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İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI
İstanbul Okan Üniversitesi temel değerleri içerisinde bilimsel, sosyal, çevresel, tarihsel,
kültürel duyarlılığı barındırmakla birlikte topluma karşı sorumluluklarının farkındalığa sahiptir ve
bu çerçevede toplumsal katkı politikalarını benimsemiştir.
Üniversitemizin içinde yaşadığı topluma yönelik ilk, doğrudan ve en büyük katkısı eğitimöğretim süreçlerini toplumsal katkı ile bütünleştirmek ve bu süreçlerde elde ettiği bilgiyi toplumun
yararına sunmaktır. Bu doğrultuda Üniversitemizin topluma sağladığı en değerli katkı, sahip
olduğu maddî ve manevî imkânlar çerçevesinde yetiştirilen öğrencileri/mezunlarıdır.
Üniversitemiz, proje hazırlanması, toplum adına düzenlenen çeşitli farkındalık eğitimleri
düzenlenmesi, üretilen bilimsel bilginin topluma hizmet sağlaması yönünde geliştirilmesi ve sivil
toplum ile iş birliklerinin tesis edilmesi gibi toplumsal katkı faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için
tüm mensuplarına sürekli katkı sağlar ve onlarla iletişimde bulunarak faaliyetlerini teşvik eder.
İlkeler
İstanbul Okan Üniversitesi;
 Üniversite-Kamu/Üniversite-Özel Sektör/Üniversite-Sivil Toplum Kuruluşları şeklindeki
yerel, bölgesel ve ulusal iş birliklerini destekler ve teşvik eder.
 Toplumsal duyarlılık ve farkındalık yaratılması adına yürütülecek faaliyetlerin tespit ve
teşvik edilmesine katkı sunar.
 Üniversitemiz, toplum sağlığını ilgilendiren alanlar ile ilgili çalışmaları teşvik eder.
 Bölgesinde sosyal ve kültürel hayata, bünyesinde yer alan bütün akademik ve idari
birimler aracılığıyla, olumlu yönde etki edecek, tüm faaliyetleri, destekler ve teşvik eder.
 Üniversitemiz, öğrencilerimizin yaparak ve hizmet ederek öğrenme süreçlerini daha ileri
düzeye taşımalarını sağlamak adına gerek aldıkları eğitimin kapsamı ve içeriğini nitelik yönünden
zenginleştirecek adımlar atar gerekse de bundan sonraki aşamada kamu ve özel sektör alanında
gerçekleştirilecek iş birlikleri ile iki taraflı bir kazanım elde edilmesini teşvik eder ve sürece katkı
sunar.
 Üniversitemizin kurulduğu topraklar üzerinde, başta tarihî zenginlikler olmak üzere bu
zenginliklerin korunması ve ortaya çıkarılmasını, tarihsel zenginliklerin değerlerini ve anlamlarını
günümüze yansıtan çalışmaları destekler ve teşvik eder.
 Tüm akademik ve idari faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesini, her
türlü ayrımcılığın engellenmesini sağlayacak önlemleri alır.
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