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İstanbul Okan Üniversitesi Anayasası, İstanbul Okan Üniversitesi’nin kimliğini,
vizyonunu, tüm paydaşlarının benimsediği ve özümsediği değerleri ve temel ilkeleri
belirler.

BİZ İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTELİLER...
- Gücümüzü, yenilikçi, yaratıcı, girişimci ruhumuzdan alırız.
- Her öğrencimizin içinde bir cevher olduğuna inanır, bu cevheri çıkarmaya çalışırız.
- Yaşamın gereklerine cevap verecek programlar uygularız.
- Sorumluluklarımızı, katılımcı, paylaşımcı ve yenilikçi bir anlayışla yerine getiririz.
- Çevre ve doğaya duyarlıyız.
- Bilime, sanata, kültüre ve insanlığa hizmet ederiz.
- Yaptığımız her işte kaliteyi ön planda tutarız.
- Gücümüzü özeleştiriden alırız.
- Öncülüğü görev sayarız.
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I.
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTELİ OLMAK
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 hayata en yakın bir dünya üniversitesidir.
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi, Türkiye’yi çağdaş
İnsanın ve İnsanlığın
uygarlık düzeyine çıkarma ülküsüne bağlı bir
Gelişmesine Hizmet Eder
üniversite olarak bilimin, sanatın ve insanlığın
gelişmesine hizmet eder. İstanbul Okan Üniversitesi hiçbir şekilde din, dil ve ırk ayrımı
yapmaz. Farklı kültürlerin insanlığın zenginliği olduğuna inanır. İstanbul Okan
Üniversitesi, bir dünya üniversitesi olarak, dilin bilim ve iletişimdeki rolüne inanır, dil
eğitimine büyük önem verir. Her öğrencisinin Türkçe yanında bilimsel, sosyal ve kültürel
gelişmeleri izleyebilecek ileri düzeyde İngilizce bilmesine ve ayrıca, bir Doğu veya bir
Batı dili öğrenmesine imkan hazırlar. Uyguladığı çok yönlü eğitimde sanat ve kültüre
özel önem verir. Böylece öğrencilerine verdiği iyi eğitim yanında onların kendileriyle
barışık, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, girişimci ve sosyal bireyler olarak
yetişmesine hizmet eder.
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi, iş hayatına, çalışma
Hayata En Yakın hayatına, bilim sanat ve kültür hayatına, kısacası hayatın
gerçeklerine en yakın üniversitedir. Bu özelliği ile
Üniversitedir
İstanbul Okan Üniversitesi, tüm paydaşlarının mesleki, kişisel, sosyal, sanatsal ve
kültürel gelişmelerine ortam sağlar, katkıda bulunur.
İstanbul Okan Üniversitesi
Eğitim, araştırma ve yayınları yanında, tüm
Bir Dünya
faaliyetlerinde, tüm dünyaya yönelik akademik bir
Üniversitesidir köprü görevi üstlenerek çalışmalarını sürdürür. İstanbul
Okan Üniversitesi, değişime ve gelişime açık, dinamik, öncü bir üniversitedir; ülke ve
dünya sorunlarına bilimin ışığında çözümler üretir, yenilikler getirir.
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II.
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARINI
KENETLEYEN BAĞLAR
İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri, mezunları, öğrenci ve mezunlarının aileleri,
akademik ve idari kadrosuyla birbilerine kenetlenmiş bir ailedir.
İstanbul Okan Üniversitesi ailesini birbirine kenetleyen bağlar, GÜVEN,
SEVGİ - SAYGI ve SÜREKLİ GELİŞME TUTKUSU’dur.
GÜVEN
İstanbul Okan Üniversitelileri birbirine kenetleyen bağ, kendimize, paydaşlarımıza,
kurumumuza, bilime, ülkemize, geleceğe duyduğumuz güvendir.
- Öğrencilerimize ve mezunlarımıza güveniriz; onlar, geleceği şekillendirirler.
- Akademik kadromuza güveniriz; onlar, bilimi geliştirir, öğrencilerimizi en iyi
şekilde yetiştirirler.
- İdari kadromuza güveniriz; onlar nitelikli eğitimin bir parçası ve en büyük
destekleyicileri olarak eğitimin kalitesinin yükselmesine hizmet ederler.
- Ailelerimize güveniriz; onlar, bize ve evlatlarına desteklerini hiçbir zaman
esirgemezler.
SEVGİ - SAYGI
İstanbul Okan Üniversitelileri, birbirine kenetleyen sevgi - saygı bağı; doğaya,
insana, ülkeye, bilime ve öğrenmeye olan sevgi ve saygıdır.
- Öğrencilerimize gösterdiğimiz sevgi ve saygı, onların kişiliklerinin gelişmesini
sağlar.
- Akademik ve idari kadromuza gösterdiğimiz sevgi ve saygı, onların şevkini artırır.
- Ailelerimize gösterdiğimiz sevgi ve saygı, onların bizim için ne denli
değerli olduğunu kanıtlar.
GELİŞME TUTKUSU
İstanbul Okan Üniversitelileri birbirine kenetleyen gelişme tutkusu; kişisel,
kurumsal, yöresel ve evrensel boyutlarda sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak
benimsemekten kaynaklıdır.
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- Öğrencilerimiz, sürekli gelişme tutkusuyla, her geçen gün bilim, sanat,
kültür, etik boyutlarda gelişme gösterir.
- Akademik kadromuz, sürekli gelişme tutkusuyla; kendilerini,
araştırmalarını ve eğitim-öğretim tekniklerini her gün geliştirir.
- İdari kadromuz, sürekli gelişme tutkusuyla; her gün daha iyi hizmet
sunmayı hedefleyerek hizmet kalitesini yükseltir.
- Ailelerimiz, sürekli gelişme tutkusuyla, gerek evlatlarının, gerek
kendilerinin çok yönlü gelişmesini sağlayacak tüm imkanları değerlendirir.
III.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Temel değerlerimiz, tutumumuzu, davranışlarımızı ve çalışma tarzımızı
belirler.
Eğitim ve araştırma, insan odaklıdır. Tüm çalışmalarımızda insanın ve
insanlığın yararını ön planda tutarak, bilimin aydınlattığı yollarda özgürce
ilerler, bilim ve etikten taviz vermeyiz.
Sürekli gelişmeye açık, öncü ve girişimci ruhumuzla, kendimizi yeniliklere
adarız. Değişen dünyayı şekillendirecek öncülerin sahip olması gereken
yeteneklerin, paydaşlarımıza kazandırılmasına; insanın ve bilimin sürekli
gelişmesine katkı sağlarız.
Her öğrencimizin içinde bir cevher olduğuna inanırız. Eğitimleri süresince
öğrencilerimizin kendi cevherlerini bulmalarına rehberlik ederiz.
Bilimin; şüpheciliği, araştırmayı, bilinenle yetinmemeyi ve bitmeyen bir
arayış içinde olmayı gerektirdiğine inanırız. Paydaşlarımızla birlikte,
bilimin önderliğinde evrenin gizlerini çözme tutkusu yaşarız.
Araştırma ve yayın faaliyetlerimizle bilimin ve teknolojinin gelişmesine,
insanlığın yaşam kalitesinin yükseltilmesine hizmet ederiz.
Eğitime ve bilime yaptığımız tüm harcamaları, geleceğe yapılan yatırım
olarak görürüz. Eğitime harcanan kaynakların insanların yaşam kalitesini
ve mutluluğunu arttıracak en önemli yatırım olduğuna inanırız.
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IV.
VİZYON VE MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
Toplumun ve yaşamın değişen gereksinimlerine evrensel standartlarda yanıt
vermeyi amaçlayan, yenilikçi ve öncü bir dünya üniversitesidir.
MİSYONUMUZ
- Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, ulusal ve küresel sorunlara duyarlı,
evrensel gelişim ve gereksinimleri eğitim sistemine yansıtan, yeni eğitim
yöntemlerini kullanan ve geliştiren,
- Analitik düşünen, problem çözme yeteneğine sahip, sorgulayan, birden çok
yabancı dil bilen, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş, etik
değerleri özümsemiş, farklı kültürlere saygılı, kendine güvenen, yenilikçi, yaratıcı
ve girişimci bireyler yetiştiren,
- Özgün araştırmalar, çalışmalar ve yayınlarla bilime, kültüre ve sanata katkıda
bulunan,
- Çalışmalarında, insanlığın yücelmesine, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön
planda tutan ve bu alanda projeler üreten,
- İnsana odaklı, yenilikçi, dayanışma ve ekip ruhuna sahip, kendini sürekli
geliştiren bir dünya üniversitesi olmaktadır.
V.
PAYDAŞ MEMNUNİYETİ STRATEJİLERİ
İstanbul Okan Üniversitesi’nin başarısının harcı; vizyonunu paylaşan, misyonuna
odaklanmış ve birbiriyle kenetlenmiş paydaşlarıdır. Tüm paydaşlar, İstanbul Okan
Üniversitesi’nin misyonunu gerçekleştirmek için şevkle ve birbirlerini
destekleyerek, başarıya odaklanmış olarak çaba harcarlar. İstanbul Okan
Üniversitesi bu başarının paydaş memnuniyetine, birlikte çalışma şevkine ve
hedeflere kenetlenmeye bağlı olduğuna inanır.
İstanbul Okan Üniversitesi’nin paydaş memnuniyetini, çalışma şevkini arttıran
ve başarıya kenetleyen temel stratejiler aşağıda belirtilmiştr.
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A. AKADEMİK VE İDARİ KADROMUZUN MOTİVASYONU
Temel fesefemiz;
- Güven, sevgi-saygı ve gelişim ortamını yaratmak,
- Etkin ekip çalışmalarıyla hedefe yönelmek,
- Hedeflere ulaşma yolunda, kişilerin yetki ve sorumluluklarını tanımlamak ve
ölçülebilir performans hedefleri saptamak,
- Objektif performans kriterleriyle kişisel ve kurumsal başarıyı ölçmek,
- Sürdürebilir başarı için sürekli gelişmeyi amaç edinmektir.
İzlenecek temel stratejiler şunlardır:
- Sürekli gelişme desteklenir.
- Ücretlerin saptanmasında başarıya katkı, hak ve adalet esastır.
- Akademik kadronun tez, araştırma projeleri ve yurtiçi-yurtdışı kongrelere
katılımları desteklenir.
- İdari kadro için kariyer gelişim programları hazırlanıp uygulanır.
- Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenerek, katılım ve
kaynaşma sağlanır.
- Başarıya yönelik her türlü rehberlik hizmeti sunulur, başarılar yaygın biçimde
duyurularak paylaşılır.
- Kişisel ve ekip başarıları her fırsatta ödüllendirilir.
- Kişisel ve kurumsal özel günlerde programlar düzenlenir. Sevinç ve üzüntüler
paylaşılır.
Akademik kadrolar eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve idari sorumluluklar
taşıdıklarından, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeleri için,
- Ders yüklerinin, idari görevlere, akademik gelişmeye, araştırma ve yayınlara
imkan sağlayacak biçimde dengeli olması gözetilir. Yük dağılımında bilimsel
birikim ve kişisel yetenekler göz önünde tutulur.
- Bireysel, ulusal ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde, araştırma, ortak çalışma
ve yayın faaliyetleri özendirilir, geliştirilir ve destek verilir.
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B. ÖĞRENCİLERİMİZİN MOTİVASYONU
Temel fesefemiz,
- Öğrencilerimizin kendi cevherlerini bulmalarına ortam hazırlamak,
- Uygun ortamın oluşmasında etkin ders programlarından, sınıf dışı
faaliyetlerden ve iş dünyasının deneyimlerinden yararlanmak,
- Öğrencilerin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek, girişimciliklerini
teşvik etmek ve desteklemektir.
İzlenecek temel stratejiler şunlardır:
- Nitelikli, özgün ve çağın gerektirdiği eğitim programları, gelişmiş fiziki ve
teknolojik altyapı olanaklarıyla sunulur.
- Öğrencilerin iki yabancı dil öğrenerek, yurt dışında da rekabet edebilmeleri
sağlanır.
- Öğrencilerin farklı özelliklerini, yeteneklerini ortaya çıkaracak çalışmalar
yapılır ve bu becerilerini geliştirebilecekleri etkinlikler düzenlenir.
- Öğrencilere üniversitenin çeşitli faaliyetlerinde görev ve sorumluluklar
verilir, becerilerinden yararlanılır.
- Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımları özendirilir.
- Öğrencilerimizin bilim, sanat, kültür ve spor alanlarındaki başarıları
kutlanır, duyurulur ve ödüllendirilir.
- Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle geliştirilmiş işbirliği
olanaklarından yararlanmaları sağlanır.
- Öğrenci kulüplerinin kurulması ve öğrencilerin kulüplere aktif katılımı
özendirilir.
- Burslar çeşitlendirilerek, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler desteklenir.
- Öğrencilerin çok yönlü gelişmesine katkı sağlayacak toplantı ve geziler
düzenlenir.
- Öğrencilerin, iş yaşamında ve mesleklerinde başarılı kişilerle seminer,
toplantı ve panellerle bir araya gelmeleri sağlanır.
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C. MEZUNLARIMIZIN MOTİVASYONU
Temel fesefemiz,
- Mezunlarımızla ilişkiyi sürdürmek,
- Onlara iş yaşamında ihtiyaç duydukları eğitimi sağlayarak, gelişmelerine ve
değişime ayak uydurmalarına katkı sağlamak,
- Üniversiteyle bağlarını güçlendirmektedir.
İzlenecek temel stratejiler şunlardır:
- Mezunlarımız Üniversitedeki gelişmelerden haberdar edilir,
- Mezunlar Derneği desteklenir,
- Mezunlarımızın akademik, kültürel v.b. ihtiyaçlarına cevap verecek
programlar, etkinlikler, toplantı ve seminerler düzenlenir; Lisansüstü eğitim
ve Sürekli Eğitim Merkezi programlarından ayrıcalıklı yararlanmaları
sağlanır.

D. ÖĞRENCİLERİMİZİN AİLELERİNİN MOTİVASYONU
Temel fesefemiz,
- Öğrencilerimizin aileleri, İstanbul Okan Üniversitesi ailesinin temel
unsurlarındandır.
- Hedefimiz, ailelerimizle olan ilişkileri sürekli kılmaktır.
İzlenecek temel stratejiler şunlardır:
- Öğrenci aileleri İstanbul Okan Üiversitesi’ndeki gelişmeler hakkında
bilgilendirilir.
- Ailelerin, Üniversitemizin ve öğrencilerimizin akademik, sanatsal, kültürel ve
sportif başarılarını paylaşmaları sağlanır,
- Üniversite, ailelerle bağlarını güçlendirerek buluşma günleri düzenler.
- Öğrenci, ailelerinin akademik, kültürel v.b. ihtiyaçlarına cevap verecek
programlar, etkinlikler, toplantı ve seminerler düzenlenir; Lisansüstü eğitim
ve Sürekli Eğitim Merkezi programlarından ayrıcalıklı olarak yararlanmaları
sağlanır.
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