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İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME POLİTİKASI
İstanbul Okan Üniversitesi toplumsal gelişimi destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğine
saygılı, etik değerler çerçevesinde rekabetçi bilgiyi tüm paydaşların katılımıyla üretip yayan bir
anlayışı benimseyerek, temel ve uygulamalı alanlarda bağımsız ve yenilikçi araştırmalar yapmayı
hedefler.
İlkeler
İstanbul Okan Üniversitesi;
 Araştırma-geliştirme çalışmalarında bölgesel, ulusal ve uluslararası gereksinimleri ve
öncelikleri dikkate almak.
 Evrensel bilim ve teknolojinin gereği olarak alanında öncü araştırma altyapılarının yer
aldığı araştırma ve uygulama araştırma merkezleri aracılığı ile araştırma sürecinin
sürdürülebilirliğini sağlamak.
 Bünyesinde gerçekleştirilen araştırma faaliyetlerinde disiplinler arası araştırmaların
“mükemmeliyet merkezleri” kapsamında değerlendirilmesi hedefiyle bilimin sürekli olarak
gelişimine katkı sağlamak.
 Araştırma-geliştirme çalışmalarında dış paydaşlarla (uluslararası, ulusal, kamu kurumları
vb.) işbirliklerini güçlendirerek araştırmalara katılımını artırmak.
 Araştırma-Geliştirme çalışmalarının kurumsal düzeyde bütünleşik olarak yönetilmesi ile
kaynak ve altyapının kurumsal hedefler doğrultusunda kullanımını güvence altına almak.
 Bünyesindeki tüm araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde ve araştırma bulgularının
yayınlanmasında ulusal ve uluslararası etik ilkeleri gözetir.
 Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ülke politikaları, bölge ihtiyaçları ile araştırmacı ve
altyapı potansiyelini dikkate alarak araştırmada öncelikli alanlar belirler.
 Yapılan araştırmaların toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamak ve araştırmada işbirliği
potansiyelini artırmak için telif hakkıyla ilgili mevzuatı ve ikili işbirliklerindeki gizlilik esasını
gözeterek bünyesinde üretilen tüm bilimsel çalışmalara erişimi sağlar.
 Araştırmaların tarafsız ve objektif şekilde yapılmasını ve yayınlamasını olumsuz etkileyen
her türlü eylemin karşısındadır. Yasal sınırlar içerisinde gerçekleştirilen akademik faaliyetler
üzerindeki her türlü baskı unsuruna karşı araştırmacıların özerklik alanlarını ve akademik
özgürlüklerini güvence altına alır.
 Araştırmacıların bilimsel araştırma yapmalarını ve bu araştırmaları için fon arayışlarını
destekler, patent ve ticarileştirme konularında danışmanlık ve destek hizmeti sunar.
 Bünyesinde yürütülen araştırma çıktılarının ilgili sektörlere transferini desteklemek ve
kolaylaştırmak için araştırmacılara destek verir. Fikri mülkiyet ve ticarileştirme girişimlerinde
uyguladığı stratejiler ile fikri mülkiyet hakkını korur.
 Bünyesinde yapılan araştırmaların etkisini ve uluslararası tanınırlığı artırmayı hedefler.
 İstanbul Okan Üniversitesi araştırma faaliyetlerinin eğitim-öğretim ile bütünleştirilmesini
sağlar.
 İstanbul Okan Üniversitesi her yıl araştırma performansını değerlendirerek ulusal ve
uluslararası standartlara ulaşabilmek için gerekli kurumsal düzenlemeleri yapar.
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