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İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARSILAŞMA POLİTİKASI   
 

Amaç 
Üniversitenin strateji, organizasyon, çeşitlilik, kültür ve yönetim alanlarında uluslararasılaşmanın 
geliştirilmesi ve entegrasyonu için bir çerçeve oluşturmak. 
 

Uluslararasılaşma Stratejisi 
Uluslararası Programlar, Uluslararası Ofis ve Uluslararası Öğrenciler Ofisinin katkılarıyla İstanbul Okan 
Üniversitesinde uluslararası boyutun sürdürülebilirliğine katkıda bulunan uluslararasılaşma eylem ve 
faaliyetlerini geliştirmek için uygun bilgi ve araçları sağlamak amacıyla bir uluslararasılaşma yönetim 
modeli geliştirilmiştir.  
Uluslararası Programlar Ofisi ve Uluslararası Öğrenciler Ofisi İstanbul Okan Üniversitesinin uluslararası 
ilişkileri koordine etmedeki ana noktasıdır. Bu bağlamda temel işlevleri, öğrenci/öğretim üyesi 
hareketliliğinin artırılması, müfredatın uluslararasılaşmasının sağlanması, kampüsteki İstanbul Okan 
Üniversitesi uluslararası varlığının ve kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası proje ve faaliyetlerin 
desteklenmesidir. 

 

Uluslararasılaşma Motivasyonu 

İstanbul Okan Üniversitesi kendi çevresinin değişen özelliklerine ve gelişen global dünyaya uyum sağlama 
ihtiyacı hissettikçe, giderek arttırdığı girişimci tutumu uluslararasılaştırmaya da yol açmıştır. Bu doğrultuda 
İstanbul Okan Üniversitesi uluslararası meseleleri stratejik planlarında önemli bir tema olarak 

konumlandırmış ve sistematik uluslararasılaşma için sürekli çaba göstermektedir. Üniversitenin 
uluslararasılaşma  motivasyonu aşağıda özetlenmiştir: 
 Ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda daha fazla kurumsal görünürlük elde etmek. 

 Kaliteli eğitimi ön planda tutmak. 

 Kurumun eğitim kapasite ve yeteneklerini genişletmek için öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin 
hareketliliğini artırmak. 

 Araştırma için kapasite oluşturmak. 

 Öğrencilerin uluslararası programlara erişimini geliştirmek. 

 En iyi Uluslararası uygulamaları paylaşarak kurumsal operasyonları geliştirmek. 
 

Uluslararasılaşma Hedefleri 
 Kampüs genelinde öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari personel arasında uluslararası ve kültürler arası 
programların daha derin bir şekilde anlaşılmasını ve desteklenmesini teşvik etmek. 

 Müfredatın uluslararası içeriğini geliştirmek. 

 Uluslararası deneyimlere doğrudan katılan iç paydaşların sayısını artırmak. 
 İstanbul Okan Üniversitesinde rekabetçi bir uluslararası lisans ve lisansüstü eğitim sunmak için yeni 
ortaklıklar geliştirmek. 

 Uluslararası öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlayan 
destekleyici hizmetleri sunmak. 

 Uluslararası Öğrenciler Ofisinin ve Uluslararası Programlar Ofisinin uluslararası öğrencilerin kampüs 
içinde ve dışında adaptasyon ve entegrasyon süreçleri için çeşitli faaliyetlerle ve organizasyonlarla tüm 
gerekli desteği sağlamak. 
 Uluslararası araştırmalar için teşvikler sağlamak. 

 Uluslararası odaklı yüksek lisans programlarını güçlendirmek. 

 Dâhil olduğumuz uluslararası faaliyetlerin çeşitliliği çerçevesinde pazarlama alanını ve iletişimi 
geliştirmek. 
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 Uluslararası kapsamda öğretim ve araştırma girişimlerini yönlendirmede fakültelerin birincil rolünü 
tanıyan ve kampüs genelinde daha fazla işbirliğini teşvik eden bir yapı oluşturmak. 

 Üniversite personeli ve öğrencilerinin evrensel vatandaşlar olarak geliştirmek. 
 Mezunları uluslararası ve çok kültürlü toplumlarda yüksek ve duyarlı bir performans sergilemeye 
hazırlamak. 
 Personeli uluslararası araştırmacı olarak geliştirmeye ve uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim 
sunmaya teşvik etmek. 
 Uluslararası topluluklar, özellikle de bölgesel alanlarda bulunanlar arasındaki işbirliği bağlantılarını 
kolaylaştırmak. 
 

Kaynak 

Üniversitedeki uluslararasılaşma faaliyetleri İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve üniversite 
Rektörü tarafından desteklenir. İstanbul Okan Üniversitesi entegre ve koordine edilmiş bir organizasyon 
yapısı ile işletilmektedir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


