi.Rev 02 -.doc

Fen,Sosyal ve GiriĢimsel Olmayan Sağlık Bilimleri AraĢtırması Etik Kurul Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.051-Fen,Sosyal ve GiriĢimsel Olmayan Sağlık Bilimleri AraĢtırmaları Etik
Kurul Yönergesi.Rev 00.doc

Kısmi Zamanlı ÇalıĢan Öğrenci Projesi Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.018-.Kısmi çalıĢan öğrneci yönergesi.Rev.00.doc

AraĢtırma ,Planlama ve Politika GeliĢtirme Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.022-AraĢtırma Planlama ve Politika GeliĢtirme Yönergesi.Rev.02.doc

Akademik Personel Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.025-Akademik Personel Yönergesi.Rev. 01.doc

Teknolojik Kuluçka Merkezi GiriĢimcilik Yönergesi
U:\YONERGELER\YG.OKN.030- Kuluçka Merkezi Teknolojik GiriĢimcilik Yönergesi.Rev.02.doc

Fikri Mülkiyet Hakları Yönergesi
U:\YONERGELER\YG.OKN.033 -Fikri Mülkiyet Hakları Yönergesi.Rev.01.docx

Mükemmeliyet-Uzmanlık Merkezi ve Küme Kurulma Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.036 -Mükemmeliyet-Uzmanlık Merkezi ve Küme Kurulma Yönergesi.docx

Ġç Akademik Aktivite Destek Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.037-Ġç Akademik Aktivite Destek Yönergesi.doc

AraĢtırma Projelerinin,Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Fırsatlarının GeliĢtirilmesi ve
Uygulanması Yönergesi
U:\YONERGELER\YG.OKN.038-AraĢtırma Projelerinin Universite Sanayi ĠĢbirliği Fırsatlarının
GeliĢtirlmesi ve Uygulanması Yönergesi.Rev.00.docx
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ĠĢyeri Uygulamalı Eğitim(O‟COOP) Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.039-ĠĢ Yeri Uygulamalı Eğitim (O'COOP ) Yönergesi.Rev.04.doc

Ödül Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.013-Ödül Yönergesi.docx

Kalite Komisyonu ÇalıĢma Usul ve Esasları Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.043-Kalite Komisyonu ÇalıĢma Usul ve Esasları Yönergesi.Rev.01.doc

Özel Gereksinimli Öğrenciler Ġçin Fırsat EĢitliği Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.040-Özel gereksinimli öğrenciler için eğitimde fırsat eĢitliği Yönergesi.doc

Burs Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.020-Burs yönergesi.Rev.02.doc

Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi

U:\YONERGELER\YG.OKN.032-Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi.doc

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği

U:\YONETMELIKLER\YT.OKN.007- Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Yönetmeliği.docx

Turizm Uygulama ve AraĢtırma Merkezi(OKTAM)Yönetmeliği

U:\YONETMELIKLER\YT.OKN.008 - Turizm AraĢtırma ve Uygulama (OKTAM) Yönetmeliği.docx

UlaĢtırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Yönetmeliği
U:\YONETMELIKLER\YT.OKN.013- UlaĢtırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği.doc
Avrasya Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği

U:\YONETMELIKLER\YT.OKN.016 -Avrasya Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği.doc

Avrupa Birliği AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

U:\YONETMELIKLER\YT.OKN.019-Avrupa Birliği AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği.doc

Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği

U:\YONETMELIKLER\YT.OKN.020-Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Yönetmeliği.doc

Finansal Riskleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği

U:\YONETMELIKLER\YT.OKN.021-Finansal Riskleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Yönetmeliği.doc
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Sosyal GiriĢimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve AraĢtırma Yönetmeliği
U:\YONETMELIKLER\YT.OKN.005-Sosyal GiriĢimcilik Yönetmeliği.docx.

Bilgisayar AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

U:\YONETMELIKLER\YT.OKN.018-Bilgisayar AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği.doc

Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği

U:\YONETMELIKLER\YT.OKN.001-On Lısans ve Lısans Egitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği.docx

EK-19 Örnek Süreç ve Görev Tanımı
Yazı ĠĢleri Uzman Yardımcı Görev Tanımı
Görev Tanım No: GT-INK.213
Adı-Soyadı:
Pozisyon: Yazı ĠĢleri Uzman Yardımcısı
Bölüm: Yazı ĠĢleri Birimi
Bağlı Olduğu Pozisyonlar/Onay Mevkii: Yazı ĠĢleri Birim Yöneticisi
I.ĠġĠN AMACI
Ġstanbul Okan Üniversitesinin amaç ve hedefleri doğrultusunda, Genel Sekreterlik bünyesinde Üniversitenin
kurum içi-dıĢı gelen-giden evrak dağıtım faaliyetlerini en etkin Ģekilde gerçekleĢtirmek.
II.ĠġĠN BOYUTU
Mali:
Donanım ve Araçlar: Telefon, Ofis
makineleri, bilgisayar ve ofis
programları, arĢiv

Bağlı ÇalıĢanlar:
Diğer:

III.SORUMLULUKLAR
Üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda; yayınlanmıĢ tüm geçerli yönetmelik, talimat, yasal mevzuat
ve kanunlar çerçevesinde, üniversitenin ilke ve prensiplerine uyum içinde çalıĢmalarını gerçekleĢtirir.
Üniversitenin yıllık ve uzun dönemli yazı iĢleri hedef ve planlarının belirlenmesine katkıda bulunur.
Kurum içi-dıĢı gelen-giden evrak dağıtım faaliyetlerini en etkin Ģekilde gerçekleĢtirir.
Rektörlük adına gelen tüm evrakların havalesinin yapılması için Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS)
yüklenmesini ve takibini sağlar.
Havaleden çıkan evrakların ilgili birimlere dağıtımını, EBYS üzerinden veya zimmetle teslimini
gerçekleĢtirir.
Rektörlük birimlerinden çıkan evrakların ilgili birimlere dağıtımını, EBYS üzerinden veya zimmetle teslimini
gerçekleĢtirir.
1. Kurye, kargo yolu ile gönderilecek olan çıkan evrakların posta zimmetiyle gönderilmesini
gerçekleĢtirir.
2. Diğer kampüslere gidecek evrakların dağıtımını, EBYS üzerinden veya zimmet defteri ile teslim
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edilmesi iĢlemlerini gerçekleĢtirir.
3. KiĢisel giderlerini sürekli kontrol ederek bütçe hedeflerini aĢmamasını sağlar.
4. Yazı ĠĢleri Birim Yöneticisi ve Genel Sekreter‟ e istenildiğinde rapor verir.
5. EBYS‟de form, iĢ akıĢı, kullanıcı, birim oluĢturulması ve değiĢiklik yapılmasını sağlar.
6. EBYS programının etkin Ģekilde kullanılması için üniversite genelinde gereken desteği sağlar.
7. Üniversitenin resmi kargo gönderimlerini takip ve kontrol eder, kargo firması faturalarını onaylar.
8. TanımlanmıĢ olan sorumlulukları dıĢında üniversite koĢullarının, iĢ kapsamının ve yönetimin
getirdiği sorumlulukları da yerine getirir.
9. DGS sınavı ile Lisans programlarına geçen Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj geçiĢ yazısının
yazılması ve ilgili değerlendirme formunun verilmesi.
IV. YETKĠ
Yaptığı iĢler çerçevesinde yetkilidir.
V.EĞĠTĠM
GEREKLĠ

TERCĠH

Önlisans/Lisans

Lisans

VI. TECRÜBE VE BĠLGĠ
GEREKLĠ

TERCĠH

Minimum 1 yıl benzer pozisyonda
tecrübesi olan

1 yıl ve üzeri

Problem Çözme, Planlama-Organizasyon Orta derecede MS Office bilgisi
yetkinliklerine sahip
ĠletiĢimi kuvvetli
Ġç ve DıĢ PaydaĢ Memnuniyeti Odaklı
bakıĢ açısına sahip

VII.

HATA VE RĠSK

Yapılacak hata Ġstanbul Okan Üniversitesi‟nin, çalıĢma hayatı ile ilgili resmi kurumlarla, müĢterilerle,
çalıĢanlarla olan iliĢkilerini olumsuz yönde etkiler.
VIII. ÇALIġILAN ÇEVRE
Ġç Çevre:
Yönetim, idari ve akademik tüm çalıĢanlar
DıĢ Çevre:
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Kurye, Kargo ġirketleri, 3. ġahıslar
IX. DÖKÜMANLAR
Prosedürler, Yönergeler, Talimatlar
X. ÇALIġMA KOġULLARI
ÇalıĢma Yeri: Kadıköy Kampüsü
ÇalıĢma Ortamı: Ofis /Ofis dıĢı
ÇalıĢma Saatleri: 08:30 – 17:30 (sorumlulukları gereği gerektiğinde çalıĢma saatleri dıĢında ve hafta
sonu çalıĢır.)
ÇalıĢanın Adı-Soyadı
Ġmzası

Yöneticinin Adı-Soyadı
Ġmzası
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EK-20 Kurs Listesi
2017-2018 EĞĠTĠM DETAY BĠLGĠLERĠ
Eğitim Adı
Yabancı Dil Eğitimleri
Ġngilizce KonuĢma
Ġngilizce Gramer( Ġleri)
Ġngilizce Gramer (BaĢlangıç)
Arapça
Rusça BaĢlangıç
Rusça Ġleri
Ara Toplam
Hobiler
Sirtaki
Karakalem
Pilates
Fotoğrafçılık
AĢçılık
Zumba
Ara Toplam
KiĢisel GeliĢim
Excel (GiriĢ)
Excel (Ġleri)
Powerpoint
Ara Toplam
Yöneticilik Becerileri
Ast KiĢilik Tiplerine Göre
Yönetim Becerisi
Ara Toplam
KiĢisel GeliĢim
Sunum Becerileri
Ara Toplam

Saat

Eğitim
Tipi

Ders Detayı
SIKLIK
Ders Adedi Ders Saati Süre/Hafta

12.00 - 13.00
17.45 - 19.15
17.45 - 19.15
17.45 - 19.15
17.45 - 19.15
17.45 - 19.15

Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli

27
54
54
27
27
27
216

27
108
108
54
54
54
405

Haftada 1 gün
Haftada 1 gün
Haftada 1 gün
Haftada 1 gün
Haftada 1 gün
Haftada 1 gün

1
2
2
2
2
2

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00
12.00 - 13.00
12.00 - 13.00
17.45 - 19.15
17.45 - 19.15

Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli

27
27
27
27
27
27
162

27
27
54
27
54
40,5
229,5

Haftada 1 gün
Haftada 1 gün
Haftada 2 gün
Haftada 1 gün
Haftada 1 gün
Haftada 1 gün

1
1
2
1
2
1,5

12.00 - 13.00 Sürekli
12.00 - 13.00 Sürekli
12.00 - 13.00 Sürekli

9
15
18
42

9
15
18
42

Haftada 1 gün 1
Haftada 1 gün 1
Haftada 1 gün 1

09.00 - 12.00 Günlük

1
1

3
3

Toplam 1 gün 3

09.00 - 12.00 Günlük

1,00 TL
1

3,00 TL
3

Toplam 1 gün 3,00 TL
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Süre/Saat

EK-21 Mezun Ġstatistikleri Özet Tablo

YIL
YERLEŞME ORANI *TOPLAM MEZUN
2010
15%
613
2011
45%
853
2012
28%
995
2013
20%
1495
2014
16%
1745
2015
21%
1901
2016
19%
2494
2017
26%
2961
2018
68%
1753
TOTAL
14810
*Lisa s ve ö lisa s ezu ları ızdır.

T.C.İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
ULAŞILABİLEN MEZUN
168
513
460
994
592
794
1382
1780
1460
8143

159

**ÇALIŞAN MEZUN
90
325
245
280
268
373
412
520
646
3159

***ÇALIŞMAYAN MEZUN
26
125
130
145
68
146
352
990
814
2796
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EK-22 Prosedürler
Satınalma Prosedürü

U:\ISO\ISO 9001-2015 prosedür\Mali_Ġsler\PR.MAI.002-Satınalma Prosedürü.Rev.03.docx

Ġç Denetim Prosedürü

U:\ISO\ISO 9001-2015 prosedür\Ġc_Denetimler\PR.ICD.001-Ġç Denetim Prosedürü.Rev.03.doc

Ölçme Değerlendirme Prosedürü

U:\ISO\ISO 9001-2015 prosedür\Olcme_ Degerlendirme\PR.OLD.001- Ölçme Değerlendirme Prosedürü.Rev.02.doc

Kurullar ve Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü

U:\ISO\ISO 9001-2015 prosedür\YGG\PR.OKN.001-Kurullar ve YGG Prosedürü.Rev. 05.doc

Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü

U: ISO ISO 9001-2015 prosedür Süreç R sk Değerlend rme PR.KYS.004-R sk ve Fırsat Yönet m
Prosedürü-Rev.01.doc

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Tasarlanması Prosedürü

U:\ISO ISO 9001-2015 prosedür Eg t m_ Ogret m PR.EOG.002-Eğ t m ve Öğret m H zmetler n n
Tasarlanması Prosedürü.Rev. 01.doc

Topluma Hizmet

Prosedürü

U:\ISO\ISO 9001-2015 prosedür\Topluma_Hizmet\PR.TPH.001-Topluma Hizmet Prosedürü.Rev.02.doc

Mezun Takip/Yönlendirme Prosedürü
U:\ISO\ISO
9001-2015
Prosedürü.Rev.07.doc

prosedür\Kariyer_Planlama_Gelistirme\PR.KPG.

Kariyer ve YaĢam Programı Prosedürü

002-Mezun

Takip

U:\ISO\ISO 9001-2015 prosedür\Kariyer_Planlama_Gelistirme\PR.KPG.001-Kariyer ve YaĢam Programı
Prosedürü .Rev.04.docx
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Ek-23 Ġlgili Tarafların Ġhtiyaç ve Beklentileri Formu

ĠÇ BAĞLAM
Ġlgili Taraf

Öğrenciler

ÇalıĢanlar
(Akademi ve Ġdari
Personel)

Yönetim
(Senato, Mütevelli
Heyeti, Üst
Yönetim, Kurul ve
Komisyonlar)

Beklenti KarĢılama için Yapılan ÇalıĢmalar

Beklenti

 Yetkin ve akademik kadro
 Kariyer Planı
 Kampüs Fiziki Ġmkanı ve YaĢam
ġartları
 UlaĢılabilirlik
 Ġmaj
 Kaliteli eğitim, öğretim ve hizmet
 Güvenlik

Kurumsallık
Kariyer Planı
Uygun ÇalıĢma Ortamı
Motivasyon ve ÇalıĢan
Memnuniyeti
 ÇalıĢan Performans Kriterleri
 ÇalıĢanların ihtiyaçları ve
beklentileri
 Güvenlik














Ġmaj
Tanınırlık
Karar alma mekanizması etkinliği
Bütçe ve kaynaklar
Süreç verimliliği
Ġlgili tarafların Memnuniyeti
Politika ve Stratejileri
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 Öğretim görevlisi ve ders
bazında fakülte
değerlendirme analizleri ,kurum içi ve dıĢı akademik
ve çalıĢanların eğitim planları , akademik kadro
planları
 Öğrenci memnuniyet analizleri , kurum içi ve dıĢı
denetim sonuçları ,öneri ve geri bildirimler
 Mezunlarla iletiĢim, mezun takibi ,paydaĢ ve
kariyer günleri
 UlaĢım
 Kurum içi güvenlik politikaları
 Misyon , vizyon, hedefleri ve amaçları , kalite
politikası hakkında çalıĢanlara bilgilendirme
yapılmaktadır. Misyon, vizyon ve politika ve
hedeflerin uygunluğu YGG toplantılarında gözden
geçirilmektedir.
 ÇalıĢan memnuniyeti
 Akademik ve idari çalıĢanların performans
değerlendirmeleri
 Kurum içi ve dıĢı denetim sonuçları ,
 Öneri ve geri bildirimler
 Kurum içi güvenlik politikaları
 Misyon ,vizyon ,hedefleri ve amaçları ,kalite
politikası hakkında çalıĢanlara bilgilendirme
yapılmaktadır. Misyon ,vizyon ve politika ve
hedeflerin uygunluğu YGG toplantılarında gözden
geçirilmektedir.
 Yıllık bütçe planları
 Misyon ,vizyon ,hedefleri ve amaçları , kalite
politikası hakkında çalıĢanlara bilgilendirme
yapılmaktadır. Misyon ,vizyon ve politika ve
hedeflerin uygunluğu YGG toplantılarında gözden
geçirilmektedir.
 Mezun öğrenci memnuniyeti ,çalıĢan
memnuniyeti çalıĢmaları
 Hedef izleme planı
 Kurum içi denetim sonuçları ,Kurullar ve YGG
toplantılarında gözden geçirilmektedir.
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 Teknolojik Alt yapı uygunluğu
 Laboratuvarların yeterliliği
 Geleceğin mesleklerine uygun
bölüm ve fakülteler

Alt yapı
(Tesis, teknoloji,
laboratuvar, bölüm
ve fakülteler)

Ġlgili Taraf

Beklenti

Öğrenci Yakınları













Otoriteler
(YÖK, ÖSYM,
Bakanlıklar,
Valilikler,
Belediye, SGK
vs.)

DıĢ Sağlayıcılar
(Tedarikçi ve
TaĢeron Firmalar)

 Hedef izleme planı ve Kurullar ve YGG
toplantılarında teknolojik alt yapı ve laboratuvarların
uygunluğu ve yeterliliği gözden geçirilmektedir.
 Eğitim ve öğretim programların planlanması
geliĢtirilmesi ,müfredat programların
güncellenmesi çalıĢmaları

DIġ BAĞLAM
Beklenti KarĢılama için Yapılan ÇalıĢmalar

Kaliteli eğitim, öğretim ve hizmet
Güvenlik
ĠĢ Fırsatı ve Kariyer
Fırsat EĢitliği
Finansal Kolaylık
ĠletiĢim ve UlaĢılabilirlik
Yetkin ve akademik kadro
Altyapı ve Yurt Ġmkanları
Ġmaj ve tanınabilirlik
Burs Ġmkanları
ġikâyetlere karĢı reaksiyon

 Kurum içi ve kurum dıĢı denetim sonuçları ,YGG
toplantıları
 Kariyer ve yaĢam programı ve mezuniyete hazırlık
uygulamaları
 Mezun takibi , iĢ yaĢamına yönlendirme çalıĢmaları
 Ödeme planları , eğitim ücretleri
 Burs ve indirim kolaylıkları, burs ve destek yönergesi
 Öneri ve geri bildirimler .
 Misyon ,vizyon ve politika ve hedeflerin uygunluğu
YGG toplantılarında görüĢülmektedir.

 Kanun ve Yönetmeliklere
uygunluk
 Bildirimler ve bilgi alıĢ veriĢi
 Topluma Fayda
 Ġzin ve ruhsatlar
 Yasa ve regülâsyonların
güncelliğini takip ederek uyum
sağlanması
 Yasal ve diğer Ģartların
kurumumuzda yerine getirilmesi,
otoritelerin beklentilerinin
karĢılanması,
 Zamanında Ödeme
 Planlı ÇalıĢma
 ĠĢ Güvencesi ve Süreklilik
 Fırsat EĢitliği
 SipariĢ Gereksinimleri
 Ürün ,hizmet ve teslimat
KoĢulları
 Zamanında tedarik ve teslim
 Uygunluk ve Kalite

 Yürürlükteki tüm kanunları, yönetmelikleri ve kurum
standartlarını karĢılamak,
 Kurum içi güvenlik ve sağlık politikalarının yanı sıra,
dıĢ düzenlemelere uyumu sağlamak,
 Hizmet mevzuatına uygunluk sağlamak Kurular ve
YGG toplantılarında gözden geçirilmektedir.
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Tedarikçi Değerlendirme ,tedarikçi performansı
Hizmet ve teslimat kontrolü,
Temin edilen ürün, hizmet niteliklerinin uygunluğu
YGG toplantılarında gözden geçirilmektedir.
Ürün ,hizmet tedarik gereksinimleri, teslimat ve
teslim
uygunluğu , kalitesi satınalma prosedüründe
tanımlanmıĢtır.
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Sosyal Çevre
ve Toplum









Mezunlar





Meslek Örgütleri




 Kariyer ve yaĢam programı, giriĢimcilik , iĢ yaĢamına
hazırlık dersleri , iĢ yeri uygulamalı ve eğitim
yönergesi (O‟COOP )
 Sosyal sorumluluk projeleri topluma hizmet
Nitelikli insan kaynağı
prosedüründe, sosyal giriĢimcilik yönetmeliğinde
Sosyal Sorumluluğu Güçlü
tanımlanmıĢtır.
Bireyler
 AraĢtırma ve GeliĢtirme çalıĢmaları araĢtırma ve
Sosyal Sorumluluk Projeleri
proje geliĢtirme prosedüründe, araĢtırma planlama ve
AraĢtırma ve GeliĢtirme
politika geliĢtirme yönergesinde tanımlanmıĢtır.
Toplumsal Sorunlara Çözüm
 Bilimsel araĢtırmaları destekleme yönergesi , fikri
mülkiyet hakları yönergesi
 AraĢtırma ve uygulama merkezleri , araĢtırma ve
uygulama merkezleri yönetmelikleri.
 Kariyer ve iĢ bulma olanağı kariyer ve yaĢam
Kariyer ve iĢ bulma olanağı
programı prosedürü, mezun takip ve yönlendirme
Bilgilendirme ve düzenli
prosedüründe tanımlanmıĢtır.
seminerler
 Mezunlar iletiĢim ve danıĢma mezun iliĢkileri ofisi
DanıĢma ve ĠletiĢim
prosedüründe tanımlanmıĢtır.
Mekanizması
 Üniversite ve sanayi iĢbirliği iĢyeri uygulamalı eğitim
Üniversite ve Sanayi ĠĢbirliği
(O‟COOP ) yönergesinde tanımlanmıĢtır.
 Alt yapı,eğitim ve öğretim faaliyetlerinin meslek
Alt yapı, eğitim ve öğretim
örgütlerinin taleplerine uygunluğu içi denetim
faaliyetlerinin meslek örgütlerinin
sonuçları,YGG toplantılarında görüĢülmektedir.
taleplerine uygunluğu
 Misyon ,vizyon ve politika ve hedeflerin uygunluğu
Tanınırlık
YGG toplantılarında gözden geçirilmektedir.
Ġmaj
DIġ BAĞLAM

Ġlgili Taraf

Beklenti

Beklenti KarĢılama için Yapılan ÇalıĢmalar

Sanayi (ĠĢ vereler,
ĠĢletmeler)

 Üniversite ve Sanayi ĠĢbirliği
 Akademisyen ve AraĢtırmacıların
Bilgi Birikimleri
 Üniversite sanayi arasındaki
arayüz yapılarının (Teknoket,
teknoloji transfer ofisi vs)
eĢgüdüm içinde çalıĢması
 Tanınırlık
 Ġmaj

Rakipler
(Ulusal
Üniversiteler
Uluslararası
Üniversiteler)

 Rakiplere karĢı durum,
 Rakiplerin eğitim ve öğretim
faaliyetlerindeki yeri
 Ulusal ve Uluslararası Üniversite

 Üniversite sanayi iĢ birliği protokolleri , araĢtırma
projelerinin üniversite sanayi iĢbirliği fırsatlarının
geliĢtirilmesi ve uygulanması yönergesi .
 Akademisyen ve araĢtırmacıların bilgi birikimlerinin
geliĢtirilmesi bilimsel yayın teĢvik yönergesi, bilimsel
araĢtırmaları destekleme yönergesinde tanımlıdır.
 Üniversite sanayi arasındaki arayüz yapılarının eĢ
güdüm içinde çalıĢması kuluçka merkezi teknoloji
giriĢimcilik merkezi yönergesinde tanımlanmıĢtır.
 Rakiplerle ile ilgili swot – pest analizi,
 Yeni teknoloji ,tanınırlık Kurullar ve YGG
toplantılarında gözden geçirilmektedir.
 Yeni bölüm/fakülte/programlar eğitim –öğretim
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Sigorta ġirketleri

Banka ve Finans
KuruluĢları

Okan Vakfı







Sıralaması
Yeni teknoloji ve
bölüm/fakülteler/programlar
Tanınırlık
Finansal güç
Risklerin azaltılması ve 3.
Taraflara devri
Teminat ve ödeme kolaylığı
Ġmaj ve Tanınabilirlik
Krediler
Ekonomik yapı
Teminatlar, destekler





Ġmaj
Tanınırlık
Bütçe ve kaynaklar
Ġlgili tarafların Memnuniyeti
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hizmetlerinin tasarlanması prosedüründe
tanımlanmıĢtır.

 Risk ve fırsat yönetimi prosedürü
 YGG toplantılarında gözden geçirilmektedir.
 Mali tablolar
 Aylık gelir gider kontrolü
 Yıllık bütçe planları
 Bütçe ve kaynak ihtiyaçlarının karĢılanması
 Mezun öğrenci ,çalıĢan,diğer paydaĢların memnuniyeti
 Yönetim taahhütleri
 Misyon ,vizyon ,hedefleri ve amaçları hakkında
çalıĢanlara bilgilendirme yapılmaktadır.Misyon ,vizyon
ve politika ve hedeflerin uygunluğu YGG
toplantılarında gözden geçirilmektedir.

[İstanbul Okan Üniversitesi-Kurum İç Değerlendirme Raporu]-(Sürüm 3.0-([30/12/2018])

Ek-24 Süreç EtkileĢim ġeması
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Ek-25 Özdeğerlendirme Raporu
2017-2018 AKADEMĠK YILI
BÖLÜM ÖZ DEĞERLENDĠRME RAPORU
PROFĠL:
Fakülte adı:
Bölüm adı:
Bölüm baĢkanı (Ünvan-Ad, Soyad):
Kadrodaki tam zamanlı öğretim üyeleri (Ünvan-Ad, Soyad):
Kadrodaki kısmi zamanlı, ders saat ücretli (DSÜ), özel anlaĢmalı öğretim üyeleri (Ünvan-Ad, Soyad):
1. EĞĠTĠM
1.1. Müfredat Güncelleme Durumu
İlgili akademik yılda müfredatta yapılan değişiklikler kısaca açıklanmalıdır.
1.2. Akreditasyon
Çalışması sürdürülen veya edinilmiş akreditasyon faaliyetleri hakkında özet bilgi verilmelidir.
1.3. Ders Durumu
İlgili akademik yılda OİS ders havuzuna eklenen veya pasif hale getirilen dersler belirtilmelidir.
1.4. Akademik DanıĢmanılık ile Ġlgili Hususlar
İlgili akademik yılda bölüm öğretim üyeleri tarafından verilen akademik danışmanlıklar belirtilmelidir
1.5. ERASMUS-Ġkili AnlaĢma Yapılan Üniversiteler
İlgili akademik yılda bölüm tarafından yeni yapılan ERASMUS-değişim programı anlaşmaları
1.6. Staj/O‟COPP Durumu
İlgili akademik yılda bölümün staj ve O’COOP’a giden öğrenci sayıları
1.7. Altyapı ile ilgili Hususlar
İlgili akademik yılda eğitime yönelik bölümün ihtiyaç duyduğu altyapı düzenlemeleri
1.8. Sektör Uygulamalı/Markalı Ders /PaydaĢ Katılımlı Ders ve sertifika programları
İlgili akademik yılda bölüm tarafından açılan Sektör Uygulamalı/Markalı /Paydaş Katılımlı Ders isimleri,
dersi veren kurum/kuruluş ve kişi bilgileri
1.9. Etkinlikler
İlgili akademik yılda bölüm tarafından düzenlenen etkinlikler (fuar ,teknik gezi vb. katılımları dahil) isim,
tarih, yer, konuşmacı ve katılımcı bilgilerini içerecek şekilde yazılmalıdır. Eğer varsa etkinliğe dair görseller
de (afiş, fotoğraf vb.) eklenmelidir.
1.10. Ders Planlaması ile ilgili Hususlar
1.10.1. Ön Lisans
1.10.2. Lisans
1.10.3. Yüksek lisans
1.10.4. Doktora
1.10.5. Sertifika programları
2. ARAġTIRMA
2.1. Yayın SSCI/SCI
2.2. Yayın (Diğer )
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2.2.1. Ulusal Yayın
2.2.2. Uluslararası Yayın
2.3. Proje
2.3.1. Ulusal Projeler
2.3.2. Uluslarası Projeler
2.4. Patent ve Faydalı Model
2.5. Bilimsel etkinlikler
2.5.1. Konferans/Panel/Seminer/ÇalıĢtay/Sergi - Düzenleme
2.5.2. Konferans/Panel/Seminer/ÇalıĢtay/Sergi - Katılım
2.6. Sosyal Sorumluluk Projeleri
2.7. Hakemlik –Editörlük
İlgili dönemde bölüm öğretim üyeleri tarafından dergilerde yapılan hakemlikler
2.8. Lisansüstü Tez/Proje DanıĢmanlık Yükümlülükleri
3. ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADRO DURUMU
3.1. Öğretim Üyesi durumu (Bölüm veya Ana Bilim dalı bazında )
3.1.1.Ünvanlara göre Öğretim Üyesi sayısı
3.1.2.Yeni katılan öğretim üyeleri
3.1.3.Ayrılan öğretim üyeleri ve gerekçeleri
3.1.4.Yükseltme ataması gören öğretim üyeleri
3.2. Öğrenci Sayısı/Öğretim Üyesi Oranı
3.3. Kadro Ġhtiyacı
3.3.1. Lisans ve Lisansüstü Programların YÖKSĠS asgari koĢullarına göre Kadro Durumu
3.3.2. Dönemlik ders yüklerinin dökümü
Bölüm kadrosunda bulunan öğretim üyelerinin her iki dönemde de verdikleri dersler listelenmelidir.
3.4.Bölüm BaĢkanlarının kadro durumu ve ihitiyaçlarına yönelik değerlendirmeleri
4. ÖĞRENCĠ DURUMU
4.1. Yeni kaydolan öğrenci sayısı ve Kontenjan Doluluk Oranı
4.2. Yabancı uyruklu öğrenci sayıları (Sınıf bazında)
4.3. Öğrenci Özel BaĢarıları
4.4. Programdan ayrılan öğrenci Sayıları
4.5. ERASMUS ve Uluslararası DeğiĢim programlarına katılım
İlgili akademik yılda bölüm tarafından uluslararası pogramlara (ERASMUS, ISEP, ikili değişim programları
vb.) katılan öğrenci ismi ve sayıları.
4.5.1. Giden öğrenciler
4.5.2. Gelen öğrencilet
4.6. Yatay GeçiĢle Gelen Öğrenci Sayıları
4.7. ÇAP/YANDAL Yapan Öğrenci Sayıları
4.8. DGS Öğrenci sayıları
4.9. Mezun öğrenci sayısı
4.10.Lisansüstü öğrenci sayıları
5. PAYDAġ ĠLĠġKĠLERĠ
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5.1. DanıĢma Kurulu Üyeleri
5.2. Bölüm tarafından tesis edilen yeni ĠĢbirlikleri (sayıları ve kapsamları)
5.3. Sektörle yürütülen Ortak Projeler
5.4. Üviversite DıĢı Verilen DanıĢmanlık Hizmetleri
5.5. Alınan Sponsorluklar
5.6. Uygulama yapılan Ģirketler/kurumlar
5.7. Katılım sağlanan DıĢ Kurul Temsilcilikleri /Üyelikleri

EK-26 BaĢvuru Süreci Devam Eden Bölümler
Birim Adı

Program

Ekonomi ve Finans
ĠĢletme ve Yönetim ĠĢletme
Bilimleri Fakültesi Uluslararası ĠliĢkiler

Akredite Eden Kurum/ KuruluĢ

BaĢvuru
Tarihi

Açıklama

ACBSP(Accreditation Council for
Business Schools and Programs )

Akreditasyon
20.07.2017 çalıĢmaları
devam
etmektedir.

Yabancı Dil Okulu Pearson Assured
Akreditasyonu

11.2018

Uluslararası Ticaret
Uluslararası Lojistik

Yabancı Dil
Hazırlık

Hazırlık

ĠĢletme ve Yönetim ĠĢletme
Bilimleri Fakültesi Mühendislik
Mühendislik
Fakültesi
Sanat, Tasarım ve
Mimarlık
Mimarlık Fakültesi

Pearson HND/HNC Ön Lisans Diploma
tamamlama Programı Yetkinliği
Akreditasyonu
MĠAK
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Akreditasyon
çalıĢmaları
devam
etmektedir.
07.01.2019 Akreditasyon
çalıĢmaları
devam
etmektedir.
02.10.2018 Akreditasyon
çalıĢmaları
devam
etmektedir.

Ek-27 Ġdari Personel Performans Değerlendirme Formu (Hedef Değerlendirme Kartı)
(FR.INK.037)
ÇalıĢanın Adı/Soyadı:
Bölümü:
Birimi:
Görevi:
Sicil Numarası:
20…. Yılı ĠĢ Hedefi Alanları
Projeleri ve iĢ hedeflerini belirleyiniz ve her biri için değerlendirme kriterlerini saptayınız.
 „Projeler ve iĢ hedefleri‟ nin ağırlığı en az %10 çok %50 dir. Ağırlıkların toplamı %100 olacaktır.
 Gerekirse birden çok sayfa kullanabilirsiniz.
Ağırlık
Min.
%10
Maks.
%50

Projeler \ ĠĢ Hedefleri

Değerlendirme Kriterleri/
Teslim Tarihleri

Eylem Planı

%

Onay (ÇalıĢan)

Onay (Doğrudan Bağlı Olduğu Ġlk
Yönetici)
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Onay (Bağlı Olunan Bir Üst
Yöneticiler)
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EK-28 Ġdari Personel Talep Formu
FR.INK.001
Bölümü

Tarih

BoĢ Kadro Sebebi

Ayrılanın Yerine

ĠĢin Artması

Kadro sebebi ayrılanın yerine
ise, ayrılan çalıĢanın;
Adı-Soyadı:
Unvanı:
ĠĢten ÇıkıĢ Tarihi:
Bütçesi
Personel Sayısı

/

/

Yeni Pozisyon

ĠĢin artması ise, lütfen artıĢ
sebebini açıklayınız:

Var

Yok

Mevcut

OnaylanmıĢ

BoĢ Kadro

Departman Toplamı

Görev Unvanı

Görev Tanımı

Ġstenilen Özellikler
Eğitim Seviyesi

:

Yabancı Dil Bilgisi

:

ĠĢ Tecrübesi

:

Bilgisayar Bilgisi

:

:

Sürücü Belgesi

:

:

YaĢ

:

Seyahat Durumu
Cinsiyeti
Ġstenilen Diğer
Özellikler/Yetkinlikler
Adayınız

:

Öngörülen MaaĢ

Min:

Var
Yok
(Adayınız Var Ġse Lütfen ĠĢ BaĢvuru Formunu Ekleyin)
TL / Ay

BÖLÜM
YÖNETĠCĠSĠ
ONAYLADI

ĠNSAN
KAYNAKLARI
ONAYLADI

GENEL
SEKRETER
ONAYLADI

____/____/____

____/____/____

____/____/____

Max:
REKTÖR
REKTÖR
YARDIMCISI/DANI ONAYLADI
ġMANI
ONAYLADI
____/____/___
____/____/___
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TL/Ay
MÜTEVELLĠ
HEYETĠ
ONAYLADI
____/____/___

EK-28 Akademik Personel Talep Formu
FR.INK.018
Fakültesi /Bölümü

Tarih

/

/

Ayrılanın Yerine
Talep Edilen Kadro Sebebi

ĠĢin Artması

Ayrılan Personelin;
Adı-Soyadı:
Unvanı:
ĠĢten çıkıĢ tarihi:

Yeni Program

Kadro sebebi iĢin artması ise,
lütfen sebebini açıklayınız
Bütçesi

Var

Personel Sayısı
Vereceği Ders Hakkında

Yok

OnaylanmıĢ

Mevcut
Ders Sayısı:

(haftalık)

BoĢ Kadro
Toplam Ders Saati:

Departman Toplamı
(haftalık )

Görev Unvanı

Görev Tanımı

Ġstenilen Özellikler

*Yayınlanmasını istediğiniz ilanı lütfen bu forma ekleyiniz.
Adayınız

Var
Yok
(Adayınız Var Ġse Lütfen ĠĢ BaĢvuru Formunu Ekleyin)

Öngörülen MaaĢ Aralığı

Min:

DEKAN, YÜKSEKOKUL
MÜDÜRÜ, MYO MÜDÜRÜ,
ENSTĠTÜ MÜDÜRÜ
ONAYLADI
____/____/_____

ĠNSAN
KAYNAKLARI
ONAYLADI

GENEL
SEKRETER
ONAYLADI

REKTÖR
YARDIMCISI
ONAYLADI

REKTÖR
ONAYLADI

____/____/____

____/____/___

____/____/___

___/____/____

TL / Ay

Max:

TL/Ay
MÜTEVELLĠ
HEYET BAġKANI
ONAYLADI
____/____/___

171

[İstanbul Okan Üniversitesi-Kurum İç Değerlendirme Raporu]-(Sürüm 3.0-([30/12/2018])

EK-28 Akademik Personel ĠĢe Alım Onay Formu
FR.INK.023
Adı Soyadı
ĠĢe BaĢlayacağı Fakülte
ĠĢe BaĢlayacağı Bölüm
Bağlı Olacağı Ġlk Yönetici
Bağlı Olacağı Bir Üst Yönetici
Unvanı
ĠĢ BaĢlangıç Tarihi
Deneme Süresi

Evet

Hayır

Yemek

Evet

Hayır

Servis

Evet

Hayır

Araç Tahsisi

Evet

Hayır

Cep Telefonu Tahsisi

Evet

Hayır

Deneme Süresi Ücreti
BaĢlangıç ve Deneme Süresi Sonrası Ücreti (Net)

Diğer
Yukarıdaki bilgilerin tarafıma ayrıntılı bir Ģekilde aktarıldığını ve sunulan iĢ teklifini bu Ģartlarla kabul ettiğimi beyan ederim.
"Personel Yönergesini" ve "Ġstanbul Okan Üniversitesi Anayasasını" okudum ve “ĠĢ bu Yönergeyi ve Anayasayı hizmet sözleĢmemin özel
Ģartları olarak peĢinen kabul ve taahhüt ederim”.
Adı Soyadı :
Ġmza
:
Tarih

:
ĠNSAN KAYNAKLARI
___/____/____

DEKAN, YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ, MYO MÜDÜRÜ,
ENSTĠTÜ MÜDÜRÜ
___/____/____

BĠLGĠ
GENEL SEKRETER
___/____/____
ONAY
REKTÖR

ĠLGĠLĠ REKTÖR YARDIMCILARI

MÜTEVELLĠ HEYETĠ BAġKANI
___/____/____

___/____/____

172

[İstanbul Okan Üniversitesi-Kurum İç Değerlendirme Raporu]-(Sürüm 3.0-([30/12/2018])

EK-28 Akademik Personel ĠĢe GiriĢ ĠĢlemleri
FR.INK.022
1.

Nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi,

2.

2 adet vesikalık fotoğraf

3.

Adrese dayalı nüfus kayıt örneği

4.

Savcılık belgesi,

5.

Sağlık Raporu (Verem SavaĢ Dispanseri‟nden Akciğer Mikrofilmi ile onaylı raporu, tam kan tetkiki-hemogram, tam idrar
tetkiki, göz hastalıkları uzmanından göz muayenesi)

6.

7.

Kan Grubu (Sürücü belgesinde mevcut ise sürücü belgesi fotokopisi geçerlidir),
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik, Profesörlüğe atanma yazısı ve belgelerinin
fotokopileri

8.

Yurt DıĢı‟ndan alınan Diploma Belgeleri için Üniversitelerarası Kurul BaĢkanlığından Alınacak EĢdeğerlik Belgesi,

9.

ÖzgeçmiĢ (YÖK formatında hazırlanması gerekmektedir.)

10. Evli ise çocuklarına ait nüfus cüzdan fotokopisi,

11. Emekli Aylığı Alıyor ise SGK/Emekli Sandığı Sicil No.su

12. Emekli Sandığına Bağlı ÇalıĢmıĢ ise Emekli Sandığı Sicil No.

13. Erkek personel için tecil ya da terhis belgesi

14. Vakıfbank Kadıköy ġubesi Hesap Açılması ve Hesap Kartı fotokopisi
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