YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl
Rektör
01 Kasım 2017

1

İçindekiler
1. Stratejik Planlama
a. Kalite Politikası
b. Stratejik Plan Çalışması
c. Stratejik Plana Yönelik Yapılan Çalışmalar
2. Dış Paydaş Toplantıları
3. Web Sayfası Düzenlenmesi
4. Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalarda Üniversitenin Yeri
5. Akademik Takvim
6. Dış Paydaş Eğitimleri
7. Sürdürülebilir Kampüs Çalışmaları
8. İyileştirme Faaliyetleri
9. Öğrencilerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı
10. Bilgi Merkezi
11. Öğrencilere Yönelik Oryantasyon Programı
12. Araştırma ve Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler
13. Staj Yönergeleri
14. Yakın Tarih Araştırma Merkezi İle Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
15. Program Çıktılarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci
16. Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri
17. İdari Yapılanma
18. İnsan Kaynakları ve Planlama Müdürlüğü

2

1. Stratejik Planlama
Üniversitemizin 2017-2022 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmaları Rektör Prof. Dr.
Canan Aykut Bingöl’ün başkanlığında oluşturulan Kalite Komisyonu tarafından yürütülmüştür.
a. Kalite Politikası
Atatürkçü düşüncelerin ışığında, alanda öncü, seçkin, akademik ve yönetim kadroları
ile eğitim- öğretim, araştırma ve geliştirme gibi toplumsal hizmet alanlarında Türkiye’nin
geleceği ve Dünya Üniversite sıralamalarında ilk 500 de yer almayı hedefleyen üniversitemiz,
yönetim, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla;


Ulusal ve uluslararası standartlarda kabul görmüş çağdaş akademik program
uygulamaları ile bilgi çağına dönük eğitim – öğretim hizmeti sunmak



Çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu tüm nitelik ve donanıma sahip, teknolojiye hâkim, dünya kültürünü tanıyan,
öz benliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmek,



Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sosyal ve ekonomik yararlara dönüştürmek amacı ile
araştırma etkinliklerini desteklemek ve yenilikçilik girişimlerde bulunmak,



Çevreye ve İnsana saygıyı, doğal kaynakları ve tarihsel mirasımızı ön planda tutarak
mevzuatlara, standartlara ve kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğini
sürekli kılmak,



Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, girişimcilik ve yaratıcılığı
destekleyerek öğrenci ve paydaş beklentilerinde farklılık yaratmak,



Kalite seviyemizi ve verimliliğimizi sürekli iyileştirerek geliştirmek,



Tüm çalışanların Kalite Politikamızı sahiplenmesini sağlamaktır.

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl
Rektör
b. Stratejik Plan Çalışması
Çalışmalara “Kalite Komisyonu” ekibinin oluşturulması ile başlanmıştır. Çalışma
takvimi, çalışmanın katılımcıları ve yöntemi Kalite Komisyonu toplantılarında belirlenmiştir.
Planlama sürecinde SWOT Analizi ve TOWS matriksi çalışmalarına başlamadan önce
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görevlendirilen Yeditepe Üniversitesi Akademik personel ve idari personel için SWOT Analizi
Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Üniversitenin akademik ve idari tüm birimleri için durum analizi çalışması yapılmıştır.
Tüm birimlerden SWOT Analizi ve TOWS Matriksi yapılması istenmiştir. Çalışmalara bütün
birimlerin katılımı sağlanmıştır.
Tablo 1: Stratejik Plan Çalışmaları ve Katılımcıları
Çalışma Planı

Yöntem

Stratejik Plan Çalışma Takviminin ve Ekibinin Toplantı
Oluşturulması
Stratejik Plan Çalışmalarının Duyurulması
Resmi Yazı
SWOT Analizi Eğitimi Verilmesi
Tüm Akademik ve
Analizinin Yapılması

İdari

Tüm Akademik ve İdari
Matriksinin Yapılması

Birimlerin
Birimlerin

Eğitimler
SWOT Çalıştaylar
TOWS Çalıştaylar

Tüm Birimlerden Gelen SWOT Analizlerinin

Katılımcılar
Kalite Komisyonu
Tüm Personel
Kalite Komisyonu ve
her bölümden bir
görevli
Birim temsilcilerinden
oluşmuş alt gruplar
Birim temsilcilerinden
oluşmuş alt gruplar

Toplantı

Kalite Komisyonu

Yeditepe Üniversitesi SWOT Analizinin Yapılması

Toplantı

Kalite Komisyonu

SWOT Analizinin Ana Başlıklara Ayrılması

Toplantı

Kalite Komisyonu

Yeditepe Üniversitesi TOWS Matriksinin Yapılması Toplantı

Kalite Komisyonu

Misyon, Vizyon ve İlkelerin Belirlenmesi

Toplantı

Kalite Komisyonu

Toplantı

Kalite Komisyonu

Değerlendirilmesi

Amaç, Hedef, Strateji ve Performans Göstergelerinin
Belirlenmesi

30 Eylül 2016 tarihli Kalite Komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda tüm
bölümlerden görevlendirilen akademisyen ve idari çalışanlara SWOT Analizi Eğitimi
14.10.2016 / 19.10.2016 tarihlerinde Yrd. Doç. Dr. Orçun Türegün tarafından verilmiştir.
21 Ekim 2016 tarihli Kalite Komisyonu toplantısında alınan karar ile tüm Bölümler/
Fakülteler ve Genel Sekreterlik Kasım 2016 ortalarına doğru SWOT Analizleri ve TOWS
stratejileri bitirilmesine karar verilmiştir.
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Yeditepe Üniversitesi’nin durum analizi kapsamında yapılan SWOT Analizi Kalite
Komisyonunun olarak Eğitim Öğretim Sistemi, Araştırma Geliştirme Sistemi, Kalite Güvence
Sistemi ve Yönetim ve İdari Sistemi olmak üzere 4 alt grup altında yapılmıştır.
18 Kasım 2016, 16 Aralık 2016, 23 Aralık 2016, 6 Ocak 2017 ve 18 Ocak 2017 tarihli
Kalite Komisyonu toplantısında bölümlerden gelen SWOT Analizleri görüşülmüştür.
Üniversitenin akademik ve idari birimlerinden gelen SWOT Analizleri toplanmış, Kalite
Komisyonu ekibi ile derlenmiştir. Durum analizi incelenerek üniversitenin SWOT Analizi
yapılmıştır.

Üniversite

SWOT

Analizi

eğitim

alt

yapısı,

dış

değerlendirmeler,

uluslararasılaşma, akademik ve idari personel, işbirlikleri, yönetim ve destek hizmetler olarak
6 ana başlıklara ayrılarak hazırlanmıştır.
17 Şubat 2017 ve 03 Mart 2017 tarihli Kalite Komisyonu toplantısında Yeditepe
Üniversitesi SWOT ve TOWS matrisinin son hali tüm komisyon üyeleriyle paylaşılmış olup,
dil editörlüğünün yapılması için Eğitim Fakültesi’ne gönderilmesi uygun bulunmuştur.
10 Mart 2017 tarihli Kalite Komisyonu toplantısında Stratejik Planlama ve hedefler
gözden geçirilmiştir. Stratejik plan içerisinde yer alan performans göstergelerinin belirlenmiş
ve ilgili bölümlerle paylaşılmasına karar verilmiştir.
31 Mart 2017 tarihli Kalite Komisyonu toplantısında Stratejik Plan hedeflere ulaşmada
belirlenen indikatörlerin hangi birimler tarafından toplanacağına karar verilmiştir.
07 Nisan 2017 tarihli Kalite Komisyonu toplantısında Stratejik Planlamada yer alan
indikatörler tekrar gözden geçirilmiş ve son haline getirilmiştir.

c. Stratejik Plana Yönelik Yapılan Çalışmalar
Yeditepe Üniversitesi Stratejik Plana ait hedef kartları oluşturulmuştur (Ek 1. Yeditepe
Üniversitesi 2017 – 2022 Stratejik PlanI Hedef Kartları).

2. Dış Paydaş Toplantıları
Yeditepe Üniversitesi Bologna Süreci Danışma Kurulu İşleyiş Yönergesi’ne göre;
özellikle akreditasyon sürecinden geçmiş fakülteler/bölümler dış paydaş toplantılarını yılda
bir kez yapmaktadır. Akreditasyon sürecinde olmayan bazı fakülteler/bölümlerin danışma
kurulu toplantılarının yapıldığı ve danışma kurulları olmayan fakülte/bölümlerin danışma
kurullarını oluşturulması planlanmıştır.
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3. Web Sayfası Düzenlenmesi
Yeditepe Üniversitesi web sayfası “Kalite Güvence Sistemi” sekmesi altında
düzenleme yapılmıştır (http://www.yeditepe.edu.tr/tr/universitemiz-genel/kalite-guvence-).
Oluşturulan yapı aşağıdaki gibidir;
Kalite Güvence Sistemi


Kalite Politikası



Kalite Komisyonu



Yeditepe Üniversitesi Stratejik Planı



Kurumsal İç Değerlendirme Raporları



Akreditasyonlarımız

4. Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalarda Üniversitenin Yeri
Yeditepe Üniversitesi, Türk Yükseköğretim Sistemi içindeki yerini, ulusal eğitim
misyonlarını gözeterek çağdaş anlayışlar bütünlüğü çerçevesinde tanımlamaktadır. Bu
anlayışın, üniversitemizin fiziki alt yapısından, öğretim programlarının içerik ve yapısal
bağlantılarına ve Uluslararası Ofis vb. gibi idari hizmetlerine kadar yansımakta olduğu açıkça
görülmektedir. Yeditepe Üniversitesi kuruluşundan bu yana, kurumsallaşma çabalarına büyük
önem vermektedir. Bu bağlamda, kalite geliştirme ve stratejik planlama konularında bir dizi
atılım geçekleştirilmiştir.
2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Erasmus ve benzeri uluslararası öğrenci değişim
programları çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrenci olarak yurt dışına toplam 192 kişi
gitmiştir. Yurt dışından gelen toplam kişi sayısı ise 109’dur. Üniversitenin Erasmus anlaşma
sayısı 742, benzeri uluslararası öğrenci değişim programları anlaşma sayısı 148’dir.
Üniversite bünyesinde yapılandırılan Uluslararası Ofis koordinatörlüğünde öğrenci,
öğretim elemanı ve diğer ilgili personelin Erasmus ve benzeri uluslararası değişim
programlarına etkin katılımının sağlanması.


Öğrenci kulüplerinin uluslararası etkinliklere katılmaları.



Uluslararası öğrenci spor etkinliklerine katılma.



Uluslararası akademik etkinlik proje ve programlarına katılma.



Uluslararası elektronik iletişim etkinliklerine katılma.
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Uluslararası sempozyumlar, seminerler, konferanslar düzenleme; bunlara katılma ve
bunları destekleme.

Üniversitenin URAP, U-Multirank, Times Higher Education (University Ranking ) Dünya
sıralamalarındaki yeri ve TÜBİTAK Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi


Yeditepe Üniversitesi Kalite bilinci çerçevesinde Üniversitemizin Uluslararası
tanınabilirliğini artırmak, Eğitim, Araştırma, Uluslararasılaşma, Sanayi ilişkilerini
güçlendirmek ve Yönetimsel şeffaflığı sağlamak amacıyla mevcut URAP sıralamaların
ilave olarak, Dünya sıralamalarında öne çıkan “Times Higher Education” ve “UMultirank” ve sıralama kuruluşlarına 2016-2017 yıllarında ilk defa katılmıştır.



URAP Dünya sıralamalarında Yeditepe Üniversitesi 2017-2018 yılları arasında 1818
inci sırada yer almıştır.



Türkiye’deki tüm üniversitelerinin URAP sıralamalarına bakıldığında, 148 üniversite
arasında Yeditepe Üniversitesi 65 ncı sırada yer almıştır. 46 Vakıf üniversiteler arasında
Yeditepe Üniversitesi 10 nci sırada yer almıştır. Bu manada bir önceki yıla göre bir
basamak yukarı çıkmıştır. Vakıf Üniversiteleri Sıralamasında ilk 10 içerisinde yer
almıştır. Tıp Fakültesi olan Vakıf üniversiteleri içerisinde ise ilk 6'da yer almıştır.



2016-2017 “Times Higher Education” Dünya sıralamalarına başvuran yaklaşık 2000
üniversiteden 1102 si sıralama ölçütlerini geçmiş ve Yeditepe Üniversitesi toplam
sıralamada 1001 + yer almıştır. Bu manada, Üniversitemiz “Times Higher Education
World University Rankings 2018” sertifikasını almıştır.



Times Higher Education sıralamalarında Yeditepe Üniversitesinin Uluslararası
Görünümü (International Outlook) kategorisinde ilk bin içerisinde 889 ncı sırada yer
almıştır. Bu kategoride Türkiye’den katılan 22 Üniversite arasında 11 ncı sırada yer
almıştır ve yine bu kategoride ilk 1000’e giren 4 Türk üniversitenin önünde yer almıştır.



Times Higher Education’nin Araştırma (Research) kategorisinde ise, 1102 üniversite
arasında 1015 ncı sırada yer almıştır. Bu kategoride Türkiye’den katılan 22 üniversite
arasında 18 ncı sırada yer almıştır. Bu manada ilk 1000’e giren 2 Türk üniversitesinin
önünde yer almaktadır. Yeditepe Üniversitesi Times Higher Education sıralamalarında
ki 6 kategoriden 2 kategoride Türkiye’den ilk 1000’e giren 5 Türk üniversitelerin
önünde yer almıştır.
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2016-2017 U-Multirank sıralamalarına Türkiye’den 34 Üniversite katılmıştır. Katılan
34 Üniversite arasından Yeditepe Üniversite 4 ncı sırada yer almıştır. U-Multirank
Dünya sıralamalarında ise Yeditepe Üniversitesi 1500 üniversite arasında 750 ncı
sıradan itibaren dâhil olmuştur.



Üniversite

kampüslerindeki

sürdürülebilirlik

çabalarını

dünya

çapında

değerlendirmekte ve karşılaştırmasını yapmakta olan GreenMetric Üniversite
Sürdürülebilirlik Derecelendirme sistemine Yeditepe Üniversitesi de dahil olmuştır.
Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden,
sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel
farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, altyapı, enerji ve iklim
değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte,
her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu
değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır. Yeditepe
Üniversitesi olarak GreenMetric verileri toplanarak online sisteme girişleri yapılmıştır.
GreenMetric World University Ranking dünya çapındaki sıralama sonuçları 2017
yılının Aralık ayında açıklanacaktır.

5. Akademik Takvim
Yeditepe Üniversitesi Akademik Takvimini en az Eğitim, Öğretim (14 Hafta)+Final (2
hafta)+Bütünleme (1 hafta) olacak şekilde planlaması yapılmaktadır. Güz ve bahar
yarıyıllarında hazırlanan akademik takvim Senato onayı sürecinden geçirilir, ardından
uygulamaya konulur.

6. Dış Paydaş Eğitimleri
Yeditepe Üniversitesi’nde 4-11 Mayıs 2017 Tarihlerinde 54 ilden 480 lisenin 785
rehber öğretmen ve yöneticilerine Üniversitemiz kampüsünde derslere katılımları sağlanarak
ilgilendikleri bölümlerin dekanlıkları tarafından belirlenen ders içerikleri ile ilgili 13 Fakültenin
50 Bölümünün 88 Akademisyeni tarafından eğitimler verilmiştir. Aynı guruba 5-12 Mayıs 2017
tarihlerinde İzgören Akademi tarafından liderlik üzerine eğitimler verilmiştir.
Yeditepe Üniversitesi örneğine az rastlanır bir uygulamayla akademisyenliğe yeni
başlayan yardımcı doçent öğretim üyelerinin yanı sıra isteyen doçent ve profesör öğretim
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üyelerine yılda iki kez olmak üzere Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programını yürütmektedir. Bu
sayede öğretim üyelerimizin eğitici nosyonlarının geliştirilmesi sağlanmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Trafikte Haklarım Derneği ile trafik kazaları
konusunda ortak proje gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademik kadrosunda yer alan uzman hukukçular
eşliğinde Trafik mağdurlarının hakları konusunda bilgilendirici kısa videolar hazırlanmış ve
Derneğin

web

sitesinden

kamuoyunun

hizmetine

sunulmuştur(Bkz.

http://www.trafiktehaklarim.org). Uluslararası Yaz Eğitim Programı kapsamında American
University Washington College of Law, Loyola University New Orleans, Pennsylvania State
University, The Hague Academy of International Law, Universidad de Deusto ve Universiteit
van Amsterdam ile işbirliğinde bulunulmuştur. Ayrıca ABD’de işbirliği yapmakta olduğumuz
üniversitelerden New Orleans’taki Loyola Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Viyana’da her yıl
düzenlemekte olduğu Yaz Okulunda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden bir öğrenciye
burs vermektedir. Viyana’da gerçekleştirilen Yaz Okulunda Comparative Legal Systems,
Introduction to European Union Law, Comparative Human Rights, Comparative Education
Law, Comparative Labour and Employment Law gibi dersler verilmektedir. Ders saatlerine
göre üç veya daha çok ders alanlar olabilmektedir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
gösterilecek bir burslu öğrenci, ders ücreti ödemeden kaydını yaptırabilmekte ve dilediği dersi
alıp sınavlarına girebilmektedir. Bu Program ABA tarafından akredite olduğundan alınan
notlara ABD’de tüm hukuk fakültelerinde kredi verilmektedir. Sınavlarda başarılı olmaları
halinde bizim öğrencilerimiz de aldıkları notu bir veya bir kaç seçimlik ders için
saydırabilecekleri gibi AB Hukuku ve İş Hukuku dersinden alınan not da Yeditepe’deki aynı
ders için kabul edilmektedir. Öte taraftan, Loyola Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr.
Patrick Hugg önceki yıllarda ve 2017 yılı Bahar döneminde Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde konuk öğretim üyesi olarak ders ve seminerler vermiştir. Uluslararası ve ulusal
farazi mahkeme yarışmalarına takım olarak katılımları desteklenen Hukuk Fakültesi
öğrencileri, her yıl bu tür organizasyonlara katılmakta ve Üniversiteyi temsil etmektedir. Bu
anlamda, European Law Moot Court Competition gibi organizasyonlara katılan Fakülte
öğrencileri bu yarışmalar arasında Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma
Yarışması’nda 2010 yılında birincilik, 2011 yılında üçüncülük ve 2014 yılında ise Jessup
International Court adlı yarışmada birincilik elde etmişlerdir. Fakülte tarafından öğrencilerin
her yıl kurgusal dava yarışmalarına katılımı desteklenmekte ve belli başlı bütçeler bu alana
ayrılmaktadır. 2017-2018 akademik yılında Jessup International Court yarışmasına katılacak
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öğrencilerin an itibariyle hazırlıkları başlamıştır. Türk Hukuku açısından güncel gelişmelerin
takip edilebilmesi adına çeşitli sempozyum ve konferanslar düzenlenmektedir. Örneğin Ticari
İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Paneli geçtiğimiz Şubat ayında alanında uzman birçok
akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanan
Türk ve yabancı akademisyenlerin konuşmacı olarak katılacağı kişisel verilerin korunması
konulu bir konferans için hazırlıklara başlanmıştır.


Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fethi Şua Doğuş Otomotiv
Hukuk Departmanına 6 Aralık 2014 tarihinde yeni Türk Ticaret Kanunu
sertifikalı eğitim programında eğitim verdi.



Prof. Dr. Hakan Üzeltürk İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından
verilen Bilirkişilik Temel Eğitimi sertifika programında 26 Eylül 2017
tarihinden bu yana Bilirkişilik ve Hukuk Sistemi hakkında ders vermektedir.



Yrd. Doç. Dr. Barış Erman İzmir’de 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında
Universal Health Tourism Network tarafından gerçekleştirilen programda
eğitim verdi.



Yrd. Doç. Dr. Barış Erman 4-6

Ocak

2017

tarihlerinde

International

Organization for Migration tarafından gerçekleştirilen Göçmen Kaçakçılığı ve
İnsan Ticareti suçlarının soruşturulması ile ilgili bir eğitim programında ders
verdi.


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fethi Şua

İş bankası Stajyer Müfettiş Yardımcılarına

22 -27 Şubat 2016 tarihleri arasında ticaret hukuku eğitimi verdi.


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fethi Şua

İş bankası Stajyer Müfettiş Yardımcılarına

9-14 Mart 2015 tarihleri arasında ticaret hukuku eğitimi verdi.
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, öğrencilere klinik işleyiş ve düzen,
QDMS (kurum içi haberleşme sistemi), onam formları, Temel Yaşam Desteği, Enfeksiyon
Kontrolü, İş Sağlığı ve güvenliği ve Tıbbi Atık kontrolü gibi eğitimler her yıl verilmektedir.
Bunun yanı sıra Sürekli Eğitim Merkezi her yıl aylık periyodlarda eğitim seminerleri
düzenleyerek öğrencilerimizi ve meslektaşlarımızı aydınlatmaktadır. Konularında uzman
çeşitli konuşmacılar davet edilerek bilgi alışverişine uygun bir ortam oluşturulmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde bulunan
Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (YUKAL) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2010 standardı gereği akredite edilmiş olup, Türk Sanayisine
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hizmet ve eğitim vermektedir. Bu laboratuvar öğrencilerimizin ölçüm bilimi (Metroloji)
kalibrasyon konusunda donanımlı yetişmelerini sağlamanın yanı sıra, Türk endüstrisine de
sıcaklık ve boyut kalibrasyonları konusunda hizmet vermektedir.
Eczacılık Fakültesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu
işbirliği ile “Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar eğitimi” 11
Haziran 2015 tarihinde düzenlenmiştir.
Eczacılık Fakültesi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu’nun
onayı ile, Quintiles işbirliği ile “Temel İyi Klinik Uygulamalar Araştırmacı Eğitimi”
düzenlenerek, hem öğrencilerimize hem de sektör paydaşlarına sertifikalı eğitim düzenlenmiştir
(16 Şubat 2016).
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 16 Ekim 2017 tarihinde
“Dünya Gıda Günü” kapsamında FAO’ nun (Food and Agriculture Organization of the United
Nations) Türkiye’ deki partneri olarak açlığa, küresel ısınma, sürdürülebilir gıda üretimi ve adil
gıda paylaşımının insanlık hakkı olduğuna dikkat çekmek adına tüm dünya ülkeleri ile aynı
anda bir etkinlik düzenleyerek katılmıştır (http://www.yeditepe.edu.tr/tr/duyuru/world-foodday-global-food-security-and-sustainability-seminar).
Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 18 Ekim 2017
tarihinde “Türk Mutfak Kültürü’nde Aşure” konulu bir seminer düzenlemiştir. Seminerde
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Gıda Antropoloğu Yrd. Doç. Dr. Arzu Durukan aşurenin
kültürel tarihini anlatırken, Öğr. Gör. Şef Fahri Demir de geleneksel aşure yapımını uygulamalı
olarak göstermiştir. Seminer sonrasında tüm katılımcılara aşure ikramı yapılmıştır
(http://www.yeditepe.edu.tr/tr/duyuru/turk-mutfak-kulturunde-asure).
Üniversitemiz bünyesinde bulunan ‘Sürekli Eğitim Merkezi’ çatısı altında düzenlenen
kurum içi eğitimlerle dış paydaşlara eğitim verilebilmektedir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Prof. Dr. Hediye Özkan Arslan
tarafından Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’da 15 Mayıs 2017 tarihinde
“Yönetici Hemşire Gözüyle Hemşireliğin Geçmişi ve Geleceği”, Dr. Sevim Şen tarafından 18
Nisan 2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Liderlik ve
Yönetim dersi kapsamında “Güçlendirme ve Nörolinguistik Programlama” eğitimi, Dr. Sevim
Şen tarafından Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 26 Mayıs 2017
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tarihinde düzenlenen sempozyumda “Hemşirelerin Güçlendirilmesinde Nörolinguistik
Programlama” eğitimi verilmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği Bölge
Sekreterlikleri ile imzalanan eğitim işbirliği protokolü dışında bir de eğitim ve araştırma
hastanelerinde öğrencilerimize eğitim veren kliniklerle karşılıklı niyet mektubu niteliğinde ek
bir protokol imzalamıştır. “Dış Kurumda Staj Eğitimi Protokolü” başlıklı bu protokol esasen
kliniklerin seçilme kriterlerine dayanılarak hazırlanmış ve eğitim amaç ve hedeflerini de içeren
bir belgedir. Protokol; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Staj Koordinatörlüğü Genel
Bilgileri, Dış Kurum Genel Bilgileri, Dış Kurum Hizmet ve Eğitim Altyapısı Bilgileri, Staj
Eğitimi Amaç ve Hedefleri, Staj Koordinasyon Komitesi, Staj İşleyişi, Staj Akademik
Programı, Staj AKTS Tablosu, Bağımsız Çalışma Saatleri, Ölçme Değerlendirme, Staj
Takvimi, Öğrenci Grupları Listesi, Staj Kılavuzu, Staj Değerlendirme Formları gibi
başlıklardan oluşmaktadır. Söz konusu protokollerin imzalandığı toplantılara aynı zamanda bir
oryantasyon eğitimi de eklemlenerek fakülte amaç ve hedeflerimiz paylaşılmakta ve sürecin
yürütülmesi için gerekli temel bilgilerin yanında dış eğitim kurumlarından beklentilerimiz
aktarılmaktadır. Fakültemiz öğretim üyelerine yönelik Eğitici Gelişimi Programına dış
kurumlardan eğiticilerin katılımı sağlanmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Bölümü öğretim üyeleri, CEVA Lojistik firmasına, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde
periyodik olarak eğitimler vermeye devam etti. Uluslararası Finans Bölümü tarafından açılan
“AFN 314 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi” dersi kapsamında öğrencilerimiz Foreks Bilgi
İletişim A.Ş. ve Deutsche Bank / Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. firması yetkilileri
tarafından, sırasıyla, sektör profesyonellerin kullandığı Finans Piyasaları Platformunun
kullanımı ve Türkiye’de Türev Piyasalarına bakış konularında sertifikalı eğitim almaktadırlar.

7. Sürdürülebilir Kampüs Çalışmaları
Yeditepe Üniversitesi, toplumun çeşitli kesimlerinde çevresel konularla ilgili
farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekmek amacıyla çalışmalarda
bulunmaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturmak için çeşitli
sürdürülebilirlik çabaları göstermektedir. Sürdürülebilirlik ile ilgili ele alınan başlıca
kategoriler; kampüs yerleşimi, yapılar ve alt yapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su
tüketimi ve korunması, ulaşım ve eğitim konularıdır.
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Yeditepe Üniversitesi uluslararası UI GreenMetric World University Ranking Network
(UIGWURN) üyesidir. UI GreenMetric, dünyada sürdürülebilirlik konusundaki ilk
derecelendirme

kuruluşu

olarak

kabul

edilmektedir.

UI

GreenMetric

Üniversite

Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını
dünya çapında değerlendirmekte ve karşılaştırmasını yapmaktadır. Değerlendirme platformu,
Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında kurulmuştur ve her yıl katılımcı üniversitelerin
derecelendirmesi yapılmaktadır.
Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden,
sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık
yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim
kurumlarının katılımına açıktır. Network, tüm dünyadan 75 ülkedeki

515 katılımcı

üniversiteden oluşmaktadır. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından
altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda
değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu
değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır. Değerlendirme,
Endonezya Üniversitesi rektörlüğüne bağlı bir uzman ekip tarafından yapılmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi olarak GreenMetric verileri toplanarak online sisteme girişleri
yapılmıştır. GreenMetric World University Ranking dünya çapındaki sıralama sonuçları 2017
yılının Aralık ayında açıklanacaktır.
Sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili üniversitemizde yapılan faaliyetler:


Enerji ve İklim Değişikliği ile ilgili önlemler belirlenmiştir. İlk aşamada, kampüste
yenilenebilir enerji üretimi olarak güneş enerjisi sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
Yıllık toplam güneş enerjisi üretim kapasitesi yaklaşık 10000 MW’dır. Yenilenebilir
enerji üretiminin yıllık toplam enerji kullanımına oranı %10’dur.



Ayrıca

kampüs

binalarında

LED

aydınlatmalar,

enerji

tasarruflu

ampuller

kullanılmaktadır. Laboratuarlarda ise enerji açısından verimli cihazlar kullanılmaktadır.
Aynı zamanda tüm binalarda otomatik kapı, otomatik yangın, otomatik aydınlatma
sistemi mevcuttur. Binalarda düzenli olarak kontrol edilen ve kaydedilen monitör ve
kontrol elemanları da bulunmaktadır.


Yeşil bina uygulamaları olarak Yeditepe Üniversitesinde tüm kampüs binalarında doğal
havalandırma ve tam gün doğal aydınlatma bina özellikleri bulunmaktadır.

13



Kampüs bünyesinde bir biyolojik arıtma tesisi bulunmaktadır. Arıtma tesisinde
kullanılan sular arıtılarak geri dönüşümü sağlanarak yeşil alanların sulama sistemlerinde
ve tuvalet sistemlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca su verimliliğinin sağlanması için tüm
kampüs tuvaletlerindeki musluklarda debi düşürücü cihazlar kullanılmaktadır. Bununla
birlikte su tasarrufu programı için 6000 m3 kapasiteli zemin su tankı programlanmış ve
inşaatına başlanmıştır.



Üniversite atık yönetimi için geniş kapsamlı bir geri dönüşüm programı
yürütülmektedir:
Kampüs alanı içinde inorganik atıklar türlerine göre ayrı ayrı toplanarak
değerlendirilmektedir. Atıkların %50’sinden fazlası geri dönüşüme yollanmaktadır.
Geri dönüşümü yapılamayan inorganik atıklar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
işbirliği içinde toplanarak bertarafı sağlanmaktadır. Atıklardan kaynaklanan çevre
kirliliği, koku ve sızıntılardan kaçınmak için bir yeraltı atık konteyner sistemi
kullanılmaktadır.
Üniversitemizde organik atıklar ise bitkilerin budanması ve çimlerin biçilmesi sırasında

toplanarak kompost tesisinde gerekli işlemlerden sonra kompost gübresine dönüştürülerek yeşil
alanda bitki beslemek ve geliştirmek üzere kullanılmaktadır.
Toksik

atıkların

tamamının

bertarafı

envanter

tutularak

yapılmaktadır.

Üniversitemizden çıkan tüm zehirli atıklar çevre lisansı izni ve ulusal atık taşıma formu bulunan
imha şirketlerine gönderilmektedir. Tüm kayıtlar tutulmakta ve yıl sonunda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı sistemine girilmektedir.


Yeditepe Üniversitesi kampüsü içinde araç kullanımı azaltma politikası kapsamında
kampüs içine özel araçların girişine izin verilmemektedir. Kampüs içinde ring servisi
sağlanmaktadır. Ayrıca kampüs içinde keyifli ve konforlu yürüyüş alternatiflerine sahip
birçok yaya yolu bulunarak yürüyüş teşvik edilmektedir.



Üniversitemizde çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili dersler, araştırmalar, akademik
yayınlar ve akademik etkinlikler teşvik edilmektedir.



Yeditepe Üniversitesi WEB sitesinde, Sürdürülebilir Kampüs WEB sayfası ile ilgili
çalışmalar yürütülmektedir.



Üniversitemizde kayıt ve tanıtım için üniversiteye gelen öğrencilere çevre duyarlılığını
arttırmak adına yazılı ve resimli mesajlar içeren çevre dostu yeniden kullanılabilir bez

14

çantalar verilmektedir. Üniversite iç yazışmalarda 18 defa kullanım alanı sağlanmış olan
çoklu kullanım için tasarlanmış zarflar kullanılarak doğayı korumak ve doğaya
duyarlılığı arttırmak amaçlanmıştır.


Öğrencilerin, idari personelin katılımıyla, çevre bilincini arttırmak için çevre koruma
kampanyaları düzenlenmiştir. Atık pil toplama, plastik kapak toplama ve tarihi geçmiş
ilaçların güvenli bir şekilde toplanması kampanyaları yürütülmektedir. Üniversitemizin
geri dönüşüm amaçlı yürüttüğü bu projeler belediye tarafından desteklenmektedir.

8. İyileştirme Faaliyetleri

Üniversitemizde eğitim-öğretimin sağlıklı ve verimli olması bakımından, sınıf
ortamında gerçekleştirilenlerin verimini artırmak amacıyla laboratuvar ve atölye çalışmalarına
ağırlık verilmesine, derslerin öğretim üyeleri tarafından yürütülmesine özen gösterilmektedir.
2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde akademisyenlerin ve öğrencilerin gelişimine
yönelik bilimsel katkı sağlamak amacıyla 168 adet ulusal/uluslararası bilimsel toplantı
düzenlenmiştir. Ayrıca yine bu dönemde 263 akademisyen ve 78 öğrenci için
ulusal/uluslararası bilimsel toplantı için teşvik ödenmiştir.
Öğrencilerin yabancı dilde eğitim yapabilmelerine olanak sağlamak üzere Yabancı Dil
Programları oluşturulmuştur. Bu programlar çerçevesinde, öğrencilere kendi bölümlerinde
eğitime başlamadan önce yoğun yabancı dil eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra eğitimleri
sürelerince seçmeli olarak yabancı dil seçeneği sunulmaktadır.
Üniversitede halen en yeni teknoloji ile donatılmış 4.439 bilgisayar, 58 fiziksel sunucu
üzerinde çalışan 150 sanal sunucu ve internetten oluşan bir teknoloji ve iletişim ağı
oluşturulmuş ve öğrencilerin çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmalarına olanak sağlanmıştır.
166 araştırma laboratuvarı ve 42 atölye, teknolojik bakımdan en yeni cihazlarla
donatılmış ve kullanıma hazır duruma getirilmiştir. Bu donanımlar değişen teknoloji
doğrultusunda sürekli olarak yenilenmektedir.
Bilgi Merkezimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Merkezde, gerek kitap ve
gerekse elektronik veri tabanlarıyla yeterli hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.
Öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz yüksek bilimsel kalitedeki elektronik veri tabanlarına ve
elektronik dergi aboneliklerine kampus içi ve dışından da (şifreli) erişebilmektedir.
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Kütüphanede bir görsel-işitsel merkez oluşturmak için yürütülen çalışmalar sonuçlanmak
üzeredir. Açık Erişim konusundaki faaliyetler kapsamında,. http://openaccess.yeditepe.edu.tr
adresi ile sistem hayata geçirildikten sonra, ilgili akademik girişler yapılmaya başlanmış olup
üniversitemiz yayınlarına (tez, makale, bülten, dergi, broşür vb.) ulaşılabilmesi için ilgili
Bölüm Başkanlıkları ile işbirliği yapılarak dijital kopyalar edinilmeye başlanmıştır.
Online eğitim sistemi olan Moodle, 2017-2018 Güz Eğitim-Öğretim yılı itibari ile
Üniversitemizde “COADSYS” adı ile kullanılmaya başlanmıştır. COADSYS; eğitimcilere,
yöneticilere ve öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı yaratmak için sağlam, güvenli ve
bütünleşmiş bir sistem sağlamak için tasarlanmış bir öğrenme platformudur. Keza,Yeditepe
Üniversitesi, COADSYS (moodle) sistemine Pearson MyLab platformunu entegre ederek
öğrenmeyi ve sürekli gelişim becerilerini öğrencilerine kazandırmak için bir ilke imza atmıştır.
Üniversite, SOC, ECON, MATH, PSY, PSIR Kodlu dersler için tüm 1. Sınıf öğrencileri ile bu
dersleri alan diğer öğrencilere, sürekli gelişim becerilerinin oluşmasını sağlayacak olan
dünyanın önde gelen yayınevlerinin temel disiplin e-ders kitaplarından birini armağan etmiştir.
Bu sayı üniversitemiz 1. Sınıf öğrenci sayısının %78’ini kapsamaktadır.
26 Eylül 2017 tarihli karar ile Yeditepe Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin yaşam
kalitelerini yükseltmek, ruhsal ve psikolojik yönden iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Gelişim Birimi kurulmuştur.
2005 yılından itibaren Rektörlük ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyetlerini
sürdüren Kültür ve Spor Müdürlüğü çalışmalarını sürdürmektedir. Yeditepe Üniversitesi, 9-11
Mayıs tarihleri arasında yapılan Koç Fest Türkiye Üniversiteler Yüzme Şampiyonası’nda,
Bayrak yarışları ile birlikte 28 birincilik, 20 ikincilik ve 13 (+1 Atletizm) 110m. Engelli 3.lük
ve Hentbol Erkekler Türkiye 3.lüğü) üçüncülük olmak üzere toplam 61 (63) madalya alarak en
çok madalya alan üniversite olmuştur. Takımlar bazında bakıldığında ise Yeditepe Üniversitesi
Bayan Takımı 15.346 puanla Türkiye Şampiyonu, Erkek Takımı da 14.450 puanla Türkiye
ikinciliğini hak etmiştir. Yeditepe Üniversitesi Kayak-Snowboard Takımı 2016-2017
döneminde Türkiye Kayak ve Snowboard Şampiyonalarında, bireysel olarak 2 altın, 2 gümüş,
7 bronz madalya olmak üzere toplamda 11 madalya ve takım olarak ise 2 Şampiyonluk, 1
ikincilik, 1 üçüncülük kupası ile toplamda 4 kupa almıştır.
Yatılı öğrenciler için yurt imkânı (24 saat sıcak su, telefon, internet bağlantısı)
bulunmaktadır.
Ayrıca, sosyal tesisler bütünlüğü içinde
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•

Her binada kafeterya

•

Yemekhane

•

Market

•

Banka

•

Postane

•

Mescit

•

Kapalı-Açık Yüzme Havuzları

•

Squash Salonu

•

Fitness Center, Sauna-Hamam

•

Bilardo, Masa Tenisi alanları

•

Basketbol, Futbol, Tenis ve Voleybol, Amerikan Futbolu vb. Açık Spor
Sahaları

•

Piknik Alanları

•

Cep Sinemaları, yer almaktadır.

Aynı zamanda öğrencilerimiz tarafından kurulan kulüplerin; (Atatürk Düşünce Kulübü,
Bilgisayar Topluluğu, Bilim Kurgu Kulübü, Biyoteknoloji Topluluğu, Dans Kulübü, Edebiyat
Topluluğu, Folklor Kulübü, Fotoğrafçılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Hukuk, İşletme,Kültürel
Gezi, Lojistik, Model Birleşmiş Milletler, Münazara, Müzik, Psikolojik vb.) yanı sıra, spor
takımları (Yüzme, voleybol, futbol, masa tenisi, santraç, okçuluk, tenis, basketbol vb.)
mevcuttur. Öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda, dans, folklor, müzik, satranç, spor, tiyatro,
sinema, tarih vb. alanlarda da etkinliklerini sürdürmektedir.
2016-2017 öğretim yılında öğrenci kulüpleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik sayısı
146'dır. Tüm etkinliklere toplam 18392 öğrenci katılımı sağlanmıştır.
Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi, İstanbul'un merkezi Ataşehir'de, ulaşım
açısından son derece kolay bir güzergâh üzerinde yer almaktadır. Kadıköy, Bostancı, Taksim
vb. merkezlerden toplu taşıma araçları kullanarak rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir.
Kadıköy, Üsküdar ve Küçükyalı'dan İETT otobüsleri ile, Kadıköy, Bostancı, Kartal ve
Küçükyalı'dan hatlı minibüslerle Üniversiteye ulaşma imkânı vardır. Bunların yanı sıra, isteyen
öğrenciler ile personel için konforlu Üniversite Servis Filosu, ihtiyaç sahiplerinin beklentilerini
doğru ve tam olarak karşılamak amacıyla güvenli ve konforlu bir biçimde sağlıklı ve hijyenik
ortamlarda taşımacılıklarını yapmak amacıyla 1996 yılından beri hizmetlerini sürdürmektedir.
Ayrıca, 26 Ağustos Yerleşimi içinde 08:00-23:00 saatleri arasında, ring servisleri
bulunmaktadır.
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Üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak, belirlemek, karara bağlamak, görüş ve
düşüncelerini Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek, Sivil toplum kuruluşları ve
Üniversitede toplumsal sorumluluk dersi veren öğretim görevlileri ile işbirliği yaparak
toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci
katılımını teşvik etmek, ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci
katılımına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Öğrenci Konseyi çalışmalarını sürdürmektedir.
Öğrenci konseyi ile düzenli olarak her ay rektörlük toplantıları yapılmaktadır. Konsey başkanı,
senato ve kalite komisyonu toplantılarına tam zamanlı üye olarak katılmaktadır.
Üniversitemizde, öğretim dili İngilizce olup birkaç istisna dışında bütün programlarında
zorunlu İngilizce Hazırlık Programı bulunmaktadır. Alanların özelliklerine, dünya ölçeğindeki
ilişkilere dayalı olarak öğretimini Almanca ve Türkçe sürdüren ikişer bölüm, Fransızca
sürdüren bir bölüm bulunmaktadır.
Üniversitemiz öğrencilerine Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, İspanyolca, İngilizce,
yabancılar için Türkçe yedi ayrı dilde yabancı dil imkanı sunulmaktadır. Öğrenciler kendi
bölüm ders sayılarına ek olarak kredisiz iki yabancı dil dersi daha alabilmektedir. Buna ek
olarak öğrencinin talebi doğrultusunda yabancı dil dersi de açılabilmektedir.
Yeditepe Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne
haftada 7 gün 24 saat ortak hizmet verecek olan Çağrı Merkezi 01 Haziran 2017 tarihinde
faaliyete geçmiştir. Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de sisteme
entegrasyonu çalışmaları devam etmektedir. Üniversitemize gelen çağrılar Öğrenci İşleri, Mali
İşler, İnsan Kaynakları, Satın Alma ve Kurumsal İletişim başlıklarında gruplandırılarak
operatörlerce cevaplandırılmaktadır.
Değişik disiplinlerdeki öğrencilerimiz ve araştırmacılarımıza yönelik olarak, özellikle
Akademik İngilizce alanında profesyonel yazım bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla
kurulan, Yazım Merkezi, hizmet verdiği tüm kesimler için özel oluşturulmuş programlarla
(yazım danışmanlıkları, eğitimler, çalıştaylar, vb.) faaliyetini sürdürmektedir.
Üniversitemizin tüm fakültelerinde alt yapı iyileştirmeleri için laboratuvar yenileme
çalışmaları devam etmektedir. Dersliklerin yenileme çalışmaları kapsamında projektörler,
perdeler, bunların sabitlenmiş kumandaları, ekran ayırıcıları gibi malzemeler yenilenmiştir.
Fakültelerde

araştırma

görevlisi

sayısının

arttırılmasına

yönelik

çalışmalar

yapılmaktadır. Öğrenme Yönetim Sistemlerinden Moodle üzerinden derslerin yürütülmesi
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projesi kapsamında yaz dönemi boyunca tüm akademisyenler Eğitim ve Mühendislik Fakültesi
tarafından eğitim almıştır. Güz döneminde sistem uygulamaya geçilmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, akademik araştırma ve kitap yayımlama hızını artırarak
üniversite yayıncılığı konusunda Türkiye’nin ileri gelen yayınevlerinden biri olması yönünde;
akademik düzeyi yüksek, seçkin, okurun ilgi ve bilgisini besleyen, alanında var olan eksiklikleri
tamamlayan nitelikle kitaplar üreterek çalışmalarına devam edecektir. Bu doğrultuda, kitapları
yayımlanmış akademisyenlerimizin kitaplarının 29 Ekim 2017 haftasında sergilenmesi
yapılacaktır.
Yeditepe Üniversitesi Yayınevi Doç. Dr. Sibel Özilgen’e ait “Gıda Bilmeceleri” (Mart
2017), Prof. Dr. Hasret Elçin Coşkun’un hazırladığı “Wirschaftsdeutsch für die Vorbereitung”
(Almanca İşletme Bölümü öğrencilerine yönelik Almanca hazırlık kitabı), Doç. Dr. Baki Ekçi
ile Doç. Dr. Can Aktaş’ın hazırladıkları “Travma: Acil Servis Yönetimi”, Hilmi Şeker’in
yazdığı “Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe Hukukta Gerekçe”, Suzan Kapsız’ın yazdığı
“Pygmalion Şiirler”, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Halu’nun hazırladığı “Aalvar Alto: Modern Finnish
Architecture”, Prof. Dr. Naci Tokmak’ın yayına hazırladığı sırasıyla “Divan-ı Nebati ve Kavsi
Divanı”, Yrd. Doç. Dr. Nergiz Gahramanlı’nın çevirdiği “Celil Memmedguluzade’nin
Hikâyeler”, Prof. Dr. Tülay Baran’ın yayına hazırladığı “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Lozan’ın
90.Yılına Armağan”, Prof. Dr. Janet Coleman’a ait “Siyasal Düşünceler Tarihi” adlı kitabın
telif hakları temsilcisi olan John Wiley&Sons Limited ile yapılan görüşmeler sonucunda
oluşturulmuş Türkçe telif haklarının alınması, Prof. Dr. Jeffrey Sachs’a ait “Sürdürülebilir
Kalkınma Çağı” adlı kitabın telif hakları temsilcisi olan The Wylie Agency ile yapılan
görüşmeler sonucunda oluşturulmuş Türkçe telif haklarının alınması, Rosen, “Acil Tıpta
Kavramlar ve Medikal Uygulamalar” adlı kitabın telif hakları temsilcisi olan Elsevier Inc. ile
yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulmuş Türkçe telif haklarının alınması sonucu basım
süreçlerini başlatmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Şubat – Kasım 2017 tarihleri arasında toplam 347 idari çalışanı
motivasyon sağlamak amacıyla 1. derece yakınları ile birlikte Doğa Tatil Köyü’nde tam
pansiyon olarak konaklaması sağlanmıştır.
2016 – 2017 akademik döneminde Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü,
73 Kişisel Gelişim Eğitimi düzenlemiştir. Bu eğitimlerle öğrenci ve mezunlarımızın
profesyonel yaşama hazırlık aşamalarında destek olarak sektörde yetkin iş gücü oluşturmaları
hedeflenmiştir. 63 alanında uzman üst düzey konuşmacı ve 117 firmanın insan kaynakları
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yetkilisinin katılımıyla Üniversitemiz kampüsünde gerçekleşen Kariyer Festivali ile öğrenci ve
mezunlarımızın yerinde iletişim kurmaları sağlanarak iş ve staj süreçleri desteklenmiştir.
Mezunlarımız ile iletişimin güçlenmesi ve birbirleri arasında bir bağ oluşturmaları adına her ay
düzenlenen geleneksel kahvaltıların yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlenmiştir.
Diş Hekimliği Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye'nin ilk Vakıf Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi'dir. Fakültemiz, bünyesindeki Diş Hastanesi ile birlikte Türkiye'nin en
modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kurumu olduğu gibi kendi alanında da dünyadaki sayılı
örneklerden biridir. Uluslararası öğrenci eğitiminde lisansüstü eğitim çalışmalarına ağırlık
verilmekte olup dünya standartlarına paralel çalışabilmek için çok yönlü bilimsel araştırmalara
da hız kazandırılmıştır.
Diş Hekimliği Fakültemiz Amerikan Diş Hekimleri Birliği Akreditasyon sürecindedir.
Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi JCI (Joint
Commission International) tarafından akredite edilmiştir.
Fakültede her yıl öğrenci başarı yüzdeleri takip edilmekte ve belirli bir yüzdenin
üzerinde tutulması için azami gayret sarf edilmektedir. Öğrenci yetkinliklerinin ölçülmesi için
kriter esaslı değerlendirme formları geliştirilmiştir. Değişik tedavi branşlarında öğrencilere
bağımsız hasta uygulamaları başlatılmış ve kritik hatalar belirlenip, öğrencilerimizin tam
yetkinlik kazanarak mezun olmaları hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra “ öğrenci logbook” adı
verilen öğrenci gelişim kitapçıkları düzenlemiş, böylelikle öğrencilerimizin eğitim hayatı
süresince gelişimi kaydedilmeye başlanmıştır. Ayrıca “Curriculum Management Committee”
(ders programı izleme komitesi) hayata geçirilmiştir. Başkanlığını eğitimden sorumlu dekan
yardımcısının yaptığı komite temel bilimler ve klinik bilimlerden öğretim üyelerinin
temsilcilerinden ve öğrenci temsilcilerinden oluşmaktadır.
Modüler dersler sayesinde bir konunun tüm anabilim dalları tarafından aktarılması
sağlanarak gereksiz tekrarlar önlenmiştir. Temel Bilimler dersleri ile klinik bilimlerin
ilişkilendirilmesi özellikle dikkat edilen bir unsur olup, bazı klinik bilimler öğretim üyelerinin
değişik konularda temel bilimler derslerine katılıp 15 dk lık dersler vermesi ve klinik bilimler
ile korelasyon kurulması sağlanmıştır. Bunun yanı sıra Endodonti anabilim dalı küçük gruplar
halinde ve probleme dayalı öğrenme metodolojisini bazı derslere entegre ederek kritik düşünme
esaslı eğitim modelini uygulamaya başlamıştır.
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Öğrencilerin moral düzeylerinin yükseltilmesi ve stres düzeylerinin azaltılması için
seçmeli dersler ilave edilmiştir. Dental konular dışındaki konuları içeren bu dersler öğrencilere
rahatlama ortamı sağlamayı hedeflemiştir.
Öğrenci geri bildiriminin düzenli alınması ve derslerdeki düzenlemelere öğrencilerin de
katılması için her anabilim dalından bir temsilcinin olduğu bir Anket Komitesi kurulmuş ve
düzenli olarak online anket sistemini gerçekleştirmeye başlamışlardır. Benzer şekilde,
Mezunlar derneği (Alumni Association) fakültemizden mezun olan öğrencilerimize yönelik
anketler uygulamaya başlamıştır.
Danışmanlık sistemi özellikle üzerinde durulan bir gelişme olmuş ve danışman öğretim
üyesi kriterleri belirlenmiştir. Danışmanların öğrencileri takip edeceği formlar oluşturulmuştur.
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde faaliyet gösteren Bilim Komiteleri
araştırma önerilerini gözden geçiren bir mekanizma olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bir
araştırma yapılmadan önce mutlaka bilim komitesinin değerlendirilmesine sunulmakta ve
öneriler doğrultusunda hayata geçirilmektedir.
Öğrencilerimizin daha erken dönemde araştırma bilinci edinmesi için 4. Sınıflara İleri
Araştırma Metodolojisi dersi konulmuş ve bir kez olsun bir araştırma faaliyeti içinde yer
almaları sağlanmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin bilimsel yayın organı olan Yeditepe
Klinik belirli bir aradan sonra tekrar faaliyete geçmiş ve ULAKBİM indeksine girerek önemli
bir bilimsel referans olmaya hak kazanmıştır.
Fakültemizde 2017 yılı içerisinde aramızdan ayrılan değerli hocamız Prof. Dr. Senih
Çalıkkocaoğlu’nun anısına bir dizi konferans serisi düzenlenmiş ve fakülte dışından
meslektaşlarımızın da katılımıyla bilginin paylaşılmasına yönelik girişimlerde bulunulmuştur.
Toplumsal hizmet çalışmaları kapsamında bazı ilkokul öğrencilerinin fakültemize davet
edilerek tarama çalışmaları yapılması, Toplum Ağız Diş Sağlığı dersi kapsamında ilkokullara
gidilerek öğrenciler ve velilerine ağız diş sağlığı ile ilgili eğitimler verilmiştir. Öğretim
üyelerimiz de çeşitli uluslararası organizasyonlarda aktif görev alarak fakültemizin tanıtımına
katkıda bulunmuşlardır. Örneğin, bazı öğretim üyelerimiz IADR başkanlığı, Periodontoloji
EFP direktörlüğü ve Avrupa Endodonti derneği eğitim komitesi gibi kuruluşlarda görev
almışlardır.
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Öğrencilerin preklinikte çalışmalarını gerçekleştirdikleri fantom çeneler yenilenmiş,
öğrenci kliniklerindeki boxlar yenilenip düzenlenmiş, merkezi sterilizasyon ünitesinde
yenilikler gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra otoklav ve yıkama makinesi arttırılması talepleri
yapılmıştır. Sterilizasyon sorumlu hemşiresi istihdamı gerçekleştirilmiştir.
Dersliklere yerleştirilen akıllı tahta sistemi ile çok daha güncel koşullarda eğitim
öğretim süreci yürütülebilmektedir.
Hümanistik ortamın sağlanması için fakültemizde sürekli olarak personel memnuniyet
anketleri gerçekleştirilmekte ve sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Benzer
şekilde öğrencilerimizden hümanistik bir çalışma ortamı hakkında geri bildirim almak amacıyla
uluslararası bir ölçme yöntemi olan DREEM survey kullanılmaya başlanmış ve her sınıfa
uygulanmıştır.
Avrupa Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (EDSA) bünyesinde gerçekleştirilen hizmet
programları kapsamında dünyada hizmetin sağlanamadığı yoksul bölgelerine de ziyarette
bulunarak ağız diş sağlığı taramaları ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Eczacılık Fakültesi
Vakıf Üniversiteleri arasında Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılıkta
Akreditasyon Kurulu (ECZAK) tarafından akredite edilmiş tek fakültedir. Eczacılık
Fakültesi’nin alana getirdiği fitoterapi ve uygulamaları, endüstri tarafından üretilen yeni
ürünleri biyouyumluluk testleri vb. çağdaş yaklaşımlarıyla benzerleri arasındaki farkını ortaya
koymaktadır.
Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yeditepe Üniversitesi İlaç ve Zehir
Bilgi-Danışma Birimi (YİZDA), 2008 hizmete açılan bir ilaç bilgi merkezidir. Yeditepe
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde 2005 yılında kurulan

Pharmacoeconomy

Pharmacoepidemiology Research Center (PEPIRC)’e bağlı bir birimdir. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), İlaç Bilgi Merkezini (İBM) İlaçla ilgili tüm sorularla ilgili olarak,her türlü sağlık
çalışanı tarafından ulaşılabilinen, bağımsız bir merkez’ olarak tanımlamıştır.
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Müzesinin misyonu, bir araştırma
merkezi ve açık üniversite niteliğinde, bireylerin eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlayan bir
kültür ve eğitim merkezi olmak olarak belirlenmiştir.

22 Eylül 2006 tarihinde açılan

müzemizde, birçok araştırmacı ve öğrencimiz ödev ve proje çalışmaları yapmaktadır.
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Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eylül 2017 tarihinde kalite süreci içerisinde
verdiği hizmetleri iyileştirmek için Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç, Kozmetik ve
Tıbbi Cihaz AR-GE (YUEF-IKTAL) Laboratuvarı kurulmuş olup yapılan testlerin
akreditasyon süreci başlatılmıştır. Ayrıca 5. Sınıf öğrencilerine “PHAR578 Bayer ile İlaç
Sektörü” isimli sertifikalı seçmeli ders açılmıştır.
Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Aydın ilaç ve eczacılık biliminin
gelişmesine yapmış olduğu katkılardan dolayı, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi
tarafından 2016 yılı “Bilim Ödülü” ne layık görülmüştür.
Eğitim Fakültesi
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, diğer eğitim fakültelerinden farklı olarak çevre
okullarla işbirliği içerisinde olup çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.
Bunlara örnek olarak, öğretim desteğine ihtiyaç duyan imkanları kısıtlı öğrencilere gönüllülük
esasına dayalı çeşitli branşlarda ders vermek ve çevre okullarda bulunan öğretmenlere ücretsiz
hizmetiçi eğitim kursları düzenlemek verilebilir. Ayrıca fakültemizin öğrencileri Yeditepe
University Educational Research Club (YUEREC) kapsamında kurum çalışanlarımızın
çocuklarına ücretsiz destek kursları vermektedir.
Eğitim Fakültesi vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan fakültedir.
Fakültede akreditasyon çalışmaları için bir birim kurulmuş ve EPDAD (Eğitim
Fakülteleri Akreditasyon Derneği) standartları çerçevesinde doküman arşivi oluşturma
çalışmalarına başlanmıştır.
Fakültenin öğrenme kaynaklarının yenilenmesi çalışmaları kapsamında iki yeni
bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarlardan birinde STEM ve Robotik derslerinin
verilmesine uygun altyapı inşa edilmiş ve gerekli araçlar temin edilmiştir. Ayrıca fakülte
bünyesine 4 akıllı tahta alınmış ve öğrencilerin etkili kullanabilmesi için ders içeriklerine akıllı
tahta kullanımın dahi edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
2017-2018 öğretim yılından itibaren CET 410 Sosyal Medya ve Girişimcilik Eğitimi,
CET 420 Robotik İle STEM Uygulamaları, CET 430 Oyunlaştırılmış Kodlama ve CET 440
İnsani Bilimler İçin SPSS Uygulamaları dersleri tüm üniversiteye seçmeli ders olarak
açılmıştır.
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Eğitim Fakültesi Öğretim üyeleri tarafından ortak bir çalışma ile Yeditepe Üniversitesi
Yayınevinden 24 Kasım 2017 tarihinde "Eleştirel Düşünce: Öğren, Sorgula, Üret" isimli kitap
basılması planlanmıştır.
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Kübra
Ergül, 2017 yılında 17.si Finlandiya'da Tampere Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek
European Association for Research on Learning and Instruction Konferansında "Using
Statistics as a Way of Interpreting Social and Historical Events" isimli çalışmayı sunmak icin
Klaus Jacobs Foundation'dan ve Yeditepe Üniversitesinden teşvik almıştır.
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü, sosyal
sorumluluk kapsamında özel eğitime muhtaç otizmli bir teknik lise öğrencisinin Bilişim
Teknolojileri ve Web programlama stajını bünyesinde gerçekleştirmek üzere kabul etmiştir.
Öğretim üyelerimizden İlknur Kuşbeyzi Aybar Slovenya ile 2 yıl süren Uluslararası
TÜBİTAK işbirliği ile “Lotka-Volterra sistemleri ve biyoloji, kimya ve fizikteki bazı
uygulamaları” isimli projeyi gerçekleştirmiştir.
TÜBITAK 4007 kodlu Bilim Şenliği Destekleme Programı çerçevesinde “Hayallerini
Bilimle Buluştur” etkinliği düzenlenmiştir. Yeditepe Üniversitesinin de paydaşlarından olduğu
ve Dr. Başak Kök tarafından yürütülen projenin sunumu 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında
İstanbul Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Projede Yeditepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi öğrencileri de görev almıştır.
Eğitim Fakültesi 2011 yılından beri prensipte uyguladığı "İki kez üst üste öğrenci
memnuniyet anketinde 2 puanın altında alan yarı zamanlı öğretim elemanlarını tekrar derse
çağırmama" kararını 23 Ekim 2017 tarihli fakülte kurulunda resmi karara bağlamıştır.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
tarafından 28-30 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen 11. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı,
Türkiye genelinden gelen akademisyenlerin yer aldığı paneller, iş camiasından çeşitli
konuşmacıların yer aldığı oturumlar ve atölyeler ile gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 800 kişinin
katıldığı bu kurultayda öğrenci - akademisyen ve mezun buluşmasına yer verilmiş ve
öğrencilerin katıldığı Proje Geliştirme Yarışması düzenlenmiştir. 38 farklı üniversiteden 147
proje ön elemeyi geçmiş ve ödül için yarışmıştır. Eserler, öğrenci ve üniversite isimleri kapalı
ID numaralarıyla, proje ve bilim jürisi farklı üniversiteden olacak şekilde 24 akademisyen
tarafından incelenmiş ve altı kategoride değerlendirme yapılmıştır. Yeditepe Üniversitesi
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri bu yarışmada yedi ödül
kazanmıştır

(http://www.yeditepe.edu.tr/tr/haber/11ulusal-bote-kurultayi-proje-gelistirme-

yarismasinda-yeditepeye-7-odul).
Eğitim Fakültesi Dergisi 5. Cilt 6. Sayısını yayınlamıştır. Online derginin link adresi
http://journal.yeditepe.edu.tr/index.php/edu7
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik ve Felsefe bölümleri ikinci defa 5 yıllık Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve TarihCoğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)
akreditasyonu değerlendirmesinden başarılı olarak 2022 yılına kadar reakredite olmuştur.
Ayrıca Sosyoloji ve Tarih bölümleri de akreditasyon yenileme çalışmalarına başvuruda
bulunmuşlar ve 2017 Aralık döneminde FEDEK akreditasyon değerlendirmesi yapılacaktır.
Fizik bölümünde, 2002 yılından beri Metroloji ağırlıklı bir program yürütülmektedir.
Sanayi ünitelerinin üretim ve dışsatımında olmazsa olmaz bir yeri olan uluslararası standartlara
uyumda birinci sırada yer alan insan gücünün yetiştirilmesinde, alanlarında uzman olan öğretim
üyelerinin gözetiminde yürütülen bu eğitim, ülkemizde tek olmakla kalmayıp yurt dışında da
pek az kurumda yürütülmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel
Müdürlüğünün 19 Eylül 2006 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazdığı yazıda,
“... Başkanlığınızca yükseköğretim teknik bölümlerine metroloji konulması hususunda...”
gerek belirtmiş olması, üniversitemizin öncülüğünü yaptığı programın öneminin anlaşılması
açısından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu manada, Fizik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi ve
İstanbul Teknik Üniversitelerinin Fizik bölümlerine metroloji içerikli dersler verilerek destek
olmaktadır.
Fizik bölümü Metroloji ve Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon belgesine sahip ilk laboratuvarıdır.
Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde bulunan
Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (YUKAL) tarafından sanayiye hizmet ve eğitim
verilmektedir. Bu laboratuvar öğrencilerimizin ölçüm bilimi (Metroloji) kalibrasyon konusunda
donanımlı yetişmelerini sağlamanın yanı sıra, Türk endüstrisine de sıcaklık ve boyut
kalibrasyonları konusunda hizmet vermektedir.
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Fizik bölümü bünyesinde Sağlık Fiziği yüksek lisans programı, Psikoloji bölümü
bünyesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programı ve İngiliz Dili Edebiyatı doktora programı
açılmıştır.
Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Nazilli Türk Ocağı'nın geleneksel olarak
düzenlediği “Hacı Süleyman Efendi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü”nün 8.si, Kabataş Erkek
Lisesi tarafından düzenlenen “1. Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu” kapsamında Türk
Tarihi alanında yapmış olduğu önemli çalışmalardan dolayı “Yılın En İyi Tarihçisi” ve İstanbul
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından sosyal bilimler alanında üretken ve
örnek kişilere verilen "12. Kristal Lale Ödülleri" nden “Yılın Tarihçisi” ödüllerine layık
görülmüştür.
Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın “Gökbörü’nün İzinde”, Tarih Bölümü
Öğretim Görevlisi Aykut Kar’ın, “Bilime Adanmış Bir Ömür Nasiruddin Tusi”, Tarih Bölüm
asistanı Onur Yamaner’in, “20. Yüzyılda Savaş ve Kadın” ve “Latin Amerika’da Devrim ve
Kadın” kitapları basılmıştır.
Tarih Bölümü Araştırma Dergisi yayın hayatına başladığı günden bu yana aktif olarak
sürekliliğini devam ettirmekte olup 2. yılında toplam 15 makale yayınlamıştır.

Güzel Sanatlar Fakültesi
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, güzel
sanatlar çatısı altında öğrenci alan ilk lisans programı olma özelliğini taşımaktadır. Güzel
Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü' ne ait, 540 m2 kapalı alan içerisinde, özel
tasarlanmış mimari yapısıyla, anatomi/portre/el ve ayak detayları ile birlikte sanat tarihinin
konu ile ilgili tipik örneklerini içeren antik heykel kopyalarından oluşan 176 parçalık figürform ve obje koleksiyonunu içermektedir. Dünya’da ve Türkiye' de mimari yapısı ve obje
içeriğiyle bu amaç için planlanmış tek örnek olan bir desen anfisidir. Aynı anda farklı gruplar
altında 100 öğrencinin çalışabildiği desen anfisi, gerek ilgili alanlardan gerekse farklı
fakültelerden tüm öğrencilere açık bir çalışma atölyesi özelliğini taşımaktadır. Fakülte 5 adet
kurum içinde, 11 adet kurum dışında sergiye katılmıştır.
Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Karakoç, 50 yılı aşkın sanat
birikimini paylaştığı “Sanat Kitabı” yayınlanmıştır.
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Ülkemiz genelinde 38 üniversite, 51 fakülteden toplam 573 öğrenci ve 260 ekibin
katıldığı; Doğan Kitap sponsorluğundaki 9. Genç Kırmızı Ödülleri’nde, öğrencilerimizden
Burak İncekara ve Ahmetcan Kadakaloğlu ekibi ilk 5'e seçilerek başarı ödülü kazanmıştır.
Tiyatro bölümü mezuniyet projesi olan Kırgınlar Evi oyunu, Kartal Belediyesi ve
Maltepe Üniversitesi işbirliği ile 02-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 17
üniversitenin katıldığı, Türkiye Üniversiteler arası Tiyatro Festivali’nde "En İyi 2. Oyun",
öğrencimiz İpek Muştu "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin
Balay, Beşiktaş Çırağan Lions Kulübü tarafından bu yıl 23. kez verilen, “Türkan
Kahramankaptan Özel Ödüllerı”nde “Onur Ödülü” kazanmıştır.

Hukuk Fakültesi
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi benzerlerinden farklı olarak, İngilizce ve Almanca
olarak okutulan derslerin eklenmesiyle hazırlanan ders programı ile ülkemizde olduğu kadar
uluslararası alanda da aranan hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Türk öğretim üyelerince verilen yabancı hukuk dersleri arasında yer alan LAW 308
kodlu “Hukuk Fransızcası (Le Français Juridique)” ve LAW 434 kodlu “International Business
Transactions” dersi verilmektedir.

Yabancı dilde verilen hukuk derslerinde yabancı

akademisyenler de katkıda bulunmaktadır. Örneğin, 2017 Bahar döneminde World Trade
Organization LAW dersi Prof.Dr. Patrick Hugg, LAW 471 kodlu “International Commercial
Arbitration” dersini 2017 Güz Döneminde Svetlana Evliya vermektedir.
Hukuk Fakültesinde yer alan akademisyenlerin önemli bölümü uzmanlık alanlarında
yurt dışında saygın üniversitelerde eğitim görmüş ve hatta bu akademisyenler uluslararası
hukuk tartışmalarında uzmanlık alanlarında katkı sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir.
Bu anlamda, öğretim üyelerimizin uzmanlık alanlarında önde gelen ulusal ve uluslararası
kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Örneğin, Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi 2012 yılından beri yayımlanmakta olan UTTDERUluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi’nin kurucusu ve genel editörüdür.
Toplumun gelişmesine katkı sağlayan seçkin hukukçular yetiştiren Hukuk Fakültesi
aynı zamanda sosyal sorumluluk alanına da katkı sağlamaktadır. Ülkemizde her yıl çok sayıda
can ve mal kaybına neden olan trafik kazaları konusunda Trafikte Haklarım Derneği ile ortak
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proje gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde Yeditepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademik kadrosunda yer alan uzman hukukçular eşliğinde
Trafik mağdurlarının hakları konusunda bilgilendirici kısa videolar hazırlanmış ve Derneğin
web sitesinden kamuoyunun hizmetine sunulmuştur ( http://www.trafiktehaklarim.org).
Farklı dillerde makaleler ihtiva eden Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin
(YÜHFD) akademik gelişime katkısını arttırmak ve dergiye ulaşımı kolaylaştırma çalışmaları
2017 yılında hız kazanmıştır. Bu kapsamda YÜHFD internet ortamında ulaşılabilir hale
getirilmesi için çalışmaları sürdürülmekte ve böylelikle akademik çalışmaların ulusal ve
uluslararası hukuk tartışmalarına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Ceza Kliniği dersi kapsamında Adli Tıp Kurumuna, Anadolu Adliyesine geziler
düzenlenerek buradaki fiili şartlar öğrencilere gösterilmekte ve öğrencilerden gezi sonucunda
bir rapor hazırlamaları istenmektedir. Aynı ders kapsamında avukatlık yapan alanında uzman
kişilerin verdiği seminerler ile ders içeriği genişletilmektedir.
Hızla değişen ve gelişen global bir ortama ayak uyduran Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi kapsamlı ve çok yönlü ders programını düzenli ve sık aralıklarla değerlendirmekte,
ihtiyaç duyulan ve yeni gelişen hukuk alanlarında öğrencilerinin bilgi sahibi olması için
akademik programına zorunlu veya seçmeli olarak yeni dersleri dahil etmektedir. Örneğin,
Fakülte tarafından yapılan değerlendirmeler ve Üniversite üst yönetiminin onayı ile LAW 261
kodlu Introduction to US LAW I ve LAW 262 kodlu Introduction to US LAW II dersleri lisans
düzeyinde akademik ders programına 2017 Eylül ayı itibariyle dahil edilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı YÖK tarafından onaylanarak güz 2017
dönemi itibariyle öğrenci almaya hak kazanmıştır.
İktisat Bölümü ABD’de Southern Illinois at Carbondale Üniversitesi İktisat bölümü ile
çift diploma programı çalışmalarını karşılıklı olarak sürmektedir.
Almanca Hazırlık birimi 3 kura çıkarılmıştır. Sertifikalı İşletme Almancası dersleri
verilmesi planlanmıştır.
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İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü, 2017 bahar döneminde Anabilim adını dış paydaş görüşlerini de
değerlendirerek, “Gazetecilik ve Dijital Medya” olarak değiştirmek ve bilgi teknolojilerinin
gelişimine paralellik sağlamak amacıyla hazırlıklarını tamamlamış olup Rektörlüğe
başvurusunu yapmıştır.
Dönem içindeki derslerde hazırlanan haberlerle bir uygulama dergisi çıkarılmıştır.
Yazılı Haber Dalı Mizanpaj Kategorisi'nde İletişim Fakültesi'nin Gazetecilik Bölümü 3. Sınıf
öğrencisi Ozan Oğuz Kurt üçüncülük, İnternet Yayıncılığı Kategorisinde İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü’nden 3. Sınıf öğrencileri Doruk Demirüstü, Seray Yücel, Görsel İletişim
Tasarım Bölümü 4. Sınıf. öğrencisi Uğur Özdemir ile Radyo Televizyon Sinema Bölümü 4.
Sınıf öğrencisi Buğrahan Top minimalistfil.com internet sitesi projeleriyle birinciliğe layık
görülmüştür.
İletişim Fakültesi 5 bölümü de içeren akreditasyon başvuru sürecinde öncelikle ders
programları, içerik ve nitelik olarak değiştirilmiş olup günümüz koşullarına uygunluğu
sağlanmıştır. Uygulamaya dönük çalışmaların alt yapılarının iyileştirme çalışmalarına devam
edilmektedir.
Fakültede Radyo Stüdyosu, Televizyon Stüdyosu, Plato (Greenbox), Kolektif Yapım
Evi, Cep Sineması, Kurgu Laboratuvarları ve Görsel İletişim Laboratuvarı yenileme çalışmaları
yapılmış ve devam etmektedir.
Fakültede İletişim Ajansı (İLA) kurulmuştur. Ayrıca, öğrencilerin haber yazma
uygulamalarında kullanımı için ayrılan Haber Odası derslik katında yer almaktadır. Bunlara ek,
olarak bölüm uygulamaları için kullanılmak üzere düzenlenmiş bir bilgisayar laboratuvarı
mevcuttur.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

ile Yeditepe Üniversitesi, Üniversite

kampüsünde bulunan Güzel Sanatlar binasındaki Büyük Platonun (255 Nolu Stüdyo 2) TRT
tarafından kültür, sanat ve bilim konularındaki programların hazırlanmasında stüdyo olarak
kullanılması ve ikili işbirliğini düzenlemek amacıyla 31 Mart 2017 tarihinde bir işbirliği
sözleşmesi imzalamışlardır. TRT tarafından stüdyonun oluşturulması faaliyetlerine devam
edilmektedir.
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Mimarlık Fakültesi
Avrupa Peyzaj Mimarları Konseyi (European Council of Landscape Architects ECLAS), “Peyzaj Mimarları Akademik Topluluğu” (PEMAD) ve Peyzaj Mimarları Odası
İstanbul şubelerinin katkılarıyla ve son yıllarda ülkemizde ve mesleki çevrelerdeki gelişmeler
göz önüne alınarak Peyzaj Mimarlığı bölümünün “Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı” adı
altında yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak YÖK’e başvurulmuş ve kabul edilmiştir.
Mimarlık bölümünde proje derslerine, piyasada başarılı projelere imza atmış, önemli
mimarlık ofislerinden mimarlar davet edilmeye başlanmıştır.
Mimarlık Bölümü öğrencileri için dışarıda kurs alarak öğrenmelerine gerek kalmadan,
staj ve mezuniyet sonrası iş başvurularında rekabet güçlerini arttırmaya yönelik üç yeni seçmeli
ders açılmıştır (ARCH 325 -Mimari Yüzey Modelleme Teknikleri; ARCH 327- İleri
Modelleme Animasyon Teknikleri; ARCH 328 -Yapı Bilgi Modelleme).
Mimarlık

Bölümü

müfredatındaki

‘Yapı

Malzemeleri’

dersi,

Mühendislik

Fakültesindeki Malzeme Mühendisliği ve Nanoteknoloji Bölümü tarafından verilmeye
başlanmıştır.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Mühendislik Fakültesi ile ortaklaşa olarak
2017/2018 Güz döneminde açılacak olan “Otomotiv Teknolojileri ve Tasarımı” sertifika
programı çerçevesinde ‘Kavramsal Otomotiv Tasarımı I ve II’ olmak üzere iki yeni ders
açılmıştır.
Mimarlık Bölümü Kanada ve Avrupa’daki iki üniversite ile çift diploma almaya yönelik
olarak çalışmalarını başlatmıştır.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde MAN
otobüs firması ile otobüs koltuğu ve dashboard

tasarımı geliştirmek üzere anlaşma

imzalamıştır.
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık
Bölümleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünün ortaklaşa gerçekleştireceği
bir çalıştay düzenlenmektedir. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ile gerçekleştirilen görüşme sonucunda Cumhuriyet Meydanı (Barbaros Mah. Batı Ataşehir)
pilot çalışma alanı olarak belirlenmiş ve öğrencilerle keşif gerçekleştirilmiştir. Belirlenen park
alanı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde ele alınarak kurumsal kimlik çalışması yapılacaktır.
Parkların kurumsal kimlikleri ile ilgili çalışma örnekleri çeşitli ülkelerde mevcuttur; ancak
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Türkiye’de bu konuda daha önce yapılmış bir çalışma mevcut değildir. Çalışma kapsamında
tüm kent mobilyaları, yönlendirme, bilgilendirme, geri dönüşüm ünitelerini, wc.ler ve satış
kioskları, parkta gerçekleştirilebilecek etkinlikler ait grafik değerler, kurumsal kimliği taşıyan
her türlü aksesuar, hediyelik eşya gibi geniş kapsamlı ve aynı zamanda üç ayrı disiplini de bir
araya getiren bir tasarım süreci planlanmıştır.

Mühendislik Fakültesi
Üniversitemiz

Mühendislik

Fakültesinde,

genetik

bilimini

biyomühendislik

yöntemlerini kullanarak özgünleştiren Genetik ve Biyomühendislik programı, ilk kez
Üniversitemizde lisans düzeyinde açılarak yükseköğretim sistemine katkı vermiştir.
Belirli maliyet ve zaman kısıtları içinde karmaşık sistemlerin modellenmesi,
iyileştirilmesi, üretimi, kontrolü ve tasarımına yönelik bir mühendislik dalı olan Endüstri ve
Sistem Mühendisliği programı, ilk kez Üniversitemizde lisans eğitimi vermektedir. Ayrıca bu
programda girişimcilik ve yenilikçilik kavramları hakkında ISE435 Girişimcilik ve Yenilikçilik
Yönetimi adlı seçmeli ders müfredata eklenmiştir.
Mühendislik Fakültesi 6 programı ile Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme
ve Akreditasyon Derneği Eğitim Kurumu (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir.
Reakreditasyon çalışmaları kapsamında hazırlık sürecine girilmiştir. Daha önce akredite olan
bölümlere ek olarak 3 yeni programın dan akreditasyona başvurulması planlanmıştır.
Mühendislik Fakültesi tarafından Üniversite Sanayi İşbirliği komisyonu kurulmuş olup
bu kapsamda birçok otomotiv firmasıyla görüşmeler yapılmıştır. Bu proje ile öğrencilere staj
imkanı yaratılmıştır. Ayrıca, sadece otomotiv alanına yönelik yeni dersler hazırlanmış ve
Senato Onayına sunulmuştur. “Otomotiv Teknolojileri ve Tasarımı” dersi ile öğrencilere
sertifikalı eğitim imkanı verilmiştir.
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü laboratuvarlarının bir bölümü, biyosidal ürünlerin
analizi için TS EN ISO/IEC 17025:2010 Laboratuvar Akreditasyonu hazırlık sürecindedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitayon Bölümünün danışmanlığı ile yürütülen Engeli Olan
Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, engelli öğrencilerin bireysel sorunları için
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danışmanlık sistemi uygulanmaktadır. P&G şirketi, Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve
Koordinasyon Birimi (EODK) ile üniversiteler arasından engelli işe alım projeleri için işbirliği
talebinde bulunmuştur.
Uluslararası düzeyde yapılan Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı “Job
Coaching Training: Place, Train, Maintain. Erasmus Plus, Adult Education Projesi ile 30 iş
koçu yetiştirilmiş, iş okulları ve iş yerlerine ziyaretler yapılmıştır. Fikri çıktı olarak bir
uluslararası kitap, iş koçlarının iş yeri analizinde kullanabileceği bir manual ve
Üniversite’mizin tüm öğrencilerine açık PTR264 kodlu Zihinsel Engellilerde İş Koçluğu
seçmeli dersleri tamamlanmıştır.
Tübitak 3001 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
TODEV (Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı) desteği ile Yeditepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün “Otizmi olan Kişilerde Kilo
Durumu ve Postural Değişiklikler” başlıklı projesi kapsamında Otistik Çocuklar Eğitim
okullarındaki öğrenciler taranmıştır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) standartlarına uyum
sağlama ve akreditasyon hazırlık sürecinde çalışmalarını yürütmektedir. Üsküdar Belediyesi
ile Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ortak çalışması olarak ergenlerde obezite prevalansının
saptanmasına yönelik projesi devam etmektedir.
Hemşirelik Bölümünde “Health Tourism and Nursing” seçmeli ders olarak eklenmiştir.
Bölümün akreditasyon başvuru çalışmaları için toplantılar yapılmıştır
Hemşirelik Bölümü tarafından 16 Mart 2017 tarihinde Diyabet Hemşireliği Derneği ile
işbirliğinde “Diyabette Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”, Mayıs 2017 tarihinde Yeditepe
Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte “Etik ve Malpraktis” sempozyumu
düzenlenmiştir.
Hemşirelik Bölümü’nde Uzm. Hemşire Tuğçe Atak Meriç, “Okul Öncesi Dönemdeki
Çocuklarda Venöz Kan Alımı Sırasında İki Farklı Oyuncakla Yapılan Dikkati Başka Yöne
Çekme İşleminin Çocuğun Emosyonel ve Fizyolojik Göstergelerine Etkisi” isimli çalışması 24
Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen V. Zeynep Kamil Hemşirelikte İnovasyon Sempozyumunda
sözlü bildiri birincilik ödülü almıştır.
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Tıp Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013 yılından beri UTEAK tarafından verilen ulusal
ve uluslararası (World Federation for Medical Education) geçerliliği olan eğitim
akreditasyonuna sahiptir. Belirli aralıklarla yapılan UTEAK denetimlerini başarı ile geçmiş
bulunmaktadır.
Genetik Tanı Merkezi ve Doku Tipleme Laboratuvarları testleri TS EN ISO/IEC 15189
akreditasyonuna sahiptir. Hastanede yapılan tüm testler ve ilgili süreçler LIS (Laboratory
Information System) üzerinden yürütülmektedir, bu program HIS ile entegre edilmiştir. Hizmet
birimlerimiz ISO 27001-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi akreditasyonuna sahiptir.
Öğrencilere yönelik Biyofizik Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı açılmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları 2 Kasım 2007'de sağlık standartları
konusunda dünyanın en önemli kuruluşu olarak kabul edilen Joint Commission International
(JCI) tarafından akredite edilen ilk Türk Üniversite Hastaneleri Grubu olmuştur. Ekim 2010
tarihinde ise aynı başarıyı bir kez daha yenilemiştir. Nisan 2014’te ise Türkiye’de ilk kez JCI
tarafından akredite edilen Akademik Tıp Merkezi Hastaneler Gurubu olmuştur. Merkez
laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 15189 Tıbbi Laboratuvarlarının Akreditasyon belgesi alan ilk
üniversite hastanesi laboratuvarı olmuştur. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
akreditasyonu mevcut olup hizmet alanında Kalite Yönetim Sistemi (QDMS) 2013 yılından
beri kullanılmaktadır. Kurum içi kalite kültürü yaygınlaşmış ve uygulamalara yansımaktadır.
Erasmus+, TurkMSIC SCOPE ve SCORE ve non-ERASMUS+ exchange programları
ile yapılan öğrenci değişim programları sayesinde Tıp Fakültesi, uluslararasılaşma konusunda
öğrenci düzeyinde başarı kaydetmektedir. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri
EMSA-European Medical Student Association bünyesinde her yıl farklı kademelerde görev
almaktadırlar. Araştırma konusunda farklı ülkelerdeki üniversite, araştırma merkezleri ve
endüstriyel kurumlarla araştırmalar yürütülmektedir. 2017 yılı içinde alınan bir AB H2020
projesinin yanı sıra çeşitli Avrupa ve Asya ülkeleri ile işbirlikleri sürdürülmektedir.
Uluslararası öğretim elamanlarının eğitim programına katkısı olmaktadır. Anatomi, Tıp
Etiği ve Tarihi derslerine katkısı olan öğretim üyelerinin isimleri Akademik Program
Kitapçığında (APK) izlenmektedir. Ayrıca her yıl yapılan davetli konuşmacı seminerleri ile
öğretim üyeleri ve öğrenciler alanlarında ileri düzeyde olan öğretim üyeleri ve araştırmacıları
fakültemizde ağırlamaktadırlar (http://med.yeditepe.edu.tr/tr/tip-fakultesi-konferanslari).
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Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi iç ve dış paydaşları ile sürekli işbirliği
yürütmektedir. Dış paydaşlarla her öğretim yılının ilk aylarında bir toplantı gerçekleştirilerek
öğretim yılı boyunca yapılacaklar ve beklentiler paylaşılmakta, görüşleri alınmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017 yılında ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan
Houston Methodist Global ile Akademik İşbirliği Anlaşması’na imza attı. Yeditepe
Üniversitesi, dünyadaki tek çatı altında bulunan en büyük sağlık alanı ve sağlık kurumları
topluluğu Texas Medical Center’ın Eğitim & Öğretim ve Danışmanlık Bölümü ile yapılan
anlaşma sonrasında öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin karşılıklı değişim programlarına
katılımı sağlanmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, YÜMED (Yeditepe Üniversitesi Mezunlar
Derneği) ve YÜTMED (Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği) aracılığı ile, ve
üniversite bünyesinde bulunan Mezunlarla İletişim birimi etkileşimleri ile mezunları ile iletişim
halindedir. Her yıl mezuniyet töreni provaları sırasında mezunlardan alınan geri bildirimler Tıp
Eğitimi Anabilim Dalı ve Dekanlık tarafından değerlendirilerek bildirimler doğrultusunda
iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Mezunlarla kahvaltı bir gelenek haline getirilerek
sürdürülmektedir.
Fakültede probleme dayalı öğrenme modeli uygulanmaktadır. Ders programları UÇEP
uyumlaştırma çalışmaları doğrultusunda gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiştir.
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yaygınlaştırılmış, kariyer yönetimine ilişkin dersler eklenmiştir. Müfredat Kurulu geri
bildrimler ile değişiklikler yaparak programın güncellenmesi sağlanmaktadır.
Sağlık ile ilgili alanlarda eğitim alan öğrencilere yönelik Bütünleşik Doktora Programı.
Yeditepe Üniversitesi Senatosu’nun 26.04.2017 tarihinde kabul ederek yürürlüğe giren
“Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi”ne göre, Üniversitemiz Tıp, Diş
ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerine Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak bütünleşik
doktora (MD – PhD) ve Yüksek Lisans yapma fırsatı tanınmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi iç ve dış paydaşlarla bilgi paylaşmak üzere
tasarladığı Tıp Bültenini 3 ayda bir yayınlamak üzere gerekli hazırlıklarını tamamlamış
bulunmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi “Yeditepe Üniversitesi
İhtisas Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin açılışı ile uygulama alanlarını genişletmiştir.
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Ticari Bilimler Fakültesi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü ile Oracle Academy arasında her sene
yenilenen "İleri Bilgisayar Bilimleri" anlaşması bulunmaktadır. Anlaşma kapsamda, Oracle
SQL ve Veritabanı Yönetimi Eğitimi, “ACM 212 Advanced Database Applications” ve “ACM
364 Database Management Systems” adlı 2 adet dersimizin müfredatı ile eşleştirilmiş olup,
periyodik olarak, eğiticiler için sertifikalı Oracle Veritabanı Yönetim Çalıştayları ve öğrenciler
için ders kaynakları Oracle Academy tarafından sağlanmaktadır. ACM 212 kodlu ders
Fakültemizde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, ve Elektronik
Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümlerinde zorunlu ders olarak alınmaktadır. ACM 364 kodlu
ders ise Fakültemizde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, ve Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölümlerinde seçmeli ders olarak sunulmaktadır.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünün, konusunda uluslararası bir şirket olan
IFS Turkiye ile yürüttüğü ortak proje kapsamında, “ATR 305 Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri”
adlı dersi, IFS firma temsilcileri bizzat Üniversitemize gelerek vermekte ve Lojistik sektöründe
kullanılan bilgisayar yazılımları konularında öğrencilerimize vizyon kazandırmaktadırlar.
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü tarafından verilen “ACM 312 Yönetim
Bilişim Sistemleri” dersine şirketlerde bilişim sistemleri yönetiminde gündemde olan konular
hakkında konuşmak üzere, her hafta çeşitli şirketlerin ileri düzey yöneticileri davet edilmiştir.
ACM 312 kodlu ders Fakültemizde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, ve Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Bölümlerinde zorunlu ders olarak alınmaktadır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü merkezi Avustralya’da olan bir Bilişim Teknoloji
şirketi ile anlaşma yaparak “ATH 313 Havayolu Yönetimi” ve “ATH 411 Havaalanı Yönetimi”
derslerinde işletme yönetimi simülasyonu kullanmaya başlamıştır. Söz konusu simulasyonlar
Avustralya’dan

Fakültemizde

dersin

gerçekleştiği

laboratuvara

direkt

bağlantı

ile

verilmektedir. Öğrencilerin ekip oluşturarak kurup, çalıştırdıkları ve performanslarını takip
ettikleri şirketler her ticari firma gibi finansal yönetimi, planlaması, pazarlaması, stratejisi,
rekabeti, insan kaynakları denetimi ve yönetimi ile bütün yönetim disiplinlerinden öğrencilere
değer kazandıran bir derstir. Söz konusu derslerde kullanılan simulasyonun 2018 Bahar
döneminde ABD’nin Arizona Üniversitesi öğrencileri ile rekabet edecek şekilde kurgulanması
için gerekli temaslar sağlanmıştır.
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Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri “ATH 210 Önbüro Operasyonları ve
Otomasyon Sistemleri” adlı derste, diğer üniversitelerin öğrencileri ile rekabet halinde, ön büro
yönetimine

yönelik

simülasyon

programı

kullanarak

sektörde

kullanılan

yazılım

programlarında ve önbüro operasyonları yönetiminde tecrübe kazanmaktadırlar.
15 dakika gecikmeli, gerçek zamanlı piyasa verilerini ve profesyonellerin kullandığı
finansal platformu içeren Finans Laboratuvarımız, Uluslar arası Finans Bölümü tarafından
açılan “AFN 314 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi” dersinde sanal para ile yatırım
konusunda öğrencilerimize çok yönlü gerçekçi tecrübeler kazandırmaktadır.
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü kapsamında açılan ‘Girişimcilik’
dersi sonunda sınıf öğrencilerinin gerçek zamanlı projelerinin sunulduğu bir yarışma
düzenlenmiştir. ‘E-Ticaret Projeme Sponsor Arıyorum’ adlı yarışmada projeler sektörde
tanınan 8 jüri üyesi tarafından değerlendirilmiş olup, dereceye giren projelere sponsorluklar ve
hediyelerle destek verilmiştir. Yüksek Lisans öğrencilerinden birkaçı bu proje ile kendi startup’larını hayata geçirme fırsatı bulmuştur.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğrencileri tarafından 8 yıldır organize
edilen Lojistik Forum adlı uluslararası kongre bu sene de gerçekleştirdi. Bu kongrede, sanayinin
ihtiyaçları ile akademik alandaki bilimsel çalışmalar entegre edilmekte, Lojistik sektörü ile
eşgüdüm sağlanmaktadır.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü kapsamında düzenlenen Şirket Günlerinde
alan uzmanlığı sunan sanayi kuruluşları Üniversitemize davet edilerek, öğrencilere ağ kurma
ve öğretim üyelerine olası proje ortaklıkları için görüşülme fırsatları sunulmaktadır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümlerinde ders
kapsamında, diğer bölümlerde ise öğrenci kulübü aktiviteleri bazında gerçekleştirilen şirket
ziyaretleri öğrencilere her sektörün değişik alanlarında faaliyet gösteren firmaları yerinde
görmeleri ve sektör yöneticileri ile tanışmalarına fırsat vermektedir.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü 4. sınıf öğrencileri, öğretim üyeleri ve
bölüm tarafından seçilen UPS, DHL, Yılport Limanı gibi şirketlerin ortak çalışması ile,
mezuniyet projelerinde gerçek iş problemlerine çözüm yaratma fırsatına sahip olabilmekte ve
öğrencilerin oluşturduğu çözümlerin bir kısmı hayata geçirilmektedir.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğretim üyeleri, CEVA Lojistik firmasına,
Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde periyodik olarak eğitimler vermeye devam etti.
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Uluslararası Finans Bölümü tarafından açılan “AFN 314 Yatırım Analizi ve Portföy
Yönetimi” dersi kapsamında öğrencilerimiz Foreks Bilgi İletişim A.Ş. ve Deutsche Bank /
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. firması yetkilileri tarafından, sırasıyla, sektör
profesyonellerin kullandığı Finans Piyasaları Platformunun kullanımı ve Türkiye’de Türev
Piyasalarına bakış konularında sertifikalı eğitim almaktadırlar.
Öğrencilerimizin yönetim kararlarında gelişmiş kantitatif araştırma metodlarını
kullanmalarını sağlamak üzere güncel yazılım programları ders programlarına entegre
edilmiştir. Uluslararası Finans Bölümü zorunlu dersi “AFN 301 Temel Finansal Ekonometri”
Eviews programını kullanarak uygulamalı olarak verilmektedir. Tüm Fakülte bölümlerimiz için
zorunlu ders olan “STAT 410 İstatistik” SPSS programını kullanarak uygulamalı olarak
verilmektedir. Uluslararası Finans Bölümü zorunlu derslerinden “AFN 413 Finansal Risk
Analizi” dersinde Mathematica programı ile istatistikî analiz, riske maruz değer ölçümü,
simulasyon ve geriye dönük test metodları uygulanmaktadır. Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik Bölümü seçmeli dersi “ATD 454 İşletme Performans Analizi”, Uluslararası Finans
Bölümü zorunlu dersleri “AFN 311 İşletme Finansı” ve “AFN 314 Yatırım Analizi ve Portföy
Yönetimi” derslerinde Excel analiz fonksiyonlarını kullanan aktivitelere yer verilmektedir.
Yüksek Lisans Programlarımızda okuyan ya da bursiyer öğrencilerimizle birlikte 3
uluslararası, 1 ulusal konferansta Üniversitemizi temsil etmişlerdir. Yüksek Lisans
Programlarımızda okuyan öğrencilerimizle birlikte SSCI ya da alan endeksli dergilerde toplam
13 adet bilimsel yayın yapmışlardır. Yayına kabul edilmiş 4 kitaba yazarlık etmişlerdir.
Uluslararası Finans Bölümü her yıl bahar dönemi sonunda düzenleyecekleri “Junior
Researchers in Finance: Graduation Projects Showcase” poster sunum serilerinin ilkini
düzenlemiştir.
Uluslararası Finans Bölümünde okutulan ders kitapları seçiminde mesleki sertifikasyon
sınavlarına hazırlayan kitaplara öncelik verilmiştir. Örneğin, “AFN 314 Yatırım Analizi ve
Portföy Yönetimi” dersine ait ders kitabı, genellikle uluslararası yatırım danışmanlarının aldığı
sertifikasyon sınavı olan CFA sınavı ders programına uygun içerikte hazırlanmıştır.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Mart 2017 tarihinde “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi” ve “İnsan Kaynakları
Yönetimi” gibi iki yeni bölüm açılmıştır.
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Enstitüler İyileştirme Çalışmaları
20 Nisan 2016 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu tarafından çıkarılan Lisansüstü
Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ardından Üniversitemizin lisansüstü eğitimi bu yönetmelik
çerçevesinde revize edilmiş ve Enstitülerin ilgili anabilim dalları ders programlarında ders
sayıları itibariyle değişikliğe gitmiştir. Temel olarak kullanılan bu yönetmeliğe ek olarak bir
Lisansüstü Yönerge oluşturulmuş ve 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe
konulmuştur. Bu yolla Enstitülerin işleyişi konusunda bir standart oluşturulmuş ve farklı
uygulamaların önüne geçilmiştir. Bunun yanı sıra yabancı öğrencilerin kabul koşulları
konusunda bir ortaklık yaratılmış ve koşullar tanımlanarak Uluslararası Ofis bilgilendirilmiştir.
Disiplinlerarası bir eğitim hedefini hayata geçirmek konusunda Enstitüler arasında bir ortak
ders havuzu oluşturulmuş ve farklı anabilimdallarından öğrencilerin ilgi duydukları bir alanda
bilgi sahibi olmalarının yolu açılmıştır. Sıkça yapılan toplantılar ile Enstitülerin temel
sorunlarının görünebilirliği daha mümkün hale getirilmiş ve Enstitüler arasında bir işbirliği
sağlanmıştır. Enstitülerin programlarını, farklılıklarını ve vizyonlarını ortaya koyacak nitelikte
her Enstitü için ayrı birer tanıtım kitapçığı hazırlanmış ve böylece yurt içi ve yurt dışı fuarlarda
Enstitülerin tanıtılması olanaklı hale getirilmiştir. Tanıtım kitapçıklarının ingilizceye çevrilmesi
süreci devam etmektedir. Tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak ilk kez Enstitüler için 8,9 ve 12
Mayıs 2017 tarihinde tanıtım günleri düzenlenmiş, ayrıca Enstitüler genel tanıtım günlerinde
de temsil edilmiştir.
Üniversitemizde bulunan 5 Enstitü değişen ve gelişen koşullar çerçevesinde ve
ihtiyaçlar gözetilerek Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yeni ilaveler yapmıştır. Bu
kapsamda 2016- 2017 eğitim öğretim yılında

Sağlık Fiziği, Farmakoloji, Farmasötik

Toksikoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Halk Sağlığı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi, Biyomedikal Mühendisliği, Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği, İngiliz
Edebiyatı, Fransızca Uluslararası İlişkiler, Klinik Psikoloji, Muhasebe ve Denetim Yüksek
Lisans ve Doktora programlarının açılmasına Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onay verilmiş
ve öğrenci alımı çalışmaları başlamıştır.
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Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
2004 yılında kurulan ve Vakıf üniversiteleri içinde tek Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü olma özelliğine sahip olan Enstitümüz, Yeditepe Üniversitesinin kuruluş misyonu
olan “Atatürk Rönesansını devam ettiren Üniversite“ kimliğinin tamamlayıcısıdır.
Alanında yetkin bir öğretim kadrosu tarafından ve çalışan öğrenciler de gözetilerek
hazırlanan bir program içinde eğitimde bulunan Enstitümüzün çalışma alanı yalnızca
Cumhuriyet yıllarını kapsamamaktadır. Bu dönemin anlaşılması için gerekli olan alt yapı
nedeniyle yakın dönem Osmanlı tarihi temel sorunsalları açısından ele alınmaktadır. Bu
dönemin kaynaklarını birinci elden okuyup takip edebilecek hale gelmek ve arşivleri
kullanabilmek amacıyla öğrencilere her iki dönem Osmanlıca dersi verilmekte ve böylece belge
okumaları mümkün hale gelebilmektedir. Öğrencilerin Osmanlıca öğreniyor olmaları tez
konularının seçiminde esneklik sağlamakta ve birinci el kaynaklara ulaşmaları nedeniyle de
tezlerin ve projelerin akademik değeri yukarı çekilebilmektedir. Enstitümüzde verilen Siyasi
Tarih dersleri ise gerek yakın dönem Osmanlı tarihinin ve gerekse Cumhuriyet tarihinin
şekillendiği temel atmosferi ve konjonktörü ortaya koymaya yardımcı olmakta ikili, bölgesel
ve uluslararası beklentiler, adımlarla birlikte sonuçları da kavratmaktadır. Enstitümüzün ders
planlaması önce Cumhuriyet dönemine giden sürecin ortaya konulması ve analizinin
yapılmasının ardından Cumhuriyet tarihinin her yönü ile derinlemesine ve bilimsel bakış açısı
ile incelenmesini hedef gözetecek bir şekilde yapılmıştır. Bunun yanı sıra kaynaklara hakim
olma, kaynakları eleyebilme, kritiğini yapabilme ve akademik bir çalışmayı ortaya koyma
yöntemini öğreten bir çalışma programı bulunmaktadır. Bu nedenle esas olarak Yakınçağ tarihi
ile günümüze kadar gelen bir zaman dilimi, Enstitümüz açısından bir çalışma alanı
oluşturmaktadır.Kuruluşundan şimdiye kadar 43 tez çalışması tamamlanmış olup 31 tez
çalışması devam etmektedir. Biyografi, uluslararası ilişkiler, dış politika, edebiyat, asayiş,
basın, nüfus vb. çok sayıda başlık altında toplanabilecek çeşitlilikte tez çalışması yapılmış,
tamamlanmış tezlerin bir kısmı kitaba dönüştürülmüştür. Mezun öğrencilerimizin bir kısmının
Yeditepe

Üniversitesi’nde

ve

farklı

üniversitelerde

doktora

çalışmaları

devam

etmektedir.Enstitümüzde öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 1000
civarında kitaptan oluşan kütüphane oluşturulmuş aynı zamanda diğer Üniversitelerden
Enstitümüze gönderilen tezlerin de öğrenciler tarafından hızlıca görülmesi mümkün
olabilmiştir.
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Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Amacı çağın gereklerine ve ülke gereksinimlerine uygun lisansüstü eğitim vermek olan
Enstitümüz, bu amacını üniversitemizin vizyonuna uygun bir şekilde kurulduğu 2001 yılından
beri gerçekleştirmektedir. Enstitümüzde 13 farklı lisansüstü program bulunmaktadır.
Lisansüstü Programlarımızda Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İstatistik, Bilimsel Yayın ve
Etik gibi konuları kapsayan dersler bulunmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans programları, aktif
öğrenme, öğretim stilleri, sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar gibi öğretmenlerin mesleki
uygulamalarını ilerletecek konularda dersleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Doktora
programlarında, bilime yenilik getiren orijinal veya yeni bir alana uygulama niteliği taşıyan
doktora tezlerinin üretilmesi hedeflemektedir. Her bir programımızda yer alan seçmeli dersler,
öğrencilerin tercihleri doğrultusunda ortak olarak enstitümüzdeki veya üniversitemizdeki başka
bir programdan da alınabilmektedir.
Yüksek Lisans Programları
•

Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

•

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları

•

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları

•

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları

•

İngiliz Dili Eğitimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

•

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Doktora Programları
•

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı,

•

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı

Enstitümüzde 51 doktora 522 yüksek lisans olmak üzere 573 kayıtlı öğrencimiz
bulunmaktadır. Bugüne kadar 11 doktora derecesi ve 379 yüksek lisans derecesi verilmiştir.
Mezunlarımız seçkin kurumlarda görev yapmaktadır. Doktora mezunlarımızdan bazıları başka
üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 12 anabilim dalı bulunmaktadır.

Bilgisayar

Mühendisliği, Biyoteknoloji, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği,
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Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik, ve Matematik alanlarında
doktora ve tezli yüksek lisans programları ile Mimarlık alanında tezli/tezsiz yüksek lisans
programı yürütülmektedir. 2016 yılında açılan Biyomedikal Mühendisliği tezli/tezsiz yüksek
lisans programımız ve 2017 yılında açılan Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Yüksek
Lisans tezli/tezsiz programımıza öğrenci alınmaya başlanmıştır. Ayrıca, AFA Uçuş Akademisi
işbirliği ile yürüttüğümüz Pilotaj tezsiz yüksek lisans programı ile pilot eğitimi verilmektedir.
2016-2017 Güz dönemi itibarı ile Enstitümüz bünyesinde yürütülmekte olan doktora ve yüksek
lisans programlarında kayıtlı 285 doktora, 344 tezli yüksek lisans ve 7 tezsiz yüksek lisans
öğrencisi bulunmaktadır. Enstitümüz kuruluşundan itibaren bugüne kadar toplam 65 doktora
derecesi ve 450 yüksek lisans derecesi vermiştir.
Enstitümüz bünyesinde bulunan lisansüstü programların ortak hedefi, nitelikli
araştırmacılar yetiştirmektir. Tüm anabilim dallarımız toplam 2200 m2 alana yayılmış en son
teknoloji uygulama ve araştırma laboratuvarları ile donatılmıştır. Güçlü laboratuvar altyapımız
gittikçe önem kazanan disiplinlerarası alanlarda da tez çalışmalarına imkan sağlamaktadır.
Programlarımız ortak seçmeli dersler havuzundan faydalanabilmekte ve çağın gerektirdiği
şekilde ders çeşitliliği sunabilmektedir. Yurtdışı üniversitelerle işbirliğini teşvik ve koordine
etmek de Enstitümüzün stratejik hedefleri arasındadır. Öğretim üyesi kadrolarımız dengeli bir
şekilde deneyimli ve genç araştırmacılardan oluşmaktadır. Öğretim üyelerimiz aktif olarak
TÜBİTAK/Avrupa Birliği Araştırma fonları ve Sanayi destekli araştırma projeleri
yürütmektedirler. Bunun yanı sıra öğretim üyelerimiz çok çeşitli kurum ve kuruluşlara
danışmanlık hizmeti de vermektedirler. Devam eden 40’dan fazla araştırma projesi ve bugüne
kadar tez çalışmalarından üretilmiş 50’den fazla patent başvurusu bulunmaktadır. Lisansüstü
öğrencilerimizin bir bölümü Üniversitemiz tarafından bursiyer olarak, bir bölümü de öğretim
üyelerimiz tarafından yürütülen araştırma projelerinden desteklenmektedir. Bursiyer lisansüstü
öğrencilerimizin yurt dışı konferanslara bildiri sunmak üzere katılmaları için Üniversitemizde
destek fonları mevcuttur. Ayrıca SCI-E indeksli dergilerde yapılan yayınlara teşvik ödülü
verilmektedir.
Mezunlarımız, kazandıkları yetkinlikler ile yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerde,
bilimsel araştırma kuruluşlarında, sanayi ve Ar-Ge merkezlerinde etkin araştırmacılar olarak
görev almaktadırlar.
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Kuruluşundan itibaren Diş Hekimliği Fakültesinin Bağdat Caddesi üzerindeki
(Göztepe) binasında faaliyet gösteren Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014 Mart ayında Yeditepe
Üniversitesi’nin Kayışdağı Caddesi üzerindeki 26 Ağustos Yerleşimine taşınmıştır.
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden seçkin öğretim
üyelerinin yer aldığı 28 anabilim ve 1 bilim dalına bağlı 23 adet Yüksek Lisans ve 12 adet
Doktora programı kapsamında lisansüstü eğitim verilmektedir. Bu programlardan bugüne
(01.01.2017) kadar 363 yüksek lisans ve 163 doktora olmak üzere toplam 526 mezun
verilmiştir.
Mükemmel bir araştırma altyapısına sahip olan Yeditepe Üniversitesi, sağlık bilimleri
alanında uluslararası standartlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi fırsatı sunmaktadır.
Mezunlarımız çok sayıda ülke ve kurumlarda lider araştırmacı olarak çalışmakta ve klinik
hizmet vermektedir. Enstitümüze bağlı programlarda halen 815 doktora ve yüksek lisans
öğrencisi eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Bu bilim uzmanlığı ve doktora
adaylarının yaklaşık % 7’sini 10 farklı ülkeden uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim 1996 tarihinden bu yana, YÖK mevzuatına bağlı
olarak, öğretim, araştırma ve diğer bilimsel faaliyetlerine devam etmektedir. Sosyal Bilimler
Enstitüsüne bağlı olarak, 28 farklı alanda yüksek lisans programı ve 11 farklı alanda doktora
programı bulunmaktadır.
Yüksek Lisans programları Antropoloji, Biyolojik Antropoloji, Bilişsel Bilimler,
Felsefe, Finansal İktisat, Genel Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, Hukuk, İktisat, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme (MBA), Karşılaştırmalı
Edebiyat, Medya ve İletişim Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Plastik Sanatlar, Radyo
Televizyon-Sinema, Sanat Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Tarih,
Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca), Uluslararası Ticaret
ve Lojistik Yönetimi ve Yerel Yönetimler ve Yönetişim, Yöneticiler İçin İşletme ve Yönetim
Bilişim Sistemleri alanlarında eğitim vermektedir. Enstitümüze bağlı doktora programları da
Antropoloji, Felsefe, Finansal İktisat, Hukuk, İktisat, İşletme, Medya Çalışmaları, Plastik
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Sanatlar Sanatta Yeterlik, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Tarih ve Uluslararası
Ticaret ve Lojistik Yönetimi alanlarında öğretim verilmektedir.
Ayrıca Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans, İngiliz
Edebiyatı Doktora programları 2016-2017 akademik yılında YÖK’e gönderilmiş ve onayları
alınmış, 2017 güz yarıyılı yılı itibariyle de faaliyetlerine başlamışlardır.
Sosyal Bilimler Enstitüsünün en önemli görevi araştırma ve akademik etkinlikleri teşvik
etmektir. Programımızda öğretim üyelerimize ek olarak iş dünyasının tanınmış liderleri de ders
vermektedir.

Teknolojinin

en

son

olanaklarına

sahip

bilgisayar

laboratuvarları,

öğrencilerimizin eğitiminde etkin olarak kullanılmaktadır.
Yüksek lisans programlarımız genelde çalışan bir gruba öğretim verdiği için ders
saatleri tam esnekliğe sahiptir. Dersler, hafta içi gündüz-gece ve hafta sonları gündüz
saatlerinde yapılmaktadır. Ayrıca, kredi sistemi içinde bütün dersler her dönem açılmaktadır.

9. Öğrencilerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı
2005 tarihli 25942 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve
Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği kapsamında Öğrenci Konseyi
oluşturulmuştur. Bu konsey; üniversitemize kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel
ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda
duyarlı olmalarını sağlamak, öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti
ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki
kararlara katılımını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Öğrenci temsilcisi yer aldığı toplantılar,


Senato Toplantısı



Kalite Komisyonu



Fakülte Yönetim Kurulu

10. Bilgi Merkezi
Bilgi Merkezi, bilimsel çalışma, eğitim ve araştırmalarda yararlanmak üzere gerekli
basılı ve elektronik bilgi kaynaklarından koleksiyonunu oluşturmak, üniversitemizin enstitü ve
fakültelerinin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, bu bilgi kaynaklarını okuyucuların kullanımına
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hazır hale getirmek ve gereksinimlere uygun gelişmeleri ve araştırmaları takip etmek ve bunları
okuyucularımıza sunmak amacı ile kurulmuştur.
Bilgi Merkezi 1996 yılında kurulmuş olup, 2500 m2 alanda, 344 oturma kapasitesi ve
bir adet fakülte kütüphanesi ile üniversitemizin enstitü ve fakültelerinin eğitim-öğretim
alanlarındaki ihtiyaçlarına göre, yapılan araştırmaları destekleyici basılı ya da elektronik
materyaller ile tüm araştırmacılara hizmet vermektedir.
Bilgi Merkezi iki katlı olup; Referans Salonu, Genel Koleksiyon ve Hukuk Salonu
olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır ayrıca 2 fuaye alanı ile hizmet verilmektedir.
1-

Genel Salon

752 m2

154 kişilik

2-

Hukuk Salonu

515 m2

75 kişilik

3-

Referans Katı

648,33 m2

115 kişilik

a.

Sesli Çalışma Odası

67,31 m2

52 kişilik

b.

Teknoloji Odası

32,49 m2

24 kişilik

c.

Görsel İşitsel Odası

33,52 m2

2 kişilik

d.

TUS Çalışma Odası

33,42 m2

10 kişilik

e.

Sanat Odası

32,56 m2

15 kişilik

f.

Serbest Çalışma Alanı

64,49 m2

12 kişilik

Bilgi Merkezi koleksiyonunda,


299.830 adet kitap (140.867 adet basılı + 158.963 adet e-kitap),



47.603 adet dergi (1.850 adet basılı + 45.753 adet e-dergi),



7.125 adet tez,



2.900 adet kitap dışı materyal,



130 adet elektronik veri tabanı kaynağı bulunmaktadır.

Bilgi Merkezi Erişimi Kolaylaştıracak Yazılımlar;


Araştırmacıların bilimsel kaynaklara erişebilmelerini sağlamak amacıyla
kurulan kampüs içi ve dışı erişim sistemi (Proxy),



Elektronik Kaynakların erişilebilirliği ve kolay kullanımı için EDS ara yüzü,



E-Öğrenme ortamı için coadsys (moodle) yazılımı,



Kataloglama, Üye-Ödünç İşlemleri,

Sayım ana modülleri ve yardımcı

modüllerden oluşan web ara yüzü sayesinde okuyucuların bilgi merkezimize
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gelmeden katalog araması, ayırtma işlemleri, uzatma, kendi ödünç arşivlerini
görebilme ve okuma/ilgi alanı listeleri oluşturma işlemlerini yapabilmeleri için
günümüz şartlarına uygun kütüphane otomasyonu,


Uluslararası standartlara uygun oclc cutter yazar kodu programı,



Görme engelli kullanıcılarımız için Jaws Yazılımı,



Uluslararası standartlarda bilimsel bilgiye erişime hiçbir kısıtlama olmadan
erişilmesini sağlayan bilimsel arşiv sistemi (dspace),



Kütüphaneler arası ödünç işlemleri için Kits, Tübes yazılımları kullanılmaktadır.

Bilgi Merkezi, eğitim ve öğretim döneminde hafta içi 24 saat, hafta sonu 10.00-23.00
saatleri arasında hizmet vermektedir. Ödünç işlemleri, Bilgi Merkezi okuyucu hizmeti dolaşım
masasından yapılacağı gibi internet üzerinden tüm kullanıcıların şahsi Bilgi Merkezi
hesaplarından da yapılabilmektedir. Elektronik kaynaklar ve E-Öğrenme hizmeti 7 gün 24 saat
kesintisiz devam eder.

11. Öğrencilere Yönelik Oryantasyon Programı
Fakülteye yeni gelen öğrencilerin uyumunu ve kolay adaptasyonunu sağlamak amacıyla
her yıl yapılan Oryantasyon programına Fakülte öğrenci temsilcisi başta olmak üzere özellikle
üst sınıf öğrencilerin katılımı ile yeni bir “Mentörlük” programı uygulanmaya başlanmıştır. Bu
program çerçevesinde her yeni gelen öğrenciye üst sınıf bir öğrenci mentör olarak atanmış ve
bu doğrultuda sosyal aktivitelerden akademik boyutlara kadar her konuda akran desteği
sağlanmıştır. Fakülte oryantasyon uyum programına ilave olarak idari destek birimlerince
(Bilgi Merkezi, Bilgi İşlem Merkezi, Uluslararası Ofis, Mezunlar ve Kariyer Gelişim
Müdürlüğü ve Sürekli Eğitim Merkezi) öğrencilere destek hizmetleri konusunda oryantasyon
eğitimi yapılmaktadır. Hazırlık okulunda okuyan öğrencilere ilgili fakülteleri hakkında
oryantasyonu sağlanmaktadır.
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12. Araştırma ve Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler
Araştırma ve Geliştirme Misyonumuz
Bilimsel bilgi ve deneyimin, teknoloji ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak
amacıyla Üniversite Sanayi işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmaktır.
Araştırma ve Geliştirme Vizyonumuz
Bölge sanayisini, gücünü bilim ve teknolojiden alan, yenilikçi, öğrenen ve 'glokal:
global+lokal' düşünebilen bir yapıya dönüştürmektir. YÜTTO stratejilerini, Yeditepe
Üniversitesi Strateji Planlarını göz önünde bulundurarak aşağıdaki strateji belgelerini ise yol
haritası olarak kullanmaktadır.


KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı



KOSGEB Stratejik Planı



Onuncu Kalkınma Planı



Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileşme Programı ve Eylem Planı



Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi ve Eylem Planı



Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejisi ve Eylem Planı



Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi



Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Eylem Planı



Ulusal İstihdam Stratejisi



Yatırım Danışma Konseyi: 2023 hedefleri yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri



Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı



Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Eylem Planı
Yeditepe Üniversitesi TTO’nun vizyonu; bölge sanayisini, gücünü bilim ve

teknolojiden alan, yenilikçi, öğrenen ve glokal düşünebilen bir yapıya dönüştürmektir. AR-GE
ve teknoloji geliştirme çalışmalarıyla, ileri teknolojilerin ülke sanayine kazandırıldığı ve yeni
ürün ve teknolojilerin ekonomik değere dönüştürüldüğü sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır.
Özellikle sağlık, biyomedikal, ileri malzemeler ve yazılım gibi alanlarda Üniversite-Sanayi
işbirliğini üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan ve/veya üreten şirketlerin oluşumunu ve
büyümesini desteklemek, yenilikçi teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE
çalışmalarını yürütebilecekleri bir ortam ve destek sağlamak, üniversitede üretilen bilginin ve
uygulamalı araştırma sonuçlarını ekonomik değere dönüştürmek, ulusal ve uluslararası
şirketlerin bir arada ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmaktır.
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Yeditepe Üniversitesi TTO orta vadeli stratejisi kapsamında aşağıda belirtilen hedefleri
gerçekleştirecektir:


TTO ile akademisyen ve öğrencilerin yararlanabileceği, sistematik eğitim ve
tanıtımlarla bilinçlenerek fikirlerini üretime dönüştürecek güç ve desteği sağlayacak
kurumsal yapının etkinliğinin arttırılması,



Kuluçka şirketleri yapılanması ile teknolojik ve bilimsel gelişmenin ivme kazanılması,



Akademisyenlerin sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi ile patent
başvurularına yönelik araştırmaların sayısında artışın sürdürülmesi



Akademisyenlerin, bu yıl içinde tamamlanması öngörülen Teknopark içinde şirket
kurarak akademik çalışmalarıyla birlikte yüksek teknoloji içerikli ürün geliştirme
çalışmalarını yürütebilecekleri imkânların sağlanması,



TTO tarafından yapılacak eğitimlerle ürün geliştirme, ticari ürünler oluşturma
konusunda temel ve klinik alanlarda farklı bakış açılarının geliştirilmesi,



AB projelerine ve diğer ulusal/uluslararası destek programlarına profesyonel bir ekip ve
anlayışla katılma olanağının yaratılması.

Yeditepe Üniversitesi TTO aşağıda belirtilen alanlarda gelişme göstermeyi hedeflemektedir:


Proje geliştirme ve ürüne dönüştürme konusunda destek veren profesyonel bir
yapılanmanın oluşturularak süreçlerin hızlanması ve araştırma projelerinin sayı ve
kalitesinin artırılması,



Projeler ve projelendirme konusunda bireysel ve gruplara yönelik etkin eğitimlerle
araştırma üretkenliğinin artırılması,



Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik projelerin sayısında artış
sağlanması,



Ticarileşme potansiyeli yüksek fikri mülki haklarının sayılarının artırılması ve
desteklenmesi,



Uluslararası indekslere giren akademik yayın sayılarında artış olmasının sağlanması.
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Yeditepe Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme
Yeditepe Üniversitesi, “Araştırma faaliyetlerini, yaratıcı düşünceyi ve öğretim
elemanlarının ve öğrencilerin faaliyetlerini desteklemek” amacına yönelik olarak 2006 yılından
bu yana faaliyette olan Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi ve Haziran 2015 tarihinden
itibaren faaliyette olan Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi(YÜTTO) aracılığıyla,
öğretim üyeleriyle lisansüstü öğrencilerini Ar-Ge projelerine katılım, ortaklık ve yürütücülük
konularında desteklemektedir.
Bu doğrultuda, tüm araştırmacılarımızı, proje çağrısı ve ortaklık duyurularından
haberdar etme, proje yazımında danışmanlık hizmetleri, aktif projelerin idari işleri, vb.
konularda etkin bir şekilde desteklemektedir.
Teknoloji Transfer Ofisi ( YÜTTO) Yapısı Hakkında Bilgi;
2006 yılında faaliyetlerine Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi olarak başlayan
ofisimiz, Haziran 2015 itibari ile Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YÜTTO)
olarak çalışmalarına devam etmektedir. YÜTTO çalışma alanları; farkındalık, tanıtım,
bilgilendirme ve eğitim, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, proje
geliştirme-yönetim (Üniversite Sanayi İşbirliği), sınai mülkiyet hakların yönetimi ve lisanslama
ticarileştirme faaliyetleri, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri olarak 5 ana birimden
oluşmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi, bilgi ekonomisi açısından üniversite-sanayi işbirliği ve ortak
çalışmaların arttırılması noktasında Eğitim ve Mucit Üniversite olarak adlandırılırken, İnovatif
bir üniversite olabilmesi için YÜTTO çeşitli girişimler yapmayı hedeflemektedir.
Üniversite bünyesinde tüm inovasyon ve girişimcilik alanında yapılan faaliyetlerin bir
çatı altında toplanması ve faaliyetlerin daha etkin ve geniş kitleye yayılmasının sağlanması için
Rektörlüğümüz tarafından YÜTTO bünyesinde bir “Girişimcilik Komisyonu” oluşturulmuştur.
Bu komisyonda, farklı Fakültelerden, sürekli eğitim merkezi ve temsilciler, Kariyer Gelişim ve
Mezunlarla İletişim birimlerinden temsilciler yer almaktadır.
Önceki dönemlerde çalışmalarını daha çok üniversite bünyesinde tanıtımlarla yapan
ofis, özellikle son bir yıl içerisinde birçok fuara etkin bir şekilde katılım sağlamıştır. 08-09
Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Üniversite Sanayi İşbirliği Fuarı’na
(USİMP 2016) stant kurularak, çeşitli patent fikri ile katılım sağlanmıştır. Fuar süresince
sunulan tüm çalışmalar yazılı ve görsel basında yer almıştır.
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02-04 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da yapılan 2. Uluslararası Buluş Fuarına, 9 patent
fikri ile katılan Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YÜTTO), uluslararası jüri
tarafından yapılan değerlendirme ile 1 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz, madalya alırken Türk Patent
Enstitüsü (TPE) tarafından “En iyi Ulusal Buluş” ödülüne de layık görülerek, fuarda en çok
ödül alan üniversite olmuştur.
Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan talep sonrasında, Yeditepe Üniversitesi ile
Türk Patent ve Marka Kurumu arasında protokol imzalanmıştır. Bu protokol sonrasında
Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yer tahsisi yapılmış olup Türk Patent ve Marka Kurumu
Bilgi ve Doküman Birimi açılması sağlanmıştır. Bu birim üzerinden Yeditepe Üniversitesinde
faaliyet gösteren araştırma ve geliştirme yapan kişi, kurum ve kuruluşların sınai mülkiyet
hakları konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü
bilgi doküman gereksinimlerinin karşılanması, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara
ulaşmalarının sağlanması, patent veri tabanlarında araştırma yapılması için uygun ortam
sağlanmış olup, TPE tarafından gerçekleştirilecek eğitimler ve bilgi dokümanlarında Yeditepe
Üniversitesi de etkin rol oynayacaktır.
YÜTTO, TUBİTAK bünyesinde TUBİTAK-1601 Teknoloji Transfer Ofislerine
Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması başlıklı destek
kapsamında desteklenmeye değer bulunan üniversite TTO’larından biri olmuştur. Ağustos
2017 yılı itibari ile ofis, bu destek ile, kapasite artırımına gidebilecek ve çalışmalarını daha
etkin bir şekilde sürdürebilecektir. Yine bu kapsamda, projede belirtildiği üzere İTÜNOVA ile
işbirliği de yapılarak, TTO bünyesindeki tüm modüllerin etkin çalışması için mekanizmalar
kurulabilecektir.
2016-2017 tarihleri arasında 10 tane yurt içi (Türkiye) ve 15 tane yurt dışı ülkeleri (5
adet A.B.D, Avustralya, Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, 2 adet Çin, Avrupa, 2 adet
Japonya) olmak üzere toplam 25 adet Patent Belgesi alınmıştır.
Gelecek Merkezi Hakkında Bilgi;
Yeditepe Üniversitesi, Gelecek Merkezi İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulmuş,
fikirlerle oynayarak nasıl şekillenip, gelişeceklerini görmek için tasarlanmış bir düşünce
laboratuvarı olarak tanımlanabilir. Bu merkez yaratıcı, endüstri ile ilgilenen/ilgilenmek isteyen
kişi ve/veya organizasyonlar ile ürün/hizmet sektöründeki organizasyonların bir araya geleceği;
ilgili tarafların değişik nitelikte (bilgi, deneyim, pazarlama, işbirliği, vs.) ağ oluşturmalarının
ve/veya mevcut ağlara dahil olmalarının sağlanacağı; yaratıcı endüstride faaliyet
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gösteren/göstermek isteyecek kişilerin ve kuruluşların ortak kullanımlarına olanak sağlanacağı;
çeşitli organizasyonların (üniversite, firma, kamu kurulusu, STK, girişimci, vs.) ortak
kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır.
Gelecek Merkezi’nde benzer oluşumlardan ayıran temel özellik; farklı disiplinlerden
gelen, farklı altyapı ve birikimleri olan bireyleri bir araya getirmek ve fikir geliştirme sürecinde
yaratıcı metotları takip etmek gerekmektedir.
Gelecek Merkezi’nde yapılan çalışmanın ve üretimin malzemesi insan kaynağı, insan
kaynağının hayal gücü ve yaratıcılığıdır. Sistem; bireylerin yeni olanakların keşfine ve mevcut
sorunların çözümlenmesine yönelik teşvik edilmesi, yaratıcılıklarının uyarılması üzerine
kuruludur.
Amaçlar


Ekonomik ve toplumsal değer yaratmak,



Ürün ve hizmetleri yeniden düşünerek “yenilik”, diğer bir deyişle “gelecek” üretmek,



Var olan kaynaklara dair farkındalığı arttırıp, kaynakları görünür kılarak üretimin
verimliliğini; üretilen ürün ve hizmetlerin piyasada rekabet edebilirliğini arttırmak,



Var olan bilgiyi farklı bir biçimde işleyerek yenilik yaratmak,



Alışılmışın dışında çıktılar elde etmek için elverişli koşullar yaratmak,



Yaratıcı düşünmeye elverişli bir ortam tasarlamak, Yenilik, yaratıcılık, farklılık
çağrışımları yapan mekan tasarımı sayesinde mekana yüklenecek anlam ile mekanda
gerçekleşecek üretimin biçimi arasında dengeli bir algı yaratmak,



Günlük rutinlerin; düşünce, davranış ve çalışma kalıplarının dışına çıkıp yeniliği
yaratacak yeni bir göz/ bakış açısı geliştirmek,



Farklı altyapıları, bilgi ve deneyim birikimleri olan kişileri bir araya getirerek üretim
sürecindeki bakış açılarını zenginleştirmek, bu sayede farklılık yaratmak,



Fikrin fikri doğuracağı interaktif bir paylaşım platformu sağlamak,



Çok fikir yürüterek iyi fikirleri ortaya çıkarmak,



Düşünce ve tasarılar ile başlayıp, yenilikçi somut çıktılara uzanan bir üretim süreci
geliştirmek,



İnovasyon kültürü yaratmaktır.
Bu merkezde çeşitli kaygıları (girişimcilik & ekonomik kazanım, teknolojik ilerleme,

çevre/sosyal duyarlılık, sürdürülebilir/yenilenebilir enerji vb.) ve / veya ilgi alanları olan
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bireyler için önemli olan ve değişim yaratmak istedikleri sorun, gelişim alanları tespit edilmesi
hedeflenmiştir.
Yeditepe Araştırma Projeleri (YAP) Hakkında Bilgi;
Yeditepe Araştırma Projeleri birimi, üniversite öz kaynaklı projeleri desteklemek için
rektörlüğe bağlı, TTO ile işbirliği içinde bir komisyon tarafından faaliyetlerini sürdürmektedir.
YAP bünyesinde yapılan faaliyetler ve çalışmalar yine Rektörlüğümüz tarafında kurulmuş bir
komisyon tarafından sürdürülmektedir. Yeditepe Üniversitesi doktora ve yüksek lisans
çalışmalarına devam eden 78 öğrencinin yurt içi/dışı konferans katılımları üniversite tarafından
karşılanmıştır.
Yedi Tepe Yedi Fikir Yarışması ve Girişim Atölyesi Hakkında Bilgi;
Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YÜTTO) 07.12 2016 tarihinde, ilk kez
girişimci öğrenci, akademisyen ve personele özel “7Tepe 7Fikir” yarışmasını düzenlemiştir. 1.
olan yarışmacılara 10.000 TL, 2. olanlara 7.500 TL, 3. olanlara 5.000 TL ve Jüri Özel Ödülü
olarak 3.000 TL ödül dağıtılmıştır (http://www.yeditepe.edu.tr/tr/duyuru/7tepe-7fikiryarismasi). İlk kez olmasına rağmen 40’dan fazla fikir, farklı sektör gruplarından oluşan özel
jüri tarafından değerlendirilmiş dereceye giren gruplara 2016 yılında kurulmuş olan Yeditepe
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine bağlı olan Girişim Atölyesinde ofis alanı ve altyapı
imkanı, İş Geliştirme, Mentörlük, Proje Yazma ve Sunma, Patent Danışmanlığı ve Melek
Yatırımcı Ağı ile Buluşturma gibi destekleri Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile yaptığımız
işbirliği çerçevesinde TEB Girişim Evi Danışmanları ile birlikte yürütmektedir. Her yıl
yapılması planlanan bu yarışma ile girişimci adaylarının fikirlerini daha etkin bir biçimde
hayata geçirmeleri için metotlar YÜTTO tarafından geliştirilmektedir. Geleneksel hale
getirdiğimiz bu yarışmada hedefimiz ticarileşebilecek iş fikirlerini Girişim Atölyemizde birer
girişime çevirmeyi amaçlamaktayız. 2016-2017 sezonunda dereceye girip Girişim Atölyesinde
yer alan proje ekiplerinden TÜBİTAK BİGG’e başvuru yapıp, başarılı olan ekipler olmakla
beraber projesine melek yatırımcı bularak hayata geçirecek olan ekipler de mevcuttur. Girişim
Atölyesinde yer alan bazı ekiplerin projelerinin patent başvuruları Teknoloji Transfer Ofisinin
destekleri ile gerçekleşmektedir. Söz konusu patent başvuru maliyetleri Yeditepe Üniversitesi
tarafından karşılanmaktadır. 2017-2018 yılında “Yeditepe Yeni Fikir” olarak düzenlenecek
yarışmanın hazırlıkları devam etmektedir.
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Hücresel Tedaviler ve Gen Tedavileri Ar-Ge, Üretim ve Uygulama Merkezi Projesi Hakkında
Bilgi;
Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen “Hücresel Tedaviler ve
Gen Tedavileri Ar-Ge, Üretim ve Uygulama Merkezi” isimli proje Aralık 2016’da başlamış
olup, yapım aşamasında olan ve bu yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanan, İstanbul
Teknopark bünyesindeki Yeditepe Üniversitesi Teknopark’ı lokasyonunda Kalkınma Bakanlığı
ve Yeditepe Üniversitesi desteği ile hayata geçirilecektir.
Teknopark Hakkında Bilgi;
Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş çalışmalarında Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca değerlendirme kurulunda kurulması kabul edilmiş ve Resmi
Gazetede ilan edilmesi amacı ile Başbakanlığa gönderilmiştir. 26.400 m2 lik alan üzerinde
50.000 m2 kapalı alanı olacak bir teknopark inşa edilecektir.
Ayrıca, İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi İstanbul Teknopark A.Ş.
bünyesinde Üniversitemize arazi tahsisi yapılmıştır. 30.000 m2 alanı olacak binamızın inşaatı
başlamıştır. 2018 yılında faaliyete başlaması beklenmektedir.
Tuzla’da 60.000 m2 alanlı bir özel mülk üzerinde İnovasyon Vadisi TGB başvuru
dosyası hazırlanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmiştir. Değerlendirme
süreci devam etmektedir.
Araştırma ve Geliştirmeye Yönelik Yapılan Faaliyetler
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde faaliyet gösteren
Bilim Komiteleri araştırma önerilerini gözden geçiren bir mekanizma olarak çalışmalarına
devam

etmektedir.

Bir

araştırma

yapılmadan

önce

mutlaka

bilim

komitesinin

değerlendirilmesine sunulmakta ve öneriler doğrultusunda hayata geçirilmektedir.
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eylül 2017 tarihinde kalite süreci içerisinde
verdiği hizmetleri iyileştirmek için Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç, Kozmetik ve
Tıbbi Cihaz AR-GE (YUEF-IKTAL) Laboratuvarı kurulmuştur. Kurulan bu laboratuvarda ilaç
firmalarına, kozmetik üreticilerine ve tıbbi cihaz üretici firmalara geliştirecekleri yeni
ürünlerinin klinik öncesi değerlendirme testlerini yaparak üniversite-sanayi işbirliği için model
olabilecek faaliyetler yapmaktadır. Ayrıca 5. Sınıf öğrencilerine “PHAR578 Bayer ile İlaç
Sektörü” isimli sertifikalı seçmeli ders açılmıştır. Bu uygulama yükseköğretim derecelendirme

52

kuruluşları tarafından aranan bir özellik olup bu alanda Türkiye’de bir ilk olarak uygulanmaya
başlanmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Müzesinin misyonu, bir araştırma
merkezi ve açık üniversite niteliğinde, bireylerin eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlayan bir
kültür ve eğitim merkezi olmaktır. 22 Eylül 2006 tarihinde açılan müzemizde, birçok
araştırmacı ve öğrencimiz ödev ve proje çalışmaları yapmaktadır. Eczacılık Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Aydın ilaç ve eczacılık biliminin gelişmesine yapmış olduğu katkılardan
dolayı, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2016 yılı “Bilim Ödülü” ne layık
görülmüştür.
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin öğrenme kaynaklarının yenilenmesi
çalışmaları kapsamında iki yeni bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarlardan
birinde STEM ve Robotik derslerinin verilmesine uygun altyapı inşa edilmiş ve gerekli araçlar
temin edilmiştir. Ayrıca fakülte bünyesine 4 akıllı tahta alınmış ve öğrencilerin etkili
kullanabilmesi için ders içeriklerine akıllı tahta kullanımın dahi edilmesi için gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Taşağıl Nazilli Türk Ocağı'nın geleneksel olarak düzenlediği “Hacı Süleyman Efendi Türk
Kültürüne Hizmet Ödülü”nün 8.si, Kabataş Erkek Lisesi tarafından düzenlenen “1. Büyüteç
Tarih Öğrenci Sempozyumu” kapsamında Türk Tarihi alanında yapmış olduğu önemli
çalışmalardan dolayı “Yılın En İyi Tarihçisi” ve İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal
Bilimler Lisesi tarafından sosyal bilimler alanında üretken ve örnek kişilere verilen "12. Kristal
Lale Ödülleri" nden “Yılın Tarihçisi” ödüllerine layık görülmüştür. Tarih Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Taşağıl’ın “Gökbörü’nün İzinde”, Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Aykut Kar’ın,
“Bilime Adanmış Bir Ömür Nasiruddin Tusi”, Tarih Bölüm asistanı Onur Yamaner’in, “20.
Yüzyılda Savaş ve Kadın” ve “Latin Amerika’da Devrim ve Kadın” kitapları basılmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi yayın hayatına başladığı günden
bu yana aktif olarak sürekliliğini devam ettirmekte olup 2. yılında toplam 15 makale
yayınlamıştır.
Farklı dillerde makaleler ihtiva eden Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin
(YÜHFD) akademik gelişime katkısını arttırmak ve dergiye ulaşımı kolaylaştırma çalışmaları
2017 yılında hız kazanmıştır. Bu kapsamda YÜHFD internet ortamında ulaşılabilir hale
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getirilmesi için çalışmaları sürdürülmekte ve böylelikle akademik çalışmaların ulusal ve
uluslararası hukuk tartışmalarına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5. Cilt 6. Sayısını yayınlamıştır. Online
derginin link adresi http://journal.yeditepe.edu.tr/index.php/edu7.
Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bölümü ile Oracle Academy arasında her sene yenilenen "İleri Bilgisayar Bilimleri" anlaşması
bulunmaktadır. Anlaşma kapsamda, Oracle SQL ve Veritabanı Yönetimi Eğitimi, “ACM 212
Advanced Database Applications” ve “ACM 364 Database Management Systems” adlı 2 adet
dersimizin müfredatı ile eşleştirilmiş olup, periyodik olarak, eğiticiler için sertifikalı Oracle
Veri tabanı Yönetim Çalıştayları ve öğrenciler için ders kaynakları Oracle Academy tarafından
sağlanmaktadır. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünün, konusunda uluslararası bir
şirket olan IFS Türkiye ile yürüttüğü ortak proje kapsamında, “ATR 305 Tedarik Zinciri Bilgi
Sistemleri” adlı dersi, IFS firma temsilcileri bizzat Üniversitemize gelerek vermekte ve Lojistik
sektöründe

kullanılan

bilgisayar

yazılımları

konularında

öğrencilerimize

vizyon

kazandırmaktadırlar. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü tarafından verilen “ACM 312
Yönetim Bilişim Sistemleri” dersine şirketlerde bilişim sistemleri yönetiminde gündemde olan
konular hakkında konuşmak üzere, her hafta çeşitli şirketlerin ileri düzey yöneticileri davet
edilmiştir. ACM 312 kodlu ders Fakültemizde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Bilişim
Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, ve Elektronik Ticaret ve Teknoloji
Yönetimi Bölümlerinde zorunlu ders olarak alınmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
merkezi Avustralya’da olan bir Bilişim Teknoloji şirketi ile anlaşma yaparak “ATH 313
Havayolu Yönetimi” ve “ATH 411 Havaalanı Yönetimi” derslerinde işletme yönetimi
simülasyonu kullanmaya başlamıştır. Söz konusu simülasyonlar Avustralya’dan Fakültemizde
dersin gerçekleştiği laboratuvara direkt bağlantı ile verilmektedir. Öğrencilerin ekip oluşturarak
kurup, çalıştırdıkları ve performanslarını takip ettikleri şirketler her ticari firma gibi finansal
yönetimi, planlaması, pazarlaması, stratejisi, rekabeti, insan kaynakları denetimi ve yönetimi
ile bütün yönetim disiplinlerinden öğrencilere değer kazandıran bir derstir.

Söz konusu

derslerde kullanılan simülasyonun 2018 Bahar döneminde ABD’nin Arizona Üniversitesi
öğrencileri ile rekabet edecek şekilde kurgulanması için gerekli temaslar sağlanmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi olarak Nebol, E. (2016) “Tedarik Zinciri ve
Lojistik Yönetimi”, Özarı, Ç., Turan, K.K., Ulusoy, V. (2016) “Oyun Teorisi”, Özarı, Ç.,
Ulusoy, V. (2016) “Uygulamalı Matematiksel İstatistik”, Dube, S., Dube, M. (2017) “Basics
First” kitaplarına yazarlık edilmiştir.
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Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo Stüdyosu, Televizyon Stüdyosu,
Plato (Greenbox), Kolektif Yapım Evi, Cep Sineması, Kurgu Laboratuvarları bulunmaktadır.
Ayrıca Fakültede İletişim Ajansı (İLA) kurulmuştur. Ayrıca, öğrencilerin haber yazma
uygulamalarında kullanımı için ayrılan Haber Odası derslik katında yer almaktadır. Bunlara ek,
olarak bölüm uygulamaları için kullanılmak üzere düzenlenmiş bir bilgisayar laboratuvarı
mevcuttur.
Sağlık ile ilgili alanlarda eğitim alan öğrencilere yönelik Bütünleşik Doktora Programı.
Yeditepe Üniversitesi Senatosu’nun 26.04.2017 tarihinde kabul ederek yürürlüğe giren
“Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi”ne göre, Üniversitemiz Tıp, Diş
ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerine Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak bütünleşik
doktora (MD – PhD) ve Yüksek Lisans yapma fırsatı tanınmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi iç ve dış paydaşlarla bilgi paylaşmak üzere
tasarladığı Tıp Bültenini 3 ayda bir yayınlamak üzere gerekli hazırlıklarını tamamlamış
bulunmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi “Yeditepe Üniversitesi
İhtisas Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılışı ile uygulama alanlarını genişletmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri
Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde bulunan
Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (YUKAL) tarafından sanayiye hizmet ve eğitim
verilmektedir. Bu laboratuvar öğrencilerimizin ölçüm bilimi (Metroloji) kalibrasyon konusunda
donanımlı yetişmelerini sağlamanın yanı sıra, Türk endüstrisine de akredite sıcaklık ve boyut
kalibrasyonları konusunda hizmet vermektedir.
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde kurulmuş olan İlaç, Kozmetik ve Tıbbi
Cihaz AR-GE (YUEF-IKTAL) Laboratuvarı ilaç firmalarına, kozmetik üreticilerine ve tıbbi
cihaz üretici firmalara geliştirecekleri yeni ürünlerinin klinik öncesi değerlendirme testlerini
yaparak üniversite-sanayi işbirliği için model olabilecek faaliyetler yapmaktadır. “PHAR578
Bayer ile İlaç Sektörü” isimli sertifikalı seçmeli ders açılmış olup markalı dersler alanında
Türkiye’de bir ilk olarak uygulanmaya başlanmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 16 Ekim 2017 tarihinde
“Dünya Gıda Günü” kapsamında FAO’ nun (Food and Agriculture Organization of the United
Nations) Türkiye’ deki partneri olarak açlığa, küresel ısınma, sürdürülebilir gıda üretimi ve adil
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gıda paylaşımının insanlık hakkı olduğuna dikkat çekmek adına tüm dünya ülkeleri ile aynı
anda bir etkinlik düzenleyerek katılmıştır (http://www.yeditepe.edu.tr/tr/duyuru/world-foodday-global-food-security-and-sustainability-seminar).
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

ile Yeditepe Üniversitesi, Üniversite

kampüsünde bulunan Güzel Sanatlar binasındaki Büyük Platonun (255 Nolu Stüdyo 2) TRT
tarafından kültür, sanat ve bilim konularındaki programların hazırlanmasında stüdyo olarak
kullanılması ve ikili işbirliğini düzenlemek amacıyla 31 Mart 2017 tarihinde bir işbirliği
sözleşmesi imzalamışlardır. TRT tarafından stüdyonun oluşturulması faaliyetlerine devam
edilmektedir.
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölümü başkanı Doç. Dr. Ece Ceylan Baba, Yapı
Endüstri Merkezi tarafından 2016 yılında düzenlenen 24.Altın Çekül Ödüllerinde ‘Altın Çekül
Fikir Ödülü’ne layık görülmüştür.
Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından Üniversite Sanayi İşbirliği
komisyonu kurulmuş olup bu kapsamda birçok otomotiv firmasıyla görüşmeler yapılmıştır. Bu
proje ile öğrencilere staj imkanı yaratılmıştır. Ayrıca, sadece otomotiv alanına yönelik yeni
dersler hazırlanmış ve Senato Onayına sunulmuştur. “Otomotiv Teknolojileri ve Tasarımı”
dersi ile öğrencilere sertifikalı eğitim imkanı verilmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü,
Mühendislik Fakültesi ile ortaklaşa olarak 2017/2018 Güz döneminde açılacak olan “Otomotiv
Teknolojileri ve Tasarımı” sertifika programı çerçevesinde ‘Kavramsal Otomotiv Tasarımı I ve
II’ olmak üzere iki yeni ders açılmıştır. Ayrıca, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde MAN
otobüs firması ile otobüs koltuğu ve Dashboard tasarımı geliştirmek üzere anlaşma
imzalamıştır.
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Bölümünün danışmanlığı ile yürütülen Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon
Birimi, engelli öğrencilerin bireysel sorunları için danışmanlık sistemi uygulanmaktadır. P&G
şirketi, Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi (EODK) ile üniversiteler
arasından engelli işe alım projeleri için işbirliği talebinde bulunmuştur. Uluslararası düzeyde
yapılan Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı “Job Coaching Training: Place, Train,
Maintain. Erasmus Plus, Adult Education Projesi ile 30 iş koçu yetiştirilmiş, iş okulları ve iş
yerlerine ziyaretler yapılmıştır. Fikri çıktı olarak bir uluslararası kitap, iş koçlarının iş yeri
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analizinde kullanabileceği bir manuel ve Üniversite’mizin tüm öğrencilerine açık PTR264
kodlu Zihinsel Engellilerde İş Koçluğu seçmeli dersleri tamamlanmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 16 Mart
2017 tarihinde Diyabet Hemşireliği Derneği ile işbirliğinde “Diyabette Güncel Yaklaşımlar
Sempozyumu”, Mayıs 2017 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
ile birlikte “Etik ve Malpraktis” sempozyumu düzenlenmiştir. Ayrıca bu bölümden Uzm.
Hemşire Tuğçe Atak Meriç, “Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Venöz Kan Alımı Sırasında
İki Farklı Oyuncakla Yapılan Dikkati Başka Yöne Çekme İşleminin Çocuğun Emosyonel ve
Fizyolojik Göstergelerine Etkisi” isimli çalışması 24 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen V.
Zeynep Kamil Hemşirelikte İnovasyon Sempozyumunda sözlü bildiri birincilik ödülü almıştır.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017 yılında ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan
Houston Methodist Global ile Akademik İşbirliği Anlaşması’na imza attı. Yeditepe
Üniversitesi, dünyadaki tek çatı altında bulunan en büyük sağlık alanı ve sağlık kurumları
topluluğu Texas Medical Center’ın Eğitim & Öğretim ve Danışmanlık Bölümü ile yapılan
anlaşma sonrasında öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin karşılıklı değişim programlarına
katılımı sağlanmaktadır. Erasmus+, TurkMSIC SCOPE ve SCORE ve non-ERASMUS+
exchange programları ile yapılan öğrenci değişim programları sayesinde Tıp Fakültesi,
uluslararasılaşma konusunda öğrenci düzeyinde başarı kaydetmektedir. Yeditepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğrencileri EMSA-European Medical Student Association bünyesinde her yıl
farklı kademelerde görev almaktadırlar. Araştırma konusunda farklı ülkelerdeki üniversite,
araştırma merkezleri ve endüstriyel kurumlarla araştırmalar yürütülmektedir. 2017 yılı içinde
alınan bir AB H2020 projesinin yanı sıra çeşitli Avrupa ve Asya ülkeleri ile işbirlikleri
sürdürülmektedir.
Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, E-Ticaret Yüksek Lisans programı
kapsamında açılan ‘Girişimcilik’ dersi sonunda sınıf öğrencilerinin gerçek zamanlı projelerinin
sunulduğu bir yarışma düzenlenmiştir. ‘E-Ticaret Projeme Sponsor Arıyorum’ adlı yarışmada
projeler sektörde tanınan 8 jüri üyesi tarafından değerlendirilmiş olup, dereceye giren projelere
sponsorluklar ve hediyelerle destek verilmiştir. Yüksek Lisans öğrencilerinden birkaçı bu proje
ile kendi start-up’larını hayata geçirme fırsatı bulmuştur.
Yeditepe Üniversitesi’nde TEYDEB, SANTEZ, Sanayi Sektör, Teknogirişim sermaye
desteği başlıkları altında çeşitli görevler ile yapılmış 67 adet üniversite sanayi işbirliği
kapsamında proje tamamlanmıştır. Hâlihazırda ise 6 adet projenin süreci devam etmektedir.
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Ayrıca yine üniversite sanayi işbirliği kapsamında 33 firma ve-veya kuruluş ile danışmanlık
sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca 5 firma ile karşılıklı ziyaretler yapılmıştır. Bu firma
ziyaretleri sayısı arttırılarak, öğretim elemanları ve firmaların bir araya gelmesi sağlanarak,
kazan-kazandır anlayışı ile ortak projelerin sayısı arttırılmaya çalışılacaktır
Sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede
üretilmesi konusunda üniversite – sanayi işbirliği gerçekleşecektir. Sanayinin artı bir değer /
yenilik sunan ürün, hizmet, üretim / yöntem süreçleri geliştirebilmek için gereksinim duyduğu
bilgi ve teknoloji desteği öğretim kadrosu tarafından sağlanacaktır. Bu sayede özel sektörün
üniversiteden beklentilerini aktarabileceği platform oluşacak ve üniversitede üretilen bilgi
sanayiye transfer edilebilecek, ticarileşebilecektir.
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13. Staj Yönergeleri
Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, pratik çalışma deneyiminin kazanılması, uygulama
yeteneklerinin geliştirilmesi ve meslek yaşamına uyum sağlaması amacıyla Bölüm/Fakülte
tarafından uygun görülen kurumlarda staj imkanı ve fırsatları verilmektedir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Kurum Deneyimi Dersi Uygulama Yönergesi Örneği;
1. Kurum deneyimi dersi 4. Sınıf öğrencileri tarafından okul dışı kurumlarda (Rehberlik
Araştırma Merkezleri, özel girişimcilere ya da belediyelere bağlı psikolojik danışmanlık
merkezleri, pedagogların görev yaptığı adliyeler, hastaneler, özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezleri, bünyesinde psikolog ya da psikolojik danışman çalışan sivil
toplum örgütleri, insan kaynakları birimi olan şirketler) toplam 80 saatlik, 10-12 hafta
süren, gözlem ve beceri geliştirmeye dayalı uygulama dersidir.
2. Kurum deneyimi dersinde öğrenciler gelecekte çalışmayı planladıkları alanları
düşünerek yukarıda belirtilen kurumlardan kendi belirledikleri yerler ile ön görüşme
yaparlar. Kurumun ve dersin sorumlu öğretim elemanının onayı ile staj başlatılır.
3. Bazı kurumlar öğrencilerin kurum deneyimi süresince üniversite tarafından geçici
sigorta yapılmasını istemektedir. Benzer şekilde çalışma bakanlığı, sağlık bakanlığına
bağlı kurumlarda söz konusu sigorta işlemi zorunludur. Sigorta işlemi için öğrencilere
dönem başında gerekli evraklar listesi verilir. Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları
Biriminin staj sigortaları sorumluları aracılığıyla öğrencilerin staj sigortaları başlatılır.
4. Kurum deneyimi dersine ait öğrenci sorumluluklarının ve staj dosyasının öğretimin
elemanı tarafından değerlendirilmesi ve sonucun olumlu olması durumunda öğrencinin
notu sisteme girilir.

14. Yakın Tarih Araştırma Merkezi İle Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Yakın Tarih Araştırma Merkezi ile Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Üniversitemizin kültür ve tarih konusundaki akademik çalışmalara ve bilgilendirmeye katkı
sağlaması amacına dönük olarak oluşturulmuş merkezlerdir. Yakın Tarih Araştırma Merkezi,
başlangıçta konferanslar düzenlemiş olmakla beraber, okulumuzda söz konusu alana ilişkin
çalışmaları yürüten Tarih bölümü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün de
bulunması nedeni ile şimdiye kadar pek varlık gösterememiş, ancak yakın zamanda yeniden
canlandırılma çalışmaları planlanmıştır.
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Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesi içinde değerlendirilmek üzere edinilen
Orta Asya Türk Dünyası ve Sanat Tarihi alanına ilişkin çok sayıda kitap, makale, dergi, süreli
yayın, fotoğraf ve filmin yer aldığı Nejat Diyarbekirlioğlu koleksiyonunun kayda alınma
çalışmaları devam etmektedir. 9000 kitap,580 adet ayrı basım, 3049 makale,9222 dergi, süreli
yayın, 48.000 dia/slayt, 24.830 adet fotoğraf/resim, 25.600 adet negatif ve 19.939 adet kopya,
53 adet film, 15 Cd ve 1661 adet kartpostalın yer aldığı bu koleksiyonun tasnif ve kayda alınma
işlemlerinin yapılmasının ardından yalnızca Yeditepe Üniversitesi mensuplarına değil tüm Türk
dünyası çalışmalarına çok büyük bir katkı sağlanması mümkün olabilecektir.
2017/08-02 tarihli Senato kararıyla Azerbaycan Dede Korkut Uluslar Arası Milli Vakfı
kurucusu ve başkanı Eldar Ismayılov’a fahri doktora ünvanı verilmiştir.

15. Program Çıktılarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci
Akredite olan bölümlerimizde öğretim üyeleri ilgili dersler için hazırladıkları Bologna
ders paketlerinde belirttikleri ders çıktıları doğrultusunda sınav hazırlayarak bu çıktılara ulaşma
düzeyleri belirlenmektedir.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Örneği;
Hedeflenen program çıktılarının öğrencilere kazandırılabilmesi ve ne derecede
kazandıklarının ölçülüp değerlendirilebilmesi için kullanılan strateji/süreç ve ölçme
yöntemlerine atıf yapılmıştır.
Çıktıların öğrencilere ne derecede kazandırılabildiğinin ölçülüp değerlendirilmesi için
kullanılan yöntem/araçlar ve başarım (performans) ölçütleri aşağıdaki gibidir.
1. Eğitim programındaki her bir ders için, ders dosyasında yer alan amaçlara, ilgili eğitim
stratejileri ve öğretim yöntemleri uygulanarak ulaşılmaya çalışılmıştır. Müfredata, ders
içeriklerine ve derslerin işleniş biçimini ortalama olarak iki yılda bir kez gözden
geçirilmektedir.
2. Bölümde fizik konularını tartışmayı, öğrenmeyi teşvik eden bir ortam yaratmak
amacıyla sanayiden ve araştırma kurumlarından deneyimli insanlara seminer
verdirilmekte ve sanayi gezileri düzenlenmektedir.
3. Çeşitli derslerde, dersin verimliliğini arttırmak, öğrencilerin güncel konularda bilgi
sahibi olmalarını sağlamak, yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, takım çalışması
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yapabilme becerilerini geliştirmek gibi amaçlarla öğrencilere çeşitli ödev ve projeler
verilmekte ve sunuşlar yaptırılmaktadır.
4. Öğrencilerin bilgisayar donanımına, laboratuvar aygıt ve donanımına erişimleri
sağlamakta ve ilgili yazılımları öğrenmeleri teşvik edilmektedir.
5. Öğrenciler literatür taraması, tasarım ve geliştirme projeleri yapmaya teşvik
edilmektedir.
6. Dersin amaçlarına ve hedeflenen ders çıktılarına ulaşmadaki başarısı tüm öğretim
üyeleri ve öğrencilere uygulanan ders değerlendirme anketleri ile ölçülmektedir. Bu
anket sonuçları ışığında derslerde gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
7. Öğrencilere danışmanlık yaparak ve çeşitli konularda konuşarak onların kendilerini
bölümün önemli bir parçası olarak hissetmeleri sağlanmaktadır.


Çıktılara erişimin ölçülmesinde aşağıda belirtilen metotların kullanılması
öngörülmüştür.



Ders ve öğretim üyesi değerlendirme anketleri



Mezun anketleri



İşveren anketleri



Mezunlarımızın iş hayatındaki yerleşim ve başarıları



Öğretim üyelerinin kendi ders dosyalarını inceleyerek değerlendirmesi



Staj raporlarının değerlendirilmesi



Mezun öğrencilerimizin başka üniversitelerde lisansüstü programlara kabul oranları



Öğrenci temsilcilerinin Bölüm Başkanlığı ile yaptığı sözlü görüşmeler

16. Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri
Aynı zamanda öğrencilerimiz tarafından kurulan kulüplerin; (Atatürk Düşünce Kulübü,
Bilgisayar Topluluğu, Bilim Kurgu Kulübü, Biyoteknoloji Topluluğu, Dans Kulübü, Edebiyat
Topluluğu, Folklor Kulübü, Fotoğrafçılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Hukuk, İşletme, Kültürel
Gezi, Lojistik, Model Birleşmiş Milletler, Münazara, Müzik, Psikolojik vb.) yanı sıra, spor
takımları (Yüzme, voleybol, futbol, masa tenisi, santraç, okçuluk, tenis, basketbol vb.)
mevcuttur. Öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda, dans, folklor, müzik, satranç, spor, tiyatro,
sinema, tarih vb. alanlarda da etkinliklerini sürdürmektedir.
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2016-2017 öğretim yılında öğrenci kulüpleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik sayısı
146'dır. Tüm etkinliklere toplam 18392 öğrenci katılımı sağlanmıştır. Öğrenci kulüplerinde
finansal destek sağlanmaktadır.

17. İdari Yapılanma
Yeditepe Üniversitesi 2547 sayılı “Yüksek Öğretim Kanunu” ve ilgili yönetmeliklerde
belirtilen esaslar çerçevesine uygun organizasyon oluşturulmuştur. Burada yer almayan
bölümler için fonksiyonel yapılanma esas alınmıştır. Bu yapıda işler ve görevler niteliklerine
göre bir araya getirilir. Her departman yöneticisi sadece ilgili faaliyetlerden sorumlu
olmaktadır. Fonksiyonel organizasyon uzmanlaşmaya olanak verdiği için etkinliği ve
verimliliği artırabilir. Belirli bir fonksiyon içindeki koordinasyonu kolaylaştırır. Basit yapıda
olması, hızlı karar verebilmeye ve icraya imkân sağlaması modelin avantajlı yönleridir. En
belirgin niteliği Üniversitede yer alan fonksiyonların yürütülmesini uzman elemanlarca
yapılıyor olmasıdır. Örneğin idari yapı içinde yer alan Hukuk, Öğrenci İşleri ve Bilgi İşlem gibi
uzmanlık gerektiren fonksiyonlar, aynı ismi taşıyan ve bu konularda deneyim sahibi olan
kişilerin istihdam edildiği Hukuk Müşavirliği, Öğrenci İşleri ve Bilgi İşlem Müdürlüğüncece
yürütülmektedir..

18. İnsan Kaynakları ve Planlama Müdürlüğü
Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Planlama Müdürlüğü felsefesi; “Heyecan
duyulmadan yapılan işlerin başarılı olamayacağı” dır. İnsan Kaynakları kurum hedefleri
doğrultusunda verilen eğitim ve hizmet kalitesinin sürdürebilir kılmak ve sürekli gelişimi
sağlamak amaçlı, performans takip sistemleri kullanmaktadır. Çalışma hayatının aynı zamanda,
yaşam alanı ve sosyal bir ortam olmasını sağlamak amaçlı, aktiviteler düzenlenmekte olup
üniversite yönetimi bu konuda destekleyici bir rol üstlenmektedir. İnsanın ve insan gücünün ön
planda olduğu bir yönetim anlayışını uygular ve tüm çalışanlarımızın üniversitemiz için çok
büyük bir değer olduğuna inanırız. Bu sebeple tüm personelimizi başarıya, yüksek performansa
ve dolayısıyla mutlu geleceğe hazırlamak için “eğitime” destek veriyoruz.
İnsan Kaynakları Politikası


Üniversitemiz misyonu ve vizyonu doğrultusunda temel hedefimiz görevinin
gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünün üniversitemize
kazandırılmasıdır.
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Çalışanlarımızın sürekli öğrenme ve gelişimi desteklenerek, kişisel ve mesleki
gelişimleri ön planda tutulmaktadır.



Yeditepe Üniversitesi ailesi olarak her bireyin bütünün bir parçası olduğu bilinciyle
karşılıklı güven, saygı, paylaşım, eşitlik ve iş birliklerine önem verilmektedir.

Çalışma Koşulları


Yıllık İzin Hakları: 1-5 yıl kıdemi olan personel 14 iş günü, 6-15 yıl kıdemi olan
personel 20 iş günü, 15 yılını dolduran çalışan 26 iş günü yıllık ücretli izin kullanma
hakkına sahiptir.



Çalışma Saatleri: 8:30 – 18:00 olup hizmete aralık vermeden öğle araları 1 er saat olmak
üzere 12:00 – 14:00 saatleri arasıdır. 10:30 ve 15:30 saatlerinde 15 er dk dinlenme
molalarımız mevcuttur.



Özel Sağlık Sigortası: Tüm çalışanlarımıza özel sağlık sigortası yapılmaktadır.



Ulaşım: Çalışanların işe gidiş ve dönüşlerini sağlamak için, muhtelif güzergahlardan
geçen personel servisleri bulunmaktadır.



Sosyal Aktiviteler: Çalışanların sosyal hayatları ve kaynaşmayı geliştirmek amacı
Tiyatro Bölümünün desteği ile tiyatro gösterimi ve müzik kulübünün desteği ile koro
gibi sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Kampüsümüz içerisindeki sosyal alanlar ve
spor sahaları çalışanlarımızın da kullanımına açıktır.



Sosyal Yaşam: Üniversitemiz içerisinde Çalışanlarımızın destek alabilecekleri Çalışan
Destek Merkezimiz kapsamında İş yeri psikoloğu ve sağlıklı beslenme alanında destek
alabilecekleri diyetisyenimiz mevcuttur.



Süreklilik: Her yıl 10,20 ve 30 kıdem yılını doldurmuş olan tüm çalışanlarımıza Vakıf
kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında rozet taktim töreni yapılmakta olup kıdem
türüne göre ikramiye verilmektedir.

Kurum İçi İş Birliklerimiz


Eğitim Fakültesi ile birlikte eğitimcilerimizin sürekli gelişimini sağlamak amaçlı
eğitimcinin eğitimi programı yürütülmektedir.



Üniversitemiz öğretim elemanlarının daha etkin yabancı dil ile eğitim verebilmeleri
amacı ile akademisyenlere yönelik İngilizce eğitimler verilmiş olup, aynı eğitimlerin
devamı planlanmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde TOEFL merkezi kurulmuş
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olup, merkez kapsamında planlanan eğitim faaliyetleri en kısa zamanda hayata
geçirilecektir.


Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte çalışanlarımızın hayatlarına katma değer sağlamak
amacıyla ‘Sağlıklı yaşamın sürdürülebilmesi ile bedensel ve zihinsel performansın
arttırılmasına yönelik yeterli ve dengeli beslenme ‘ projesi oluşturulmuş olup kurum
diyetisyenleri işbirliği ile hayata geçirilecektir.

Performans Yönetim Sistemi
İdari Personel Performans Yönetim Sistemi: Üniversitemizde ortak hedefler ve
amaçlara ulaşabilmek için, hizmet kalitemizi sürdürebilir kılmak amacıyla performans
kriterlerimiz sorumluluk, iletişim ve bilgi yetkinlikleri grupları altında değerlendirilmektedir.
Yıllık yapılan performans takipleri sonucu geri dönüş formları ile çalışanlarımız
bilgilendirilmektedir. Geri dönüş formları kapsamında çalışanlarımızın gelişmeye yönelik
yönleri değerlendirilip, eğitim hedefleri ve talepleri belirlenmektedir. Bu talepler doğrultusunda
eğitim programları oluşturulmaktadır.
Akademik Personel Performans Yönetim Sistemi: Üniversitemiz bünyesinde çalışmakta
olan akademisyenlerimizin akademik faaliyetlerini ve hizmetlerinin takibi Akademik
Değerlendirme sistemi aracılığı ile yıllık olarak tutulmaktadır. Akademisyenlerimizin verileri
Eğitim Faaliyetleri, Proje Faaliyetleri, Bilim ve Sanata Katkı, Kurum ve Topluma Hizmet adı
altında, 4 ana başlıkta değerlendirilmekte olup değerlendirme sonuçları doğrultusunda en çok
faaliyet göstermiş olan her Fakültenin ilk üç akademisyenine ödül verilmektedir. Her yıl
sonunda ödül törenimiz gerçekleştirilmektedir.
Çalışan Destek Merkezi
Açıldığı ilk 3 yıl çalışanlarla bireysel seanslar gerçekleştirilmiştir. Sonrasında grup
atölye çalışmaları, seminerler ve yöneticilere bireysel liderlik programı kapsamında
sürdürülmüştür. Yeni projemizle Çalışan Destek Merkezi olarak tüm çalışanları kapsayan
psikobiyososyal yaklaşımla birey odaklı bir sistem yürütülecek olup, bu sistem; önleyici,
koruyucu, sürdürülebilir ve gözleme dayalı olarak sürdürülecek ve çalışanların motivasyon,
verimlilik ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacaktır.
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İş Akış Şemaları
İş akış şemaları çalışmaları devam etmekte olup, tüm iş tanımları ve ağırlıkları
hesaplamaları kapsamında Delloite firmasıyla çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışmalar devam
etmektedir.
Görev Tanımları
Tüm çalışanlarımızın görev tanımları belirlenmiş olup işe başlama döneminde
yöneticisi ile de teyitleşerek, çalışanlarımız ile paylaşılmaktadır. Bir kopyaları da insan
kaynaklarında muhafaza edilmektedir.
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EK 1. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 – 2022 STRATEJİK PLANI HEDEF KARTLARI

Amaç 1.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM–ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ

Hedef. 1.1

Küresel Sanat, Bilim ve Teknoloji Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya
Yönelik Yükseköğretimin Bütün Düzeylerinde Çağdaş Bir Eğitim Hizmeti Sunmak.

Temel Stratejiler

Strateji S.1 Teknolojik alt yapısı yüksek olan eğitim ve uygulama alanlarının yapılandırılması ile
ilgili girişimlerde bulunulması
Strateji S.2 Sürekli gelişmekte ve dönüşmekte olan iletişim ve bilgi teknolojilerinin eğitim öğretim
ortamlarına adapte edilerek, sürdürülebilirliğin sağlanması, Öğrenme yönetim sisteminin
geliştirilmesi
Strateji S.3 Üniversitemizdeki güçlü ve alanında etkin akademik kadronun desteği ile ülkemizdeki
akademik personel ihtiyacının karşılanması
Strateji S.4 Lisans öğrencilerinin normal öğretim süresinde mezun olmaları için gerekli çalışmaların
yapılması
Strateji S.5 Yüksek lisans öğrencilerinin normal öğretim süresinde mezun için gerekli çalışmaların

19.487
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20.612

H.1.1 / I.3.2
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öğrenci sayısı
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Yüksek Lisans Öğrenci
Sayısı

4.221
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(2016)

İzleme Sıklığı

yapılması
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 Mühendislik Fakültesinde, Sadece otomotiv alanına yönelik yeni dersler hazırlanarak “Otomotiv
Teknolojileri ve Tasarımı” dersi ile öğrencilere sertifikalı eğitim imkânı sunulmuştur.
 Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Mühendislik Fakültesi ile ortaklaşa 2017/2018
Güz döneminde açılacak olan “Otomotiv Teknolojileri ve Tasarımı” sertifika programı çerçevesinde
‘Kavramsal Otomotiv Tasarımı I ve II’ olmak üzere iki yeni ders açmıştır.
 Hukuk Fakültesi lisans düzeyinde, LAW 261 kodlu Introduction to US LAW I ve LAW 262 kodlu
Introduction to US LAW II derslerini akademik ders programına 2017 Eylül ayı itibariyle dâhil etmiştir.
 Tıp Fakületsi ve Diş Hekimliği Fakültesinde öğrencilerimizin daha erken dönemde araştırma bilinci
edinmesi için 4. Sınıflara İleri Araştırma Metodolojisi dersi konulmuş ve bir kez olsun bir araştırma
faaliyeti içinde yer almaları sağlanmıştır.
 Tıp Fakültesi; Ders programları UÇEP uyumlaştırma çalışmaları doğrultusunda gözden geçirilerek
yeniden düzenlenmiştir
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca Hazırlık birimi 3 kura çıkarılmıştır. Sertifikalı İşletme
Almancası dersleri verilmesi planlanmıştır.
Dersler ve Sertifika  Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü tarafından açılan “AFN 314 Yatırım Analizi ve
Programları
Portföy Yönetimi” dersi kapsamında öğrencilerimiz Foreks Bilgi İletişim A.Ş. ve Deutsche Bank /
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. firması yetkilileri tarafından, sırasıyla, sektör profesyonellerin
kullandığı Finans Piyasaları Platformunun kullanımı ve Türkiye’de Türev Piyasalarına bakış konularında
sertifikalı eğitim almaktadırlar.
 Ticari Bilimler Fakültesi öğrencilerimizin yönetim kararlarında gelişmiş kantitatif araştırma metodlarını
kullanmalarını sağlamak üzere güncel yazılım programları ders programlarına entegre edilmiştir.
Uluslararası Finans Bölümü zorunlu dersi “AFN 301 Temel Finansal Ekonometri” Eviews programını
kullanarak uygulamalı olarak verilmektedir. Tüm Fakülte bölümlerimiz için zorunlu ders olan “STAT 410
İstatistik” SPSS programını kullanarak uygulamalı olarak verilmektedir. Uluslararası Finans Bölümü
zorunlu derslerinden “AFN 413 Finansal Risk Analizi” dersinde Mathematica programı ile istatistikî
analiz, riske maruz değer ölçümü, simulasyon ve geriye dönük test metodları uygulanmaktadır.
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü seçmeli dersi “ATD 454 İşletme Performans Analizi”,
Uluslararası Finans Bölümü zorunlu dersleri “AFN 311 İşletme Finansı” ve “AFN 314 Yatırım Analizi
ve Portföy Yönetimi” derslerinde Excel analiz fonksiyonlarını kullanan aktivitelere yer verilmektedir.
 Ticari Bilimler Fakültesi, E-Ticaret Yüksek Lisans programı kapsamında ‘Girişimcilik’ dersini açtı.
Seçmeli Dersler

 Tıp Fakültesi, Seçmeli Dersler Kurulu tarafından seçenekler artırılmış, ilk üç döneme yaygınlaştırılmış,
kariyer yönetimine ilişkin dersler eklenmiştir. Müfredat Kurulu geri bildirimler ile değişiklikler yaparak
programın güncellenmesi sağlanmaktadır.
 Eczacılık Fakültesinde “PHAR578 Bayer ile İlaç Sektörü” isimli sertifikalı seçmeli ders açılmış olup
markalı dersler alanında Türkiye’de bir ilk olarak uygulanmaya başlanmıştır.
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitayon Bölümünün fikri çıktısı olarak bir uluslararası
bir kitap, iş koçlarının iş yeri analizinde kullanabileceği bir manual hazırlandı. Üniversite’mizin tüm
öğrencilerine açık PTR264 kodlu Zihinsel Engellilerde İş Koçluğu seçmeli dersleri tamamlandı.
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne “Health Tourism and Nursing” seçmeli ders olarak
eklenmiştir.
 Diş Hekimliği Fakültesinde, Öğrencilerin moral düzeylerinin yükseltilmesi ve stres düzeylerinin
azaltılması için seçmeli dersler ilave edilmiştir. Dental konular dışındaki konuları içeren bu dersler
öğrencilere rahatlama ortamı sağlamayı hedeflemiştir.
 Eğitim Fakültesinde; 2017-2018 öğretim yılından itibaren CET 410 Sosyal Medya ve Girişimcilik
Eğitimi, CET 420 Robotik İle STEM Uygulamaları, CET 430 Oyunlaştırılmış Kodlama ve CET 440
İnsani Bilimler İçin SPSS Uygulamaları dersleri tüm üniversite öğrencilerine seçmeli ders olarak
açılmıştır.
 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri için, dışarıda kurs alarak öğrenmelerine gerek
kalmadan, staj ve mezuniyet sonrası iş başvurularında rekabet güçlerini arttırmaya yönelik üç yeni
seçmeli ders açılmıştır (ARCH 325 Mimari Yüzey Modelleme Teknikleri; ARCH 327- İleri Modelleme
Animasyon Teknikleri; ARCH 328 -Yapı Bilgi Modelleme).
 Mimarlık Bölümü müfredatındaki ‘Yapı Malzemeleri’ dersi, Mühendislik Fakültesindeki Malzeme
Mühendisliği ve Nanoteknoloji Bölümü tarafından verilmeye başlanmıştır.
 Mühendislik Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği programı kapsamında girişimcilik ve yenilikçilik
kavramları hakkında ISE435 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi adlı seçmeli ders müfredata
eklenmiştir.
 Öğrencilerimize kendi bölümlerinde eğitime başlamadan önce yoğun yabancı dil eğitimi verilmektedir.
Bunun yanı sıra eğitimleri sürelerince seçmeli olarak 2 yabancı dil seçeneği sunulmaktadır.

Lisans Programları

 Mühendislik Fakültesinin, genetik bilimini biyomühendislik yöntemlerini kullanarak özgünleştiren
Genetik ve Biyomühendislik programı, ilk kez Üniversitemizde lisans düzeyinde açılarak yükseköğretim
sistemine katkı vermiştir.
 Mühendislik Fakültesinin belirli maliyet ve zaman kısıtları içinde karmaşık sistemlerin modellenmesi,
iyileştirilmesi, üretimi, kontrolü ve tasarımına yönelik bir mühendislik dalı olan Endüstri ve Sistem
Mühendisliği programı, ilk kez Üniversitemizde lisans eğitimi vermektedir.
 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Mart 2017 tarihinde “Gayrimenkul Geliştirme ve
Yönetimi” ve “İnsan Kaynakları Yönetimi” gibi iki yeni bölüm açılmıştır.
 Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, güzel sanatlar çatısı altında öğrenci
alan ilk lisans programı olma özelliğini taşımaktadır.

Yüksek Lisans ve
Doktora Programları

 Tıp, Diş ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerine Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak bütünleşik doktora
(MD – PhD) ve Yüksek Lisans yapma fırsatı tanınmıştır.
 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü bünyesinde Sağlık Fiziği yüksek lisans programı açılmıştır.
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 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü bünyesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programı açılmıştır.
 Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 yılında açılan Biyomedikal Mühendisliği tezli/tezsiz yüksek lisans
programımız ve 2017 yılında açılan Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Yüksek Lisans tezli/tezsiz
programımıza öğrenci alınmaya başlanmıştır.
 Fen Bilimleri Enstitüsününde, AFA Uçuş Akademisi işbirliği ile yürüttüğü Pilotaj tezsiz yüksek lisans
programı ile pilot eğitimi verilmektedir
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı YÖK tarafından
onaylanarak güz 2017 dönemi itibariyle öğrenci almaya hak kazanmıştır.
 Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans, İngiliz
Edebiyatı Doktora programları 2016-2017 akademik yılında YÖK’e gönderilmiş ve onayları alınmış,
2017 güz yarıyılı yılı itibariyle de faaliyetlerine başlamışlardır.
 Üniversitemizde bulunan 5 Enstitü değişen ve gelişen koşullar çerçevesinde ve ihtiyaçlar gözetilerek
Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yeni ilaveler yapmıştır. Bu kapsamda 2016- 2017 eğitim öğretim
yılında Sağlık Fiziği, Farmakoloji, Farmasötik Toksikoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Halk
Sağlığı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Biyomedikal Mühendisliği, Malzeme ve Nanoteknoloji
Mühendisliği, İngiliz Edebiyatı, Fransızca Uluslararası İlişkiler, Klinik Psikoloji, Muhasebe ve Denetim
Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılmasına Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onay verilmiş
ve öğrenci alımı çalışmaları başlamıştır.
Kurulan Laboratuvarlar

 Eczacılık Fakültesi bünyesinde Eylül 2017 tarihinde kalite süreci içerisinde verilen hizmetleri iyileştirmek
için Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz AR-GE (YUEF-IKTAL)
Laboratuvarı kurulmuştur. Kurulan bu laboratuvarda ilaç firmalarına, kozmetik üreticilerine ve tıbbi cihaz
üretici firmalara geliştirecekleri yeni ürünlerinin klinik öncesi değerlendirme testlerini yaparak üniversitesanayi işbirliği için model olabilecek faaliyetler yapmaktadır.
 Tıp Fakültesi öğrencilere yönelik Biyofizik Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı açılmıştır.
 Eğitim Fakültesi’nin öğrenme kaynaklarının yenilenmesi çalışmaları kapsamında iki yeni bilgisayar
laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarlardan birinde STEM ve Robotik derslerinin verilmesine uygun
altyapı inşa edilmiş ve gerekli araçlar temin edilmiştir
 Ticari Bilimler Fakültesi öğrencileri için 15 dakika gecikmeli, gerçek zamanlı piyasa verilerini ve
profesyonellerin kullandığı finansal platformu içeren Finans Laboratuvarımız kurulmuştur.
 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde bulunan Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı
(YUKAL) tarafından sanayiye hizmet ve eğitim verilmektedir. Bu laboratuvar öğrencilerimizin ölçüm
bilimi (Metroloji) kalibrasyon konusunda donanımlı yetişmelerini sağlamanın yanı sıra, Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olmuş sıcaklık ve boyut ölçümleri konusunda Türk
endüstrisine de hizmet vermektedir.

Açılan Merkezler

 Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi “Yeditepe Üniversitesi İhtisas Uygulama ve Araştırma Merkezi”
açılışı ile uygulama alanlarını genişletmiştir.
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitayon Bölümünün danışmanlığı ile yürütülen Engeli
Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, engelli öğrencilerin bireysel sorunları için
danışmanlık sistemi uygulanmaktadır.
 26 Eylül 2017 tarihli karar ile Yeditepe Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin yaşam kalitelerini
yükseltmek, ruhsal ve psikolojik yönden iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Öğrenci Gelişim Birimi kurulmuştur.
 Akademik İngilizce alanında profesyonel yazım bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla kurulan, Yazım
Merkezi, hizmet verdiği tüm kesimler için özel oluşturulmuş programlarla (yazım danışmanlıkları,
eğitimler, çalıştaylar, vb.) faaliyetini sürdürmektedir.
 Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yeditepe Üniversitesi İlaç ve Zehir Bilgi-Danışma
Birimi (YİZDA), 2008 hizmete açılan bir ilaç bilgi merkezidir. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
bünyesinde 2005 yılında kurulan Pharmacoeconomy Pharmacoepidemiology Research Center
(PEPIRC)’e bağlı bir birimdir.

Dış Paydaş Katılımı

 Hukuk Fakültesinin yabancı dilde verilen World Trade Organization LAW dersi Prof.Dr. Patrick Hugg,
LAW 471 kodlu “International Commercial Arbitration” dersleri 2017 Güz Döneminde Svetlana Evliya
gibi yabancı hocalar tarafından verilmeye başlanmıştır.
 Hukuk Fakültesi,yabancı hukuk dersleri arasında yer alan LAW 308 kodlu “Hukuk Fransızcası (Le
Français Juridique)” ve LAW 434 kodlu “International Business Transactions” dersleri Türk öğretim
üyelerince verilmektedir.
 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde proje derslerine, doktora dereceli ve piyasada projeler yapan,
mimari ofis sahibi yetkin kişiler davet edilmektedir.
 Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında öğretim üyelerine ek olarak iş dünyasının tanınmış liderlerini
ders vermeleri için davet etmektedir.
 Ticari Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü tarafından verilen “ACM 312
Yönetim Bilişim Sistemleri” dersine şirketlerde bilişim sistemleri yönetiminde gündemde olan konular
hakkında konuşmak üzere, her hafta çeşitli şirketlerin ileri düzey yöneticileri davet edilmektedir.
 Tıp Fakültesinde de Uluslararası öğretim elamanlarının eğitim programına katkısı olmaktadır. Anatomi,
Tıp Etiği ve Tarihi derslerine katkısı olan öğretim üyelerinin isimleri Akademik Program Kitapçığında
(APK) izlenmektedir.

Yönetim Sistemleri
İyileştirmeleri

 COADSYS (moodle) Güz döneminde uygulamaya alınmıştır.
 COADSYS (moodle) sistemine Pearson MyLab platformunu entegre edilmiştir.
 Diş Hekimliği Fakültesinde “ öğrenci logbook” adı verilen öğrenci gelişim kitapçıkları düzenlemiş,
böylelikle öğrencilerimizin eğitim hayatı süresince gelişimi kaydedilmeye başlanmıştır. Ayrıca
“Curriculum Management Committee” (ders programı izleme komitesi) hayata geçirilmiştir.
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Diğer

 Diş Hekimliği fakültesinde Modüler dersler sayesinde bir konunun tüm anabilim dalları tarafından
aktarılması sağlanarak gereksiz tekrarlar önlenmiştir. Temel Bilimler dersleri ile klinik bilimlerin
ilişkilendirilmesi özellikle dikkat edilen bir unsur olup, bazı klinik bilimler öğretim üyelerinin değişik
konularda temel bilimler derslerine katılıp 15 dk lık dersler vermesi ve klinik bilimler ile korelasyon
kurulması sağlanmıştır.
 Hukuk Fakültesi Ceza Kliniği dersi kapsamında Adli Tıp Kurumuna, Anadolu Adliyesine vb. geziler
düzenlenerek buradaki fiili şartlar öğrencilere gösterilmekte ve öğrencilerden gezi sonucunda bir rapor
hazırlamaları istenmektedir. Aynı ders kapsamında avukatlık yapan alanında uzman kişilerin verdiği
seminerler ile ders içeriği genişletilmektedir.
 Ticari Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü kapsamında açılan
‘Girişimcilik’ dersi sonunda sınıf öğrencilerinin gerçek zamanlı projelerinin sunulduğu bir yarışma
düzenlenmiştir. ‘E-Ticaret Projeme Sponsor Arıyorum’ adlı yarışmada projeler sektörde tanınan 8 jüri
üyesi tarafından değerlendirilmiş olup, dereceye giren projelere sponsorluklar ve hediyelerle destek
verilmiştir. Yüksek Lisans öğrencilerinden birkaçı bu proje ile kendi start-up’larını hayata geçirme fırsatı
bulmuştur.
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Amaç 1.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM–ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ

Hedef. 1.2

Atatürk İlke ve Devrimlerini Daha Da İleri Götürecek, Laik, Ulusal ve Uluslararası Temel
Kültür Konularına, Bilgilerine Sahip Sağlam Karakterli Bireyler Yetiştirmek

Temel Stratejiler

Strateji S.1 Sosyal ilişkileri güçlendirmek için öğrenci kulüplerinin desteklenmesi
Strateji S.2 Kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi

44

44

H.1.2/ I.2.1
Sosyal Sorumluluk Proje
Sayısı

47

50

60

70

80

90

100

H.1.2/ I.2.2
Kültürel Etkinlik Sayısı

17

20

20

20

20

20

20

H.1.2/ I.2.3
Sanatsal Etkinlik Sayısı

53

50

50

50

50

50

50

H.1.2/ I.2.4
Spor Faaliyetleri Destek
Bütçesi (TL)

533.965

600.000

650.000

700.000

750.000

800.000

H.1.2/ I.2.5
Alınan Kupa Sayısı

21

20

20

20

20

20

20

H.1.2/ I.3.1
Açılan Yabancı Dil Sayısı

8

8

8

8

8

8

8

850.000

Sorumlu Birim

44

Kurumsal

44

Kurumsal

44

İnsan Kaynakları Kültür ve Spor Kültür ve Spor Kurumsal ve Fakülte Kurumsal ve Fakülte Kurumsal ve Fakülte
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Kalite Birimi
Kalite Birimi
Kalite Birimi

44

Raporlama Sıklığı

44

6 ayda bir

H.1.2/ I.1.2
Öğrenci Külup Sayısı

6 ayda bir

728

6 ayda bir

728

6 ayda bir

728

6 ayda bir

728

6 ayda bir

728

6 ayda bir

728

6 ayda bir

728

6 ayda bir

H.1.2/ I.1.1
Öğrenci Kulüpleri
Etkinlikleri

6 ayda bir

2022

6 ayda bir

2021

6 ayda bir

2020

6 ayda bir

2019

6 ayda bir

2018

6 ayda bir

2017

İzleme /
Performans Göstergeleri

6 ayda bir

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2016)

İzleme Sıklığı

Strateji S.3 İkinci yabancı dil eğitiminin desteklenmesi

Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler
Öğrenci Kulüp  Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümlerinde ders kapsamında,
Etkinlikleri
diğer bölümlerde ise öğrenci kulübü aktiviteleri bazında gerçekleştirilen şirket ziyaretleri öğrencilere
her sektörün değişik alanlarında faaliyet gösteren firmaları yerinde görmeleri ve sektör yöneticileri ile
tanışmalarına fırsat vermektedir.
 Eğitim Fakültesi öğrencileri Yeditepe University Educational Research Club (YUEREC) kapsamında
kurum çalışanlarımızın çocuklarına ücretsiz destek kursları vermektedir.
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Sosyal Sorumluluk 
Projeleri










Diş Hekimliği Fakültesi, Avrupa Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (EDSA) bünyesinde gerçekleştirilen
hizmet programları kapsamında dünyada hizmetin sağlanamadığı yoksul bölgelere ziyarette bulunarak
ağız diş sağlığı taramaları ve bilgilendirme hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
Diş Hekimliği Fakültesinde toplumsal hizmet çalışmaları kapsamında bazı ilkokul öğrencileri fakülteye
davet edilerek tarama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Toplum Ağız Diş Sağlığı dersi kapsamında
ilkokullara gidilerek öğrenciler ve velilerine ağız diş sağlığı ile ilgili eğitimler verilmiştir
Eğitim Fakültesi, çevre okullarla işbirliği içerisinde olup çeşitli sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirmektedir. Örnek olarak, öğretim desteğine ihtiyaç duyan imkanları kısıtlı öğrencilere
gönüllülük esasına dayalı çeşitli branşlarda ders verilmekte ve çevre okullarda bulunan öğretmenlere
ücretsiz hizmetiçi eğitim kursları düzenlenmektedir.
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, sosyal sorumluluk kapsamında
özel eğitime muhtaç otizmli bir teknik lise öğrencisinin Bilişim Teknolojileri ve Web programlama
stajını bünyemizde gerçekleştirmek üzere kabul etmiştir.
Hukuk Fakültesi de sosyal sorumluluk alanına da katkı sağlamaktadır. Ülkemizde her yıl çok sayıda
can ve mal kaybına neden olan trafik kazaları konusunda Trafikte Haklarım Derneği ile ortak proje
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi akademik kadrosunda yer alan uzman hukukçular eşliğinde Trafik mağdurlarının hakları
konusunda bilgilendirici kısa videolar hazırlanmış ve Derneğin web sitesinden kamuoyunun hizmetine
sunulmuştur ( http://www.trafiktehaklarim.org).
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Tübitak 3001 Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TODEV (Türkiye Otistiklere Destek ve
Eğitim Vakfı) desteği ile “Otizmi olan Kişilerde Kilo Durumu ve Postural Değişiklikler” başlıklı projesi
kapsamında Otistik Çocuklar Eğitim okullarındaki öğrencilere tarama çalışması yapmışlardır.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ile Üsküdar Belediyesisinin ortak
çalışması olarak ergenlerde obezite prevalansının saptanmasına yönelik projesi devam etmektedir.

Kültürel Etkinlikler



Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesi içinde değerlendirilmek üzere edinilen Orta
Asya Türk Dünyası ve Sanat Tarihi alanına ilişkin çok sayıda kitap, makale, dergi, süreli yayın, fotoğraf
ve filmin yer aldığı Nejat Diyarbekirlioğlu koleksiyonunun kayda alınma çalışmaları devam etmektedir.
9000 kitap, 580 adet ayrı basım, 3049 makale, 9222 dergi, süreli yayın, 48.000 dia/slayt, 24.830 adet
fotoğraf/resim, 25.600 adet negatif ve 19.939 adet kopya, 53 adet film, 15 CD ve 1661 adet kartpostalın
yer aldığı bu koleksiyonun tasnif ve kayda alınma işlemlerinin yapılmasının ardından yalnızca Yeditepe
Üniversitesi mensuplarına değil tüm Türk dünyası çalışmalarına çok büyük bir katkı sağlanması
mümkün olabilecektir.

Sanatsal Etkinlikler



Eczacılık Fakültesi Eczacılık Müzesi, bireylerin eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlayan bir kültür ve
eğitim merkezi olmak olarak belirlenmiştir. 22 Eylül 2006 tarihinde açılan müzemizde, birçok
araştırmacı ve öğrencimize ait ödev ve proje çalışmaları bulunmaktadır.
Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü' ne ait, 540 m2 kapalı alan içerisinde, özel tasarlanmış
mimari yapısıyla, anatomi/portre/el ve ayak detayları ile birlikte sanat tarihinin konu ile ilgili tipik
örneklerini içeren antik heykel kopyalarından oluşan 176 parçalık figür-form ve obje koleksiyonunu
bulunmaktadır.
Güzel sanatlar fakültesi 5 adet kurum içinde, 11 adet kurum dışında sergiye katılmıştır.




Yabancı Diller





Almanca Hazırlık birimi 3 kura çıkarılmıştır.
Hukuk Fakültesi, benzerlerinden farklı olarak, İngilizce ve Almanca olarak okutulan derslerin
eklenmesiyle hazırlanan ders programı ile ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da aranan
hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, İspanyolca, İngilizce, yabancılar için Türkçe yedi ayrı dilde yabancı
dil imkanı sunulmaktadır. Öğrenciler kendi bölüm ders sayılarına ek olarak kredisiz iki yabancı dil dersi
daha alabilmektedir. Buna ek olarak öğrencinin talebi doğrultusunda yabancı dil dersi de
açılabilmektedir.
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ÇAĞDAŞ EĞİTİM–ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ

Hedef. 1.3

Öğrencilerin Çağdaş Teknolojiye Hakim, Araştırmacı, Çözümleyici, Yenilikçi ve Yaratıcı
Yeteneklerle Donatılmış, Kendilerini Çok Yönlü Geliştirmelerine, Ruhsal / Bedensel
Bakımdan Sağlıklı Olmalarına, Öz-Benliklerini Güçlendirmelerine Olanak Sağlamak.

Temel Stratejiler

Strateji S.1 Üniversitemiz kütüphanesinin geniş veri tabanı ağının kullanılmasının sağlanması
Strateji S.2 Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimini arttırmak amacıyla kurs ve sertifika
programlarını yürütmek üzere SEM yapısı altında uzaktan eğitim merkezinin açılmasının sağlanması
Strateji S.3 Üniversite tarafından yurtiçinde/yurtdışında düzenlenen kongre, sempozyum,
çalıştaylarda öğrencinin desteklenmesi

2021

2022

5174

7.000

7.500

8.000

9.000

9.500

10.000

H.1.3/ I.2.1
Sertifika Program Sayısı

92

100

100

100

100

100

100

H.1.3/ I.3.1
Öğrencilerin Katıldığı
Sempozyum, Konferans,
Çalıştay vb. Sayısı

180

150

150

150

150

150

150

H.1.3/ I.3.2
Öğrencilerin Düzenlediği
Sempozyum, Konferans,
Çalıştay vb. Sayısı

531

500

500

500

500

500

500

H.1.3/ I.3.3
Öğrencilerin Katıldığı
Araştırma Projesi Sayısı

164

200

200

200

200

200

200

H.1.3/ I.4.1
Spor Faaliyetleri Sayısı

44

50

50

50

50

50

50

6 ayda bir

Kültür ve Spor
Müdürlüğü

H.1.3/ I.4.2
Spor Faaliyetleri Branş
Sayısı

29

25

25

25

25

25

25

6 ayda bir

Kültür ve Spor
Müdürlüğü

Sorumlu Birim

2020

Sürekli Eğitim
Merkezi
Fakülte Kalite
Birimi
Kurumsal
İletişim
Fakülte Kalite
Birimi

6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir

6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir

H.1.3/ I.1.1
Kullanıcı sayısı

Bilgi
Merkezi

2019

6 ayda bir

Raporlama Sıklığı

2018

6 ayda bir

2017

İzleme /
Performans Göstergeleri

6 ayda bir

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2016)

6 ayda bir

İzleme Sıklığı

Strateji S.4 Spor faaliyetlerinin sayısı ve çeşitliliğinin arttırılması

Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler
 Bilgi Merkezi Bünyesinde 25 adet satınalınmış 140 adet iç kaynaklı veri tabanı bulunmaktadır.
 Üniversite, SOC, ECON, MATH, PSY, PSIR Kodlu tüm 1. Sınıf öğrencilerine sürekli gelişim becerilerinin
gelişmesini sağlayacak olan dünyanın önde gelen yayınevlerinin temel disiplin e-ders kitaplarından birini
armağan etmiştir. Bu proje kapsamında toplam 3.628 E-textbook satın alınmıştır. Elektronik olarak
Kütüphane Veri tabanları
kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı yaratmak için tasarlanan bu e-ders kitapları, ilgili bölümdeki öğrencileri
hayata hazırlıyor. Yapay zekâya sahip e-ders kitapları öğrencileri, mesleki bilginin yanı sıra takım
çalışması, etkin iletişim, liderlik özellikleri, problem çözebilme, bilgi iletişim teknolojilerini etkin
kullanabilme ve mesleki yabancı dil gibi becerilerle donatıyor.
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 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde yaklaşık 1.000 civarında kitaptan oluşan kütüphane
oluşturulmuş aynı zamanda diğer Üniversitelerden Enstitümüze gönderilen tezlerin de öğrenciler
tarafından hızlıca görülmesi mümkün olabilmiştir.
Öğrencilerin Düzenlediği
Etkinlikler

 2016-2017 öğretim yılında öğrenci kulüpleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik sayısı 146'dır. Tüm
etkinliklere toplam 18.392 öğrenci katılımı sağlanmıştır.
Öğrencilerimiz tarafından kurulan kulüpler;
(Atatürk Düşünce Kulübü, Bilgisayar Topluluğu, Bilim Kurgu Kulübü, Biyoteknoloji Topluluğu, Dans Kulübü,
Edebiyat Topluluğu, Folklor Kulübü, Fotoğrafçılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Hukuk, İşletme, Kültürel Gezi,
Lojistik, Model Birleşmiş Milletler, Münazara, Müzik, Psikolojik vb.) yanı sıra,
Spor takımları (Yüzme, voleybol, futbol, masa tenisi, santraç, okçuluk, tenis, basketbol vb.) mevcuttur.
Öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda, dans, folklor, müzik, satranç, spor, tiyatro, sinema, tarih vb.
alanlarda da etkinliklerini sürdürmektedir.

Öğrencilerin Katıldığı
Etkinlikler

 Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğrencileri tarafından 8 yıldır
organize edilen Lojistik Forum adlı uluslararası kongre bu sene de gerçekleştirdi. Bu kongrede, sanayinin
ihtiyaçları ile akademik alandaki bilimsel çalışmalar entegre edilmekte, Lojistik sektörü ile eşgüdüm
sağlanmaktadır.
 Uluslararası Finans Bölümü her yıl bahar dönemi sonunda düzenleyecekleri “Junior Researchers in
Finance: Graduation Projects Showcase” poster sunum serilerinin ilkini düzenlemiştir.
 Yeditepe Üniversitesi doktora ve yüksek lisans çalışmalarına devam eden 78 öğrencinin yurt içi/dışı
konferans katılımları üniversite tarafından karşılanmıştır.
 TÜBITAK 4007 kodlu Bilim Şenliği Destekleme Programı çerçevesinde “Hayallerini Bilimle Buluştur”
etkinliği düzenlenmiştir. Yeditepe Üniversitesinin de paydaşlarından olduğu ve Dr. Başak Kök tarafından
yürütülen projenin sunumu 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Bilim ve Sanat Merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Projede Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri de görev almıştır.
 Yüksek Lisans Programlarımızda okuyan ya da bursiyer öğrencilerimiz tarafından 3 uluslararası, 1 ulusal
konferansta Üniversitemiz temsil etmiştir.

Öğrencilerin Katıldığı
Araştırma Projeleri

 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü 4. sınıf öğrencileri, öğretim üyeleri ve bölüm tarafından
seçilen UPS, DHL, Yılport Limanı gibi şirketlerin ortak çalışması ile, mezuniyet projelerinde gerçek iş
problemlerine çözüm yaratma fırsatına sahip olabilmekte ve öğrencilerin oluşturduğu çözümlerin bir
kısmı hayata geçirilmektedir.
 Tıp Fakültesi öğrencileri EMSA-European Medical Student Association bünyesinde her yıl farklı
kademelerde görev almaktadırlar. Araştırma konusunda farklı ülkelerdeki üniversite, araştırma
merkezleri ve endüstriyel kurumlarla araştırmalar yürütülmektedir.

Spor Faaliyetleri

 9-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan Koç Fest Türkiye Üniversiteler Yüzme Şampiyonası’nda,
Bayrak yarışları ile birlikte 28 birincilik, 20 ikincilik ve 13 (+1 Atletizm) 110 m. Engelli 3.lük ve Hentbol
Erkekler Türkiye 3.lüğü) üçüncülük olmak üzere toplam 61 (63) madalya alarak en çok madalya alan
üniversite olmuştur
 Kayak-Snowboard Takımımız 2016-2017 döneminde Türkiye Kayak ve Snowboard Şampiyonalarında,
bireysel olarak 2 altın, 2 gümüş, 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 11 madalya ve takım olarak ise
2 Şampiyonluk, 1 ikincilik, 1 üçüncülük kupası ile toplamda 4 kupa almıştır.
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Amaç 1.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM–ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ

Hedef. 1.4

Multidisipliner konularda eğitimi çeşitlendirerek diploma ve sertifika program olanaklarını
sağlamak.

Temel Stratejiler

Strateji S.1 Etkileşimli disiplinler arası anlayış ile programların birbirlerinden ders seçme ve yeni

Sorumlu Birim

H.1.4/ I.1.1
Tüm Üniversiteye Açılan
Disiplinlerarası Ders Sayısı

1.582

1600

1600

1650

1675

1700

1750

İnsan
Kaynakları
Müdürlüğü

2022

H.1.4/ I.1.2
Yandal ve ÇAP anlaşma
sayıları

496

500

500

500

500

500

500

Genel
Sekreterlik

2021

Raporlama Sıklığı

2020

6 ayda bir

2019

6 ayda bir

2018

6 ayda bir

2017

6 ayda bir

İzleme /
Performans Göstergeleri

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2016)

İzleme Sıklığı

ders oluşturma olanaklarının arttırılması

Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler

Enstitüler İyileştirme Çalışmaları kapsamında Disiplinlerarası bir eğitim hedefini hayata geçirmek
konusunda Enstitüler arasında bir ortak ders havuzu oluşturulmuş ve farklı anabilim dallarından
öğrencilerin ilgi duydukları bir alanda bilgi sahibi olmalarının yolu açılmıştır. Sıkça yapılan
Disiplinlerarası Dersler
toplantılar ile Enstitülerin temel sorunlarının görünebilirliğini daha mümkün hale getirilmiş ve
Enstitüler arasında bir işbirliği sağlanmıştır.
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Amaç 2.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİĞİNİN
ARTTIRILMASI

Hedef 2.1

Araştırma Faaliyetlerini, Yaratıcı Düşünceyi ve Öğretim Elemanlarının,
Öğrencilerinin Bilimsel Faaliyetlerini Desteklemek.

Temel Stratejiler

Strateji S.1 Öğretim üyelerine yardımcı olacak uygulama ve araştırma yapma yeteneği yüksek
araştırma görevlisi sayısının arttırılması
Strateji S.2 Öğretim elemanlarımızın ulusal/uluslararası araştırmalara yönelik desteklerinin
arttırılması
Strateji S.3 Yeditepe Üniversitesi tarafından çıkartılan Uluslararası indekslere giren dergi sayısının
arttırılması.
Strateji S.4 Her yıl bütçelendirilen bir Bilimsel Araştırma Fonu oluşturulması
Strateji S.5 Deney hayvanları araştırma laboratuvarının uluslararası görünürlüğünün arttırılması
Strateji S.6 Lisans ve lisansüstü öğrencileri araştırma projelerinin yayına dönüşmesi ve takibi
Strateji S.7 Üniversitenin teknopark kuruluş çalışmalarının üniversite öğretim üyeleri ile
buluşturulması
Strateji S.8 Kuluçka merkezi ve İnnovatif projelerin oluşturulması ve desteklenmesi
Strateji S.9 Yayın sayısını nicelik ve nitelik olarak arttırılması

2021

2022

H.2.1 / I.1.1
Bölümlerdeki Araştırma
Görevlisi Sayısı

33

40

50

55

60

65

70

H.2.1 / I.2.1
Ulusal Bilimsel Toplantılara
Giden Sayısı

104

150

150

150

150

150

150

H.2.1 / I.2.2
Uluslararası Bilimsel
Toplantılara Giden Sayısı

124

150

150

150

150

150

150

6 ayda
bir

1

2

2

3

4

4

5

6 ayda
bir

Yeditepe
Üniversitesi
Yayınevi

6 ayda
bir

Teknoloji
Transfer Ofisi
(TTO)

Sorumlu Birim

2020

H.2.1 / I.3.1
Uluslararası İndekslere Giren
Dergi Sayısı

H.2.1 / I.4.1
Yıllık Bilimsel Araştırma
Fonu Miktarı (TL)

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

6 ayda
bir
6 ayda
bir

6 ayda
bir

İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü

2019

6 ayda
bir

Raporlama Sıklığı

2018

6 ayda
bir

2017

İzleme /
Performans Göstergeleri

6 ayda
bir

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2016)

6 ayda bir

İzleme Sıklığı

Strateji S.10 Araştırma projelerindeki post doc sayılarının arttırılması

60

60

60

H.2.1 / I.6.1
Yılık Yayın Sayısı

332

500

500

500

500

500

500

H.2.1 / I.7.1
Teknoparkı Tanıtmayı
Amaçlayan Etkinlik Sayısı

10

10

10

10

10

10

10

H.2.1 / I.8.1
Proje Sayısı

61

65

70

75

80

85

90

H.2.1 / I.9.1.
Öğretim Elemanı Başına
Düşen Yayın Sayısı

0.45

0.65

1

1.2

1.3

1.4

1.4

H.2.1 / I.9.2
Atıf Sayısı

1.724

1.750

1.800

1.850

1.900

1.950

2.000

H.2.1 / I.9.3
Ulusal /Uluslararası
Kitaplarda Editörlük/Bölüm
Yazarlığı

65

70

70

70

70

70

70

6 ayda bir

Teknoloji
Transfer
Ofisi (TTO)

H.2.1 / I.10.1
Doktora sonrası araştırmacı
Sayısı

4

6

10

14

16

18

20

6 ayda bir

İnsan
Kaynakları
Müdürlüğü

YÜDETAM

60

Teknoloji
Transfer Ofisi
(TTO)
Teknoloji
Transfer Ofisi
(TTO)
Teknoloji
Transfer Ofisi
(TTO
Teknoloji
Transfer Ofisi
(TTO)

6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir

6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir

Fakülte Kalite
Birimi/Enstitü
Müdürlükleri

60

6 ayda bir

6 ayda bir

60

6 ayda bir

54

6 ayda bir

H2.1 / I.5.1
Yıllık Ulusal ve Uluslararası
Proje Sayısı

Yılda bir

6 ayda bir
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Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler
Araştırma Görevlisi
 Fakültelerde araştırma görevlisi sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Sayısı
 2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde akademisyenlerin ve öğrencilerin gelişimine yönelik bilimsel katkı
sağlamak amacıyla 168 adet ulusal/uluslararası bilimsel toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca yine bu dönemde
263 akademisyen ve 78 öğrenci için ulusal/uluslararası bilimsel toplantı için teşvik ödenmiştir.
 Eğitim Fakültesi Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Kübra Ergül,
Ulusal ve uluslararası
2017 yılında 17.si Finlandiya'da Tampere Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek European
Bilimsel Toplantılar
Association for Research on Learning and Instruction Konferansında "Using Statistics as a Way of
Interpreting Social and Historical Events" isimli çalışmayı sunmak icin Klaus Jacobs Foundation'dan ve
Yeditepe Üniversitesinden teşvik almıştır.

Ulusal ve Uluslararası
Projeler

Çeşitli fakültelerin 25 adet uluslararası projesi hayata geçirilmiştir.
Eğitim Fakültesi; From Tradition to European Future Through Art –AB
Fen Edebiyat Fakültesi; Spaces and Styles of Participation. Formal, Non-formal and Informal
Possibilities of Young People’s Participation in European Cities –AM
Güzel Sanatlar Fakültesi ; BaSeFood Sustainable exploitation of bioactive components from the
Black Sea Area traditional foods –AB
Güzel Sanatlar Fakültesi ; Grandma's design, revisiting europe's baking heritage-AB
Mühendislik Fakültesi; TRANSPATH: Transglutaminase in disease: a novel therapeutic target AB
Mühendislik Fakültesi; PLPWETea - Value Added Utilization of Black Tea By-products using
Pressurized Low Polarity Water Extraction for the Development of Bioactive Extracts -AB
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Uluslararası İndekslere
Giren ve Diğer Yayınlar














Mühendislik Fakültesi; The Effect of a Biodegrable Polyethylenglycol-Gel - International Team
for Implantology
Mühendislik Fakültesi; (MX10tm)on the Delivery and Osteogenic Differentiation of Autologous
Tooth Germ Derived Stem Cells (TGSCs) in a Porcine Model - Application Form
Mühendislik Fakültesi; I-SUR-Intelligent Surgical Robots – AB
Mühendislik Fakültesi; NANOMICEX—Mitigation of risk and control of exposure in
nanotechnology based inks and pigments – AB
Mühendislik Fakültesi; AB PEOPLE INFLUENCE OF SILT CHARACTERISTICS ON
LIQUEFACTION-AB
Mühendislik Fakültesi; Development of Hematopoietic Stem Cell Expansion Technologies –
ICGEB
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; BioPolySurf "Engineering advanced polymeric surfaces for
smart systems in biomedicine, biology, material science and nanotechnology: A cross-disciplinary
approach of Biology, Chemistry, and Physics" - AB DİĞER
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; Embedded-Wisents – AB
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; N€UROM€D Mediterranean Neurosicences Network –AB
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ; Novel Therapeutic Strategies for Tissue Engineering of Bone
and Cartilage Using Second Generation Biomimetic Scaffolds "- AB DİĞER
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; Rhizobacteria for Reduced Fertiliser Inputs in Wheat –AB
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; 31P_SPECTRA_3T Phosphorus MR Spectroscopic Imaging
of Brain Tumors at 3T –AB
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; TUR-2012-081 Economic Cost of Violence aganist Young
Children in Turkey - Bernard van Leer Foundation
Manyetik Nanoparçacıkların Polimer İçinde Örüntülenmesi işle elde edilen nanokompozitşerin
incelenmesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – Loreal
Sağlık Bilimleri Fakültesi; Job Coaching Training: Place, Train, Maintain for People with
Intellectual Disabilities (ID) - Ulusal Ajans
Tıp Fakültesi; THYMISTEM Development of Stem Cell Based Theraphy for Thymic
Regeneration – AB
Tıp Fakültesi; Partnership for Professional Growth in Complementary and Alternative Medicine
(CAM) - Ulusal Ajans
Ticari Bilimler Fakültesi - Is It Green, Integrated Systems for Information Technologies More
GREEN (Transfer of Innovation - Ulusal Ajans
Tıp Fakültesi araştırma konusunda farklı ülkelerdeki üniversite, araştırma merkezleri ve
endüstriyel kurumlarla araştırmalar yürütülmektedir. 2017 yılı içinde alınan bir AB H2020 projesi
alınmıştır.
Diş Hekimliği Fakültesinin bilimsel yayın organı olan Yeditepe Klinik belirli bir aradan sonra tekrar
faaliyete geçmiş ve ULAKBİM indeksine girerek önemli bir bilimsel referans olmaya hak kazanmıştır.
Yüksek Lisans Programlarımızda okuyan öğrencilerimiz SSCI ya da alan endeksli dergilerde toplam 13 adet
bilimsel yayın yapmışlardır. Yayına kabul edilmiş 4 kitaba yazarlık etmişlerdir.
Tıp Fakültesi iç ve dış paydaşlarla bilgi paylaşmak üzere tasarladığı Tıp Bültenini 3 ayda bir yayınlamak
üzere gerekli hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktadır.
Tarih Bölümü Araştırma Dergisi yayın hayatına başladığı günden bu yana aktif olarak sürekliliğini devam
ettirmekte olup 2. yılında toplam 15 makale yayınlamıştır.
Hukuk Fakültesi Dergisinin (YÜHFD) akademik gelişime katkısını arttırmak ve dergiye ulaşımı
kolaylaştırma çalışmaları 2017 yılında hız kazanmıştır. Bu kapsamda YÜHFD internet ortamında
ulaşılabilir hale getirilmesi için çalışmaları sürdürülmekte ve böylelikle akademik çalışmaların ulusal ve
uluslararası hukuk tartışmalarına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Eğitim Fakültesi Dergisi 5. Cilt 6. Sayısını yayınlamıştır. Online derginin link adresi
http://journal.yeditepe.edu.tr/index.php/edu7
İletişim Fakültesi; Dönem içindeki derslerde hazırlanan haberlerle bir uygulama dergisi çıkartmıştır.
Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın “Gökbörü’nün İzinde”, Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi
Aykut Kar’ın, “Bilime Adanmış Bir Ömür Nasiruddin Tusi”, Tarih Bölüm asistanı Onur Yamaner’in, “20.
Yüzyılda Savaş ve Kadın” ve “Latin Amerika’da Devrim ve Kadın” kitapları basılmıştır.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Karakoç, 50 yılı aşkın sanat
birikimini paylaştığı “Sanat Kitabı” yayınlanmıştır
Eğitim Fakültesi Öğretim üyeleri ortak bir çalışma ile Yeditepe Üniversitesi Yayınevinden 24 Kasım 2017
tarihinde "Eleştirel Düşünce: Öğren, Sorgula, Üret" isimli kitabının basılması planlanmıştır.
Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, akademik araştırma ve kitap yayımlama hızını artırarak üniversite
yayıncılığı konusunda Türkiye’nin ileri gelen yayınevlerinden biri olması yönünde; akademik düzeyi
yüksek, seçkin, okurun ilgi ve bilgisini besleyen, alanında var olan eksiklikleri tamamlayan nitelikle kitaplar
üreterek çalışmalarına devam etmektedir.
Yayınları;
Doç. Dr. Sibel Özilgen’e ait “Gıda Bilmeceleri”
Prof. Dr. Hasret Elçin Coşkun’un “Wirschaftsdeutsch für die Vorbereitung” (Almanca İşletme
Bölümü öğrencilerine yönelik Almanca hazırlık kitabı)
Doç. Dr. Baki Ekçi ile Doç. Dr. Can Aktaş’ın hazırladıkları “Travma: Acil Servis Yönetimi”
Hilmi Şeker’in yazdığı “Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe Hukukta Gerekçe”
Suzan Kapsız’ın yazdığı “Pygmalion Şiirler”
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Halu’nun hazırladığı “Aalvar Alto: Modern Finnish Architecture”
Prof. Dr. Naci Tokmak’ın yayına hazırladığı “Divan-ı Nebati ve Kavsi Divanı”
Yrd. Doç. Dr. Nergiz Gahramanlı’nın çevirdiği “Celil Memmedguluzade’nin Hikâyeler”
Prof. Dr. Tülay Baran’ın yayına hazırladığı “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Lozan’ın 90.Yılına
Armağan”
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Prof. Dr. Janet Coleman’a ait “Siyasal Düşünceler Tarihi” adlı kitabın telif hakları Türkçe telif
hakları alındı
Prof. Dr. Jeffrey Sachs’a ait “Sürdürülebilir Kalkınma Çağı” adlı kitabın Türkçe telif hakları alındı
Rosen, “Acil Tıpta Kavramlar ve Medikal Uygulamalar” adlı Türkçe telif hakları alınma süreci
başlatıldı.
Komisyonlar/ Komiteler

 İnovasyon ve girişimcilik alanında yapılan faaliyetlerin bir çatı altında toplanması ve faaliyetlerin daha etkin
ve geniş kitleye yayılmasının sağlanması için Rektörlüğümüz tarafından YÜTTO bünyesinde bir
“Girişimcilik Komisyonu” oluşturulmuştur.
 Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde faaliyet gösteren Bilim Komiteleri araştırma önerilerini
gözden geçiren bir mekanizma olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bir araştırma yapılmadan önce
mutlaka bilim komitesinin değerlendirilmesine sunulmakta ve öneriler doğrultusunda hayata
geçirilmektedir.
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Amaç 2.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI

Hedef 2.2

Diğer Yükseköğretim Kuruluşlarına, İşletmelere, Endüstriye ve Kamu Kuruluşlarına Eğitim
ve Araştırma Konularında Ortak Projeler Üretmek, Patent Sayısını Arttırmak.

Temel Stratejiler

Strateji S.1 Sanayi İle işbirliği sağlayarak proje ve patent sayısının arttırılması
Strateji S.2 Mezunlar ile iletişimin arttırılması
Strateji S.3 Sanayi ile işbirliği ve iletişim kanallarının çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması
Strateji S.4 Yeni mezun olan öğrencilere bulundukları pozisyon ve sektörlerde staj imkânları
yaratılması

4
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H.2.2 / I.1.2
Sektörle Birlikte
Başvurulan Proje Sayısı

6
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H.2.2 / I.1.3
Sektörle İşbirliği İçinde
Yürütülen Projelerde Görev
Alan Öğretim Elemanı
Sayısı

6

15

25

30
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45

50

11

10

10

10

10

10

10

H.2.2 / I.2.1
Mezunlar ve Kariyer Ofisi
Aracılığıyla Ulaşılan
Mezun Sayısı

15.000

18.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

H.2.2 / I.2.2
Mezunlara Yönelik
Düzenlenen Etkinlik Sayısı

14

15

15

15

15

15

15

6 ayda bir
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100

100

100

100

100

100

6 ayda bir

H.2.2 / I.3.1
Danışma Kurulu Toplantı
Sayısı

6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir

6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir

H.2.2 / I.1.4
Yıllık Patent Sayısı

Sorumlu Birim

H.2.2 / I.1.1
Sektörle Yapılan İşbirliği
Sayısı

Teknoloji
Teknoloji
Transfer Ofisi Transfer Ofisi
(TTO)
(TTO)

2022

Teknoloji
Transfer Ofisi
(TTO)

2021

Mezunlar ve Kariyer
Teknoloji
Geliştirme
Transfer Ofisi
Müdürlüğü
(TTO)

2020

Fakülte Kalite Mezunlar ve Kariyer
Geliştirme
Birimi
Müdürlüğü

2019

6 ayda bir

Raporlama Sıklığı

2018

6 ayda bir

2017

İzleme /
Performans Göstergeleri

6 ayda bir

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2016)

6 ayda bir

İzleme Sıklığı

Strateji S.5 Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde yayın sayısının arttırılması

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

6 ayda bir

Mezunlar ve Kariyer
Geliştirme
Müdürlüğü

45

45

50

50

55

55

60

6 ayda bir

Fakülte Kalite
Birimi

H.2.2 / I.5.1
Uluslararası Kuruluşlarla
İşbirliği İle Yapılan Yayın
Sayısı

-

6 ayda bir

H.2.2 / I.4.1
Mezun Olduktan Sonra 2 Yıl
İçerisinde Kariyerine
Başlayan Mezun Sayısı

6 ayda bir
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Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler
Sektörde Yapılan İşbirliği  Yeditepe Üniversitesi’nde TEYDEB, SANTEZ, Sanayi Sektör, Tekno girişim sermaye desteği başlıkları
ve Projeler
altında çeşitli görevler ile yapılmış 67 adet üniversite sanayi işbirliği kapsamında proje tamamlanmıştır.
Hâlihazırda ise 6 adet projenin süreci devam etmektedir. Ayrıca yine üniversite sanayi işbirliği kapsamında
33 firma ve-veya kuruluş ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca 5 firma ile karşılıklı ziyaretler
yapılmıştır. Bu firma ziyaretleri sayısı arttırılarak, öğretim elemanları ve firmaların bir araya gelmesi
sağlanarak, kazan-kazandır anlayışı ile ortak projelerin sayısı arttırılmaya çalışılacaktır
 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde bulunan Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı
(YUKAL) tarafından sanayiye hizmet ve eğitim verilmektedir. Bu laboratuvar öğrencilerimizin ölçüm
bilimi (Metroloji) kalibrasyon konusunda donanımlı yetişmelerini sağlamanın yanı sıra, Türk endüstrisine
de sıcaklık ve boyut ölçümleri konusunda hizmet vermektedir.
 Eczacılık Fakültesinde kurulmuş olan İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz AR-GE (YUEF-IKTAL) Laboratuvarı
ilaç firmalarına, kozmetik üreticilerine ve tıbbi cihaz üretici firmalara geliştirecekleri yeni ürünlerinin klinik
öncesi değerlendirme testlerini yaparak üniversite-sanayi işbirliği için model olabilecek faaliyetler
yapmaktadır
 Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde MAN
otobüs firması ile otobüs koltuğu ve Dashboard tasarımı geliştirmek üzere anlaşma imzalamıştır.
 P&G şirketi, Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi (EODK) ile üniversiteler arasından
engelli işe alım projeleri için işbirliği talebinde bulunmuştur.
 İletişim Fakültesi; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Yeditepe Üniversitesi, Üniversite
kampüsünde bulunan Güzel Sanatlar binasındaki Büyük Platonun (255 Nolu Stüdyo 2) TRT tarafından
kültür, sanat ve bilim konularındaki programların hazırlanmasında stüdyo olarak kullanılması ve ikili
işbirliğini düzenlemek amacıyla 31 Mart 2017 tarihinde bir işbirliği sözleşmesi imzalamışlardır. TRT
tarafından stüdyonun oluşturulması faaliyetlerine devam edilmektedir.
 Tıp Fakültesi öğrencileri EMSA-European Medical Student Association bünyesinde her yıl farklı
kademelerde görev almaktadırlar. Araştırma konusunda farklı ülkelerdeki üniversite, araştırma merkezleri
ve endüstriyel kurumlarla araştırmalar yürütülmektedir. 2017 yılı içinde alınan bir AB H2020 projesinin
yanı sıra çeşitli Avrupa ve Asya ülkeleri ile işbirlikleri sürdürülmektedir.
 Mühendislik Fakültesi tarafından Üniversite Sanayi İşbirliği komisyonu kurulmuş olup bu kapsamda birçok
otomotiv firmasıyla görüşmeler yapılmıştır. Bu proje ile öğrencilere staj imkânı yaratılmıştır.
 Ticari Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü ile Oracle Academy arasında her sene
yenilenen "İleri Bilgisayar Bilimleri" anlaşması bulunmaktadır. Anlaşma kapsamda, Oracle SQL ve
Veritabanı Yönetimi Eğitimi, “ACM 212 Advanced Database Applications” ve “ACM 364 Database
Management Systems” adlı 2 adet dersimizin müfredatı ile eşleştirilmiş olup, periyodik olarak, eğiticiler
için sertifikalı Oracle Veritabanı Yönetim Çalıştayları ve öğrenciler için ders kaynakları Oracle Academy
tarafından sağlanmaktadır.
 Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünün, konusunda uluslararası bir şirket
olan IFS Turkiye ile yürüttüğü ortak proje kapsamında, “ATR 305 Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri” adlı
dersi, IFS firma temsilcileri bizzat Üniversitemize gelerek vermekte ve Lojistik sektöründe kullanılan
bilgisayar yazılımları konularında öğrencilerimize vizyon kazandırmaktadırlar.
 Ticari Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü merkezi Avustralya’da olan bir Bilişim
Teknoloji şirketi ile anlaşma yaparak “ATH 313 Havayolu Yönetimi” ve “ATH 411 Havaalanı Yönetimi”
derslerinde işletme yönetimi simülasyonu kullanmaya başlamıştır. Söz konusu simulasyonlar
Avustralya’dan Fakültemizde dersin gerçekleştiği laboratuvara direkt bağlantı ile verilmektedir
 Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan talep sonrasında, Yeditepe Üniversitesi ile Türk Patent ve Marka
Kurumu arasında protokol imzalanmıştır. Bu protokol sonrasında Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yer
tahsisi yapılmış olup Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi açılması sağlanmıştır.
 YÜTTO, TUBİTAK bünyesinde TUBİTAK-1601 Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık,
Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması başlıklı destek kapsamında desteklenmeye
değer bulunmuştur. Ağustos 2017 yılı itibari ile ofis, bu destek ile kapasite artırımına gidebilecektir.
İTÜNOVA ile işbirliği de yapılarak, TTO bünyesindeki tüm modüllerin etkin çalışması için mekanizmalar
kurulabilecektir.
 Hukuk Fakültesi, Trafikte Haklarım Derneği ile trafik kazaları konusunda ortak proje
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi akademik kadrosunda yer alan uzman hukukçular eşliğinde Trafik mağdurlarının hakları
konusunda bilgilendirici kısa videolar hazırlanmış ve Derneğin web sitesinden kamuoyunun hizmetine
sunulmuştur(Bkz. http://www.trafiktehaklarim.org).
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Patentler

 2016-2017 tarihleri arasında 10 tane yurt içi (Türkiye) ve 15 tane yurt dışı ülkeleri (5 adet A.B.D,
Avustralya, Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, 2 adet Çin, Avrupa, 2 adet Japonya) olmak üzere toplam
25 adet Patent Belgesi alınmıştır.

Etkinlikler

 08-09 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Üniversite Sanayi İşbirliği Fuarı’na (USİMP
2016) stant kurularak, çeşitli patent fikri ile katılım sağlanmıştır.
 02-04 Mart 2017 tarihinde 2. Uluslararası Buluş Fuarına, 9 patent fikri ile katılan Yeditepe Üniversitesi), 1
Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz, madalya alırken Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından “En iyi Ulusal Buluş”
ödülüne de layık görülerek, fuarda en çok ödül alan üniversite olmuştur.
 Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 16 Ekim 2017 tarihinde “Dünya Gıda Günü” kapsamında FAO’ nun
(Food and Agriculture Organization of the United Nations) Türkiye’ deki partneri olarak açlığa, küresel
ısınma, sürdürülebilir gıda üretimi ve adil gıda paylaşımının insanlık hakkı olduğuna dikkat çekmek adına
tüm
dünya
ülkeleri
ile
aynı
anda
bir
etkinlik
düzenleyerek
katılmıştır
(http://www.yeditepe.edu.tr/tr/duyuru/world-food-day-global-food-security-and-sustainability-seminar).
 Eğitim Fakültesi, 11. Ulusal BÖTE (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) kurultayı
gerçekleştirilmiştir. Kurultay kapsamında birçok panel, seminer ve çalıştay yapılmıştır.

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 16 Mart 2017 tarihinde Diyabet Hemşireliği

Derneği ile işbirliğinde “Diyabette Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”, Mayıs 2017 tarihinde Yeditepe
Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte
“Etik ve Malpraktis” sempozyumu
düzenlenmiştir.
 2016 – 2017 akademik döneminde Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü, 73 Kişisel Gelişim
Eğitimi düzenlemiştir. Bu eğitimlerle öğrenci ve mezunlarımızın profesyonel yaşama hazırlık aşamalarında
destek olarak sektörde yetkin iş gücü oluşturmaları hedeflenmiştir. 63 alanında uzman üst düzey konuşmacı
ve 117 firmanın insan kaynakları yetkilisinin katılımıyla Üniversitemiz kampüsünde gerçekleşen Kariyer
Festivali ile öğrenci ve mezunlarımızın yerinde iletişim kurmaları sağlanarak iş ve staj süreçleri
desteklenmiştir. Mezunlarımız ile iletişimin güçlenmesi ve birbirleri arasında bir bağ oluşturmaları adına
her ay düzenlenen geleneksel kahvaltıların yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlenmiştir.
 Tıp Fakültesi, YÜMED (Yeditepe Üniversitesi Mezunlar Derneği) ve YÜTMED (Yeditepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mezunlar Derneği) aracılığı ile, ve üniversite bünyesinde bulunan Mezunlarla İletişim birimi
etkileşimleri ile mezunları ile iletişim halindedir. Mezunlarla kahvaltı bir gelenek haline getirilerek
sürdürülmektedir.
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Amaç 2.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI

Hedef 2.3

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Düzenlemek, Toplumun Bilgi, Kültür,
Sanat, Sosyal ve Ekonomik Gelişmesine Katkıda Bulunmak.

Temel Stratejiler

Strateji S.1 Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yapılan proje ve etkinliklerin arttırılması
Strateji S.2 Üniversite dışına açılan sertifika program sayısının arttırılması
Strateji S.3 Dış paydaşların üniversite imkânlarından bilgi sahibi olabileceği uygun bir bilgi
havuzunun ve iletişim kanallarının oluşturulması

7

8

9

10

11

12

H.2.3/ I.2.1
Üniversitede Açılan
Sertifikalı Program Sayısı

92

100

108

116

124

132

140

H.2.3/ I.3.1
Web Sayfası Tıklanma
Sayısı

H.2.3/ I.4.1
Hizmet İçi Eğitim Sayısı

4.559.823

72

5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000

75

80

85

90

95

100

Sorumlu Birim

6

Fakülte Kalite
Birimleri

H.2.3/ I.1.2
Kamu Kurum ve
Kuruluşları İle Birlikte
Yapılan Etkinlik Sayısı

Kurumsal
İletişim

80

Sürekli Eğitim
Merkezi

78

Kurumsal
İletişim

76

İnsan
Kaynakları

74

Raporlama Sıklığı

72

6 ayda bir

70

6 ayda bir

68

6 ayda bir

H.2.3/ I.1.1
Kamu Kurum ve
Kuruluşları İle Birlikte
Yapılan Proje Sayısı

6 ayda bir

2022

6 ayda bir

2021

6 ayda bir

2020

6 ayda bir

2019

6 ayda bir

2018

6 ayda bir

2017

İzleme /
Performans Göstergeleri

6 ayda bir

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2016)

İzleme Sıklığı

Strateji S.4 Hizmet içi eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması

Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler
 Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen “Hücresel Tedaviler ve Gen Tedavileri
Ar-Ge, Üretim ve Uygulama Merkezi” isimli proje Aralık 2016’da başlamış olup, yapım aşamasında
olan ve bu yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanan, İstanbul Teknopark bünyesindeki Yeditepe
Üniversitesi Teknoparkı losyonunda Kalkınma Bakanlığı ve Yeditepe Üniversitesi desteği ile hayata
geçirilecektir
 Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş çalışmalarında Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca değerlendirme kurulunda kurulması kabul edilmiş ve Resmi Gazetede ilan
edilmesi amacı ile Başbakanlığa gönderilmiştir. 26.400 m2 lik alan üzerinde 50.000 m2 kapalı alanı
olacak bir teknopark inşa edilecektir.
 Tuzla’da 60.000 m2 alanlı bir özel mülk üzerinde İnovasyon Vadisi TGB başvuru dosyası hazırlanarak
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmiştir. Değerlendirme süreci devam etmektedir.
Kamu Kurum ve
 Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Bölümleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi
Kuruluşları ile Birlikte
Grafik Tasarımı Bölümünün ortaklaşa gerçekleştireceği bir çalıştay düzenlenmektedir. Bu kapsamda
Yapılan Projeler
Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşme sonucunda Cumhuriyet
Meydanı (Barbaros Mah. Batı Ataşehir) pilot çalışma alanı olarak belirlenmiş ve öğrencilerle keşif
gerçekleştirilmiştir. Belirlenen park alanı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde ele alınarak kurumsal
kimlik çalışması yapılacaktır. Parkların kurumsal kimlikleri ile ilgili çalışma örnekleri çeşitli ülkelerde
mevcuttur; ancak Türkiye’de bu konuda daha önce yapılmış bir çalışma mevcut değildir. Çalışma
kapsamında tüm kent mobilyaları, yönlendirme, bilgilendirme, geri dönüşüm ünitelerini, wc.ler ve satış
kioskları, parkta gerçekleştirilebilecek etkinlikler ait grafik değerler, kurumsal kimliği taşıyan her türlü
aksesuar, hediyelik eşya gibi geniş kapsamlı ve aynı zamanda üç ayrı disiplini de bir araya getiren bir
tasarım süreci planlanmıştır.
 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Yeditepe Üniversitesi, Üniversite kampüsünde bulunan
Güzel Sanatlar binasındaki Büyük Platonun (255 Nolu Stüdyo 2) TRT tarafından kültür, sanat ve bilim
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konularındaki programların hazırlanmasında stüdyo olarak kullanılması ve ikili işbirliğini düzenlemek
amacıyla 31 Mart 2017 tarihinde bir işbirliği sözleşmesi imzalamışlardır. TRT tarafından stüdyonun
oluşturulması faaliyetlerine devam edilmektedir.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Tübitak 3001 Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TODEV (Türkiye Otistiklere Destek ve
Eğitim Vakfı) desteği ile “Otizmi olan Kişilerde Kilo Durumu ve Postural Değişiklikler” başlıklı projesi
kapsamında Otistik Çocuklar Eğitim okullarındaki öğrenciler taranmıştır.



Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Mühendislik Fakültesi ile ortaklaşa olarak
2017/2018 Güz döneminde “Otomotiv Teknolojileri ve Tasarımı” sertifika programının açılmasını
planlanmıştır.



Akademisyenliğe yeni başlayan yardımcı doçent öğretim üyeleriyle isteyen doçent ve profesör
öğretim üyelerine yılda iki kez olmak üzere Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programını yürütmektedir.
Bu sayede öğretim üyelerimizin eğitici nosyonlarının geliştirilmesi sağlanmaktadır.
4-11 Mayıs Tarihleri arasında 54 ilden 480 Lisenin 785 Rehber Öğretmen ve Yöneticilerine
Üniversitemiz kampüsünde derslere katılımları sağlanarak ilgilendikleri bölümlerin dekanlıkları
tarafından belirlenen ders içerikleri ile ilgili 13 Fakültenin 50 Bölümünün 88 Akademisyeni tarafından
eğitimler verilmiştir. Aynı guruba 5-12 Mayıs tarihlerinde İzgören Akademi tarafından liderlik üzerine
eğitimler verilmiştir.
Diş hekimliği Fakültemizde 2017 yılı içerisinde aramızdan ayrılan değerli hocamız Prof. Dr. Semih
Çalıkkocaoğlu’nun anısına bir dizi konferans serisi düzenlenmiş ve fakülte dışından meslektaşlarımızın
da katılımıyla bilginin paylaşılmasına yönelik girişimlerde bulunulmuştur.

Kamu kurum ve
Kuruluşları ile Birlikte
Yapılan Etkinlikler
Üniversitede Açılan
Sertifika Programları


Hizmet İçi Eğitimler
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Amaç 3.

ÜNİVERSİTENİN ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINMASININ SAĞLANMASI

Hedef 3.1

Uluslararası Düzeyde Eğitim Hizmeti Sağlanmasına, Bilimin ve Sanatın Gelişmesine ve
Türkiye’nin Uluslararası Platformda Gereği Gibi Temsil Edilmesine Katkıda Bulunmak.

Temel Stratejiler

Strateji S.1 Uluslararası öğrenciler için tercih edilebilir/ erişilebilir olunduğunun özellikle
uluslararası fuar ve benzeri etkinliklerde etkin ve sürekli katılımın sağlanması
Strateji S.2 Tüm bölümlerimizin ulusal ve uluslararası akreditasyonlarının sağlanması
Strateji S.3 Ulusal/Uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca üniversitenin tanınırlığının

2022

H.3.1/ I.1.1
Üniversitenin Katıldığı
Uluslararası Fuar Sayısı

5

15

20

20

20

20

20

H.3.1/ I.1.2
Uluslararası Tanıtım İçin
Etkinlik Sayısı

134

150

150

150

150

150

150

H.3.1/ I.1.3
Programlara Kayıt Yaptıran
Yabancı Uyruklu Öğrenci
Sayısı

329

500

600

700

800

900

1000

H.3.1/ I.1.4
Programlara kayıt yaptıran
yabancı uyruklu öğrencilerin
geldiği ülke dağılımı

35

35

35

35

35

35

35

H.3.1/ I.2.1
Akreditasyon Sürecini
Tamamlamış Program Sayısı

18

18

25

25

30

30

40

6 ayda
bir

H.3.1/ I.2.1
Sıralanan İndeks Sayıları

1

2

3

4

4

5

5

6 ayda
bir

6 ayda
bir
Yılda
bir
6 ayda
bir

6 ayda
bir
6 ayda
bir
6 ayda
bir

Sorumlu Birim

2021

Fakülte
Uluslararası Uluslararası Uluslararası Uluslararası
Kalite Birimi
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis

2020

Genel
Sekreterlik

2019

6 ayda
bir

Raporlama Sıklığı

2018

6 ayda
bir

2017

İzleme /
Performans Göstergeleri

6 ayda
bir

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2016)

6 ayda
bir

İzleme Sıklığı

arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi

Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler
Üniversitenin Katıldığı
Uluslararası Fuarlar
Uluslararası Tanıtım İçin  Hukuk Fakültesinde yer alan akademisyenlerin önemli bölümü uzmanlık alanlarında yurt dışında saygın
Etkinlikler
üniversitelerde eğitim görmüş ve hatta bu akademisyenler uluslararası hukuk tartışmalarında uzmanlık
alanlarında katkı sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir. Bu anlamda, öğretim üyelerimizin
uzmanlık alanlarında önde gelen ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Örneğin,
Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi 2012 yılından beri
yayımlanmakta olan UTTDER-Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi’nin kurucusu ve genel
editörüdür.
 Hemşirelik Bölümü tarafından 16 Mart 2017 tarihinde Diyabet Hemşireliği Derneği ile işbirliğinde
“Diyabette Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”, Mayıs 2017 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Uygulama
ve Araştırma Merkezi ile birlikte “Etik ve Malpraktis” sempozyumu düzenlenmiştir.
 Loyola Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Patrick Hugg önceki yıllarda ve 2017 yılı Bahar
döneminde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde konuk öğretim üyesi olarak ders ve seminerler
vermiştir.
 Üniversitemiz bünyesindeki Enstitülerin programlarını, farklılıklarını ve vizyonlarını ortaya koyacak
nitelikte her Enstitü için ayrı birer tanıtım kitapçığı hazırlanmış ve böylece yurt içi ve yurt dışı fuarlarda
Enstitülerin tanıtılması olanaklı hale getirilmiştir. Kitapçıklarının ingilizceye çevrilmesi süreci devam
etmektedir. Tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak ilk kez Enstitüler için 8,9 ve 12 Mayıs 2017 tarihinde
tanıtım günleri düzenlenmiş, ayrıca Enstitüler genel tanıtım günlerinde de temsil edilmiştir.
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 Öğretim üyelerimiz de çeşitli uluslararası organizasyonlarda aktif görev alarak fakültemizin tanıtımına
katkıda bulunmuşlardır. Örneğin, bazı öğretim üyelerimiz IADR başkanlığı, Periodontoloji EFP
direktörlüğü ve Avrupa Endodonti derneği eğitim komitesi gibi kuruluşlarda görev almışlardır.
 Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora ve yüksek lisans çalışmalarına devam eden 11 öğrencinin yurt dışı
konferans katılımları üniversite tarafından karşılanmıştır.
Akreditasyonlar

 Diş Hekimliği Fakültemiz Amerikan Diş Hekimleri Birliği Akreditasyon sürecindedir. Ayrıca Diş
Hekimliği Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi JCI (Joint Commission International)
tarafından akredite edilmiştir.
 Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları 2 Kasım 2007'de sağlık standartları
konusunda dünyanın en önemli kuruluşu olarak kabul edilen Joint Commission International (JCI)
tarafından akredite edilen ilk Türk Üniversite Hastaneleri Grubu olmuştur. Ekim 2010 tarihinde ise aynı
başarıyı bir kez daha yenilemiştir. Nisan 2014’te ise Türkiye’de ilk kez JCI tarafından akredite edilen
Akademik Tıp Merkezi Hastaneler Gurubu olmuştur.
 Tıp Fakültesi; 2013 yılından beri UTEAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası (World Federation
for Medical Education) geçerliliği olan eğitim akreditasyonuna sahiptir. Belirli aralıklarla yapılan
UTEAK denetimlerini başarı ile geçmiş bulunmaktadır.
 Tıp Fakültesi Genetik Tanı Merkezi ve Doku Tipleme Laboratuvarları testleri ISO 15189
akreditasyonuna sahiptir.
 Tıp Fakültesi hizmet birimleri ISO 27001-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi akreditasyonuna sahiptir.
 Eczacılık Fakültesi İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz AR-GE (YUEF-IKTAL) Laboratuvarı kurulmuş olup
yapılan testlerin akreditasyon süreci başlatılmıştır
 Eczacılık Fakültesi Vakıf Üniversiteleri arasında Eczacılıkta Akreditasyon Kurulu (ECZAK) tarafından
akredite edilmiş tek fakültedir.
 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik ve Felsefe bölümleri ikinci defa 5 yıllık Fen-Edebiyat, Dil ve TarihCoğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)
akreditasyonu değerlendirmesinden başarılı olarak 2022 yılına kadar reakredite olmuştur.
 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü Metroloji ve Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon belgesine sahip ilk laboratuvardır.
 Eğitim Fakültesinde akreditasyon çalışmaları için bir birim kurulmuş ve EPDAD (Eğitim Fakülteleri
Akreditasyon Derneği) standartları çerçevesinde doküman arşivi oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde akreditasyon başvuru çalışmaları için toplantılar
yapılmıştır
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü akreditasyon hazırlık sürecinde çalışmalarını
yürütmektedir.
 Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü laboratuvarlarının bir bölümü, biyosidal
ürünlerin analizi için ISO17025 Laboratuvar Akreditasyonu hazırlık sürecindedir.
 Mühendislik Fakültesi 6 programı ile Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği Eğitim Kurumu (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir. Reakreditasyon çalışmaları
kapsamında hazırlık sürecine girilmiştir. Daha önce akredite olan bölümlere ek olarak 3 yeni bölümün
akreditasyona başvurulması planlanmıştır.
 İletişim Fakültesi 5 bölümü de içeren akreditasyon başvuru sürecinde öncelikle ders programları, içerik
ve nitelik olarak değiştirilmiş olup günümüz koşullarına uygunluğu sağlanmıştır. Uygulamaya dönük
çalışmaların alt yapılarının iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir.
 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Tarih bölümleri de akreditasyon yenileme çalışmalarına başvuruda
bulunmuşlar ve 2018 Mayıs döneminde FEDEK akreditasyon değerlendirmesi yapılacaktır.

İndeksler






URAP sıralamaların ilave olarak, Dünya sıralamalarında öne çıkan “Times Higher Education” ve “UMultirank” ve sıralama kuruluşlarına 2016-2017 yıllarında ilk defa katınılmıştır. Üniversitemiz “Times
Higher Education World University Rankings 2018” sertifikasını almıştır. Times Higher Education’nin
Araştırma (Research) kategorisinde ise, 1102 üniversite arasında 1015 ncı sırada yer almıştır. Bu
kategoride Türkiye’den katılan 22 üniversite arasında 18 ncı sırada yer almıştır.
2016-2017 U-Multirank sıralamalarına Türkiye’den 34 Üniversite katılmıştır. Katılan 34 Üniversite
arasından Yeditepe Üniversite 4 ncı sırada yer almıştır.
GreenMetric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirme sistemine Yeditepe Üniversitesi de dahil
olmuştur.
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Amaç 3.

ÜNİVERSİTENİN ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINMASININ SAĞLANMASI

Hedef 3.2

Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Üyesi Sayısının Arttırılması

Temel Stratejiler

Strateji S.1 Öğrenci Değişimi ve Erasmus programı sayısının arttırılması
Strateji S.2 Üniversite web sayfasının İngilizce dışında yabancı dil olanaklarının

arttırılması
Strateji S.3 Değişim programlarındaki çeşitliliği ve sayıyı yansıtacak şekilde “tam

zamanlı” gelen uluslararası öğrenci sayısının arttırılması

2021

2022

736

750

800

850

900

950

1000

2

3

4

5

6

7

8

H.3.2 / I.1.3
Exchange Anlaşma Sayısı

105

150

200

300

350

400

500

H.3.2/ I.2.1
Web Sayfasının İngilizce
Dışında Yabancı Dil Sayısı

0

2

5

7

10

10

10

H.3.2/ I.3.1
Programlara Kayıt Yaptıran
“Tam Zamanlı” Öğrenci
Sayısı

96

100

150

200

250

275

300

H.3.2/ I.4.1
Uluslararası Doktora
Öğrenci Sayısı

40

50

70

90

100

150

200

Yılda bir

Öğrenci
İşleri

H.3.2/ I.4.2
Uluslararası Öğretim
Elemanı Sayısı

62

60

65

70

75

80

90

Yılda bir

İnsan
Kaynakları
Müdürlüğü

Sorumlu Birim

2020

Öğrenci
İşleri
Uluslararası
Ofis
Bilgi
İşlem
Uluslararası
Ofis

Yılda Bir
Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir

6 ayda
bir
6 ayda
bir
6 ayda
bir

H.3.2 / I.1.2
Çift Diploma Veren Program
Sayısı

6 ayda
bir

H.3.2/ I.1.1
İşbirliği Yapılan Erasmus
Sayısı

Uluslararası
Ofis

2019

6 ayda
bir

Raporlama Sıklığı

2018

Yılda bir

2017

İzleme /
Performans Göstergeleri

6 ayda
bir

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2016)

6 ayda
bir

İzleme Sıklığı

Strateji S.4 Uluslararası doktora öğrenci ve öğretim elemanı sayısının arttırılması

Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler
İşbirliği Yapılan Erasmus  Uluslararası Yaz Eğitim Programı kapsamında American University Washington College of Law,
Programları
Loyola University New Orleans, Pennsylvania State University, The Hague Academy of International
Law, Universidad de Deusto ve Universiteit van Amsterdam ile işbirliğinde bulunulmuştur.
 ABD’de işbirliği yapmakta olduğumuz üniversitelerden New Orleans’taki Loyola Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Viyana’da her yıl düzenlemekte olduğu Yaz Okulunda Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden bir öğrenciye burs vermektedir. Viyana’da gerçekleştirilen Yaz Okulunda Comparative
Legal Systems, Introduction to European Union Law, Comparative Human Rights, Comparative
Education Law, Comparative Labour and Employment Law gibi dersler verilmektedir.
Çift Diploma Veren  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ABD’de Southern Illinois at Carbondale Üniversitesi
Programlar
İktisat bölümü ile çift diploma programı çalışmalarını karşılıklı olarak sürmektedir.
 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Kanada ve Avrupa’daki iki üniversite ile çift diploma almaya
yönelik olarak çalışmalarını başlatmıştır.
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Exchange Anlaşmaları

 Tıp Fakültesi 2017 yılında ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Houston Methodist Global ile
Akademik İşbirliği Anlaşması ’na imza attı. Yeditepe Üniversitesi, dünyadaki tek çatı altında bulunan
en büyük sağlık alanı ve sağlık kurumları topluluğu olan Texas Medical Center’ın Eğitim & Öğretim
ve Danışmanlık Bölümü ile yapılan anlaşma sonrasında öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin
karşılıklı değişim programlarına katılımı sağlanmaktadır.
 Tıp Fakültesi, Erasmus+, TurkMSIC SCOPE ve SCORE ve non-ERASMUS+ exchange programları
ile yapılan öğrenci değişim programları sayesinde, uluslararasılaşma konusunda öğrenci düzeyinde
başarı kaydetmektedir. . Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri EMSA-European Medical
Student Association bünyesinde her yıl farklı kademelerde görev almaktadırlar.
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Amaç 4.

YÖNETİM FAALİYETLERİNİN
KILINMASININ SAĞLANMASI

Hedef 4.1

İnsan Kaynakları Uygulamalarını Geliştirmek

Temel Stratejiler

Strateji S.1 Yetkin akademisyenlerin üniversitemize kazandırılması

GÜNCEL,

ETKİN

VE

SÜRDÜRÜLEBİLİR

Strateji S.2 Öğrenci ve çalışan memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi
Strateji S.3 Öğretim elemanları ve idari personelin ücretlerini performans sistemi ile
ilişkilendirilmesi

2021

2022

1523

1500

1530

1540

1560

1580

1600

H.4.1/ I.1.2
Yeditepe Üniversitesi
mezunu İdari personel sayısı

-

78

80

82

85

87

89

H.4.1/ I.1.3
Yeditepe Üniversitesi
Mezunu Akademik Personel
Sayısı

-

51

53

55

57

59

61

H.4.1/ I.1.4
Yrd. Doç olup
Profesörlüğünü
üniversitemizde tamamlayan
öğretim üyesi sayısı

-

41

43

45

47

49

51

H.4.1/ I.2.1
Yapılan Öğrenci Memnuniyet
Anketi Sayısı

75687

75687

75687

75687

75687

75687

75687

H.4.1/ I.2.2
Öğrenci Memnuniyet Anketi
Oranı

-

65

70

75

80

85

87

H.4.1/ I.2.3
Yapılan Çalışan Memnuniyet
Anketi Sayısı

705

1000

1100

1200

1250

1300

1400

H.4.1/ I.2.4
Çalışan Memnuniyet Anketi
Oranı

-

65

70

75

80

85

87

H.4.1/ I.3.1
Ödül Alan İdari Personel
Sayısı

3

20

20

20

20

20

20

Yılda bir

İnsan
Kaynakları

H.4.1/ I.3.2
Ödül Alan Akademik
Personel Sayısı

43

43

43

43

43

43

43

Yılda bir

İnsan
Kaynakları

Sorumlu Birim

2020

İnsan
Kaynakları
İnsan
Kaynakları
İnsan
Kaynakları
BİM
BİM
İnsan
Kaynakları
İnsan
Kaynakları

Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir

Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir

H.4.1/ I.1.1
Akademisyen sayısı

İnsan
Kaynakları

2019

Yılda bir

Raporlama Sıklığı

2018

Yılda bir

2017

İzleme /
Performans Göstergeleri

Yılda bir

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2016)

Yılda bir

İzleme Sıklığı

Strateji S.4 Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik faaliyetlerin arttırılması

H.4.1/ I.4.1
Çalışanlara Yönelik Mesleki
Etkinlik Sayısı

10

13

15

17

18

19

20

Yılda bir

Yılda bir

İnsan
Kaynakları

H.4.1/ I.4.2
Çalışanlara Yönelik Kişisel
Etkinlik Sayısı

10

13

15

17

18

19

20

6 ayda
bir

6 ayda
bir

İnsan
Kaynakları
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Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler
Öğrenci Memnuniyet  Diş Hekimliği Fakültesi, Öğrenci geri bildiriminin düzenli alınması ve derslerdeki düzenlemelere
Anketleri
öğrencilerin de katılması için her anabilim dalından bir temsilcinin olduğu bir Anket Komitesi kurulmuş
ve düzenli olarak online anket sistemini gerçekleştirmeye başlamışlardır. Benzer şekilde, Mezunlar
derneği (Alumni Association) fakültemizden mezun olan öğrencilerimize yönelik anketler uygulamaya
başlamıştır. Diş hekimliği Fakültesinde; Danışmanlık sistemi özellikle üzerinde durulan bir gelişme
olmuş ve danışman öğretim üyesi kriterleri belirlenmiştir. Danışmanların öğrencileri takip edeceği
formlar oluşturulmuştur.
 Diş hekimli fakültesinde; Hümanistik ortamın sağlanması için fakültemizde sürekli olarak personel
memnuniyet anketleri gerçekleştirilmekte ve sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
Öğrencilerimizden hümanistik bir çalışma ortamı hakkında geri bildirim almak amacıyla uluslararası bir
ölçme yöntemi olan DREEM survey kullanılmaya başlanmış ve her sınıfa uygulanmıştır.
 Eğitim Fakültesi 2011 yılından beri prensipte uyguladığı "İki kez üst üste öğrenci memnuniyet anketinde
2 puanın altında alan yarı zamanlı öğretim elemanlarını tekrar derse çağırmama" kararını 23 Ekim 2017
tarihli fakülte kurulunda resmi karara bağlamıştır.
Ödül Alan İdari Personeller

 02-04 Mart 2017 tarihinde 2. Uluslararası Buluş Fuarına, 9 patent fikri ile katılan Yeditepe Üniversitesi),
1 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz, madalya alırken Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından “En iyi Ulusal
Buluş” ödülüne de layık görülerek, fuarda en çok ödül alan üniversite olmuştur.

Ödül Alan Akademik
Personeller

 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Nazilli Türk Ocağı'nın geleneksel
olarak düzenlediği “Hacı Süleyman Efendi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü’ nün 8.si, Kabataş Erkek
Lisesi tarafından düzenlenen “1. Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu” kapsamında Türk Tarihi
alanında yapmış olduğu önemli çalışmalardan dolayı “Yılın En İyi Tarihçisi” ve İstanbul Prof. Dr.
Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından sosyal bilimler alanında üretken ve örnek kişilere
verilen "12. Kristal Lale Ödülleri" nden “Yılın Tarihçisi” ödüllerine layık görülmüştür.
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Uzm. Hemşire Tuğçe Atak Meriç, “Okul Öncesi
Dönemdeki Çocuklarda Venöz Kan Alımı Sırasında İki Farklı Oyuncakla Yapılan Dikkati Başka Yöne
Çekme İşleminin Çocuğun Emosyonel ve Fizyolojik Göstergelerine Etkisi” isimli çalışması 24 Mayıs
2017 tarihinde düzenlenen V. Zeynep Kamil Hemşirelikte İnovasyon Sempozyumunda sözlü bildiri
birincilik ödülü almıştır.
 Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Balay, Beşiktaş Çırağan Lions Kulübü
tarafından bu yıl 23. kez verilen, “Türkan Kahramankaptan Özel Ödüllerı”nde “Onur Ödülü”
kazanmıştır.
 Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Aydın ilaç ve eczacılık biliminin gelişmesine yapmış
olduğu katkılardan dolayı, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2016 yılı “Bilim
Ödülü” ne layık görülmüştür.

Ödül Alan Öğrenciler

 Ülkemiz genelinde 38 üniversite, 51 fakülteden toplam 573 öğrenci ve 260 ekibin katıldığı; Doğan Kitap
sponsorluğundaki 9. Genç Kırmızı Ödülleri’nde, öğrencilerimizden Burak İncekara ve Ahmetcan
Kadakaloğlu ekibi ilk 5'e seçilerek başarı ödülü kazanmıştır.
 Tiyatro bölümü mezuniyet projesi olan Kırgınlar Evi oyunu, Kartal Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi
işbirliği ile 02-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 17 üniversitenin katıldığı, Türkiye
Üniversiteler arası Tiyatro Festivali’nde "En İyi 2. Oyun", öğrencimiz İpek Muştu "En İyi Kadın
Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.
 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından 28-30 Nisan 2017
tarihinde düzenlenen 11. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı, Türkiye genelinden gelen akademisyenlerin
yer aldığı paneller, iş camiasından çeşitli konuşmacıların yer aldığı oturumlar ve atölyeler ile
gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı bu kurultayda öğrenci - akademisyen ve mezun
buluşmasına yer verilmiş ve öğrencilerin katıldığı Proje Geliştirme Yarışması düzenlenmiştir. 38 farklı
üniversiteden 147 proje ön elemeyi geçmiş ve ödül için yarışmıştır. Eserler, öğrenci ve üniversite isimleri
kapalı ID numaralarıyla, proje ve bilim jürisi farklı üniversiteden olacak şekilde 24 akademisyen
tarafından incelenmiş ve altı kategoride değerlendirme yapılmıştır. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri bu yarışmada yedi ödül kazanmıştır
(http://www.yeditepe.edu.tr/tr/haber/11ulusal-bote-kurultayi-proje-gelistirme-yarismasindayeditepeye-7-odul).
 İletişim Fakültesi'nin Gazetecilik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ozan Oğuz Kurt Yazılı Haber Dalı Mizanpaj
Kategorisi'nde
üçüncülük, İnternet Yayıncılığı Kategorisinde İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü’nden 3. Sınıf öğrencileri Doruk Demirüstü, Seray Yücel, Görsel İletişim Tasarım Bölümü 4.
Sınıf. öğrencisi Uğur Özdemir ile Radyo Televizyon Sinema Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Buğrahan Top
minimalistfil.com internet sitesi projeleriyle birinciliğe layık görülmüştür.

Çalışanlara Yönelik Kişisel
Etkinlikler

 Yeditepe Üniversitesi Şubat – Kasım 2017 tarihleri arasında toplam 347 idari çalışanı motivasyon
sağlamak amacıyla 1. derece yakınları ile birlikte Doğa Tatil Köyü’nde tam pansiyon olarak konaklaması
sağlanmıştır.
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Çalışanlara Yönelik  Öğrenme Yönetim Sistemlerinden Moodle üzerinden derslerin yürütülmesi projesi kapsamında yaz
Mesleki Etkinlikler
dönemi boyunca tüm akademisyenler Eğitim ve Mühendislik Fakültesi tarafından eğitim almıştır.
Öğrenci Yönelik  SOC, ECON, MATH, PSY, PSIR Kodlu tüm 1. Sınıf öğrencilerine sürekli gelişim becerilerinin
gelişmesini sağlayacak olan dünyanın önde gelen yayınevlerinin temel disiplin e-ders kitabında 3.628
Kişisel Etkinlikler
E-textbook satın alınarak armağan edildi.
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Amaç 4.

YÖNETİM FAALİYETLERİNİN
KILINMASININ SAĞLANMASI

Hedef 4.2

Üniversitedeki Tüm Birimlerde Uygulanabilecek Kalite Yönetim Sistemini Oluşturmak

Temel Stratejiler

Strateji 1 İdari yapılanma içerisinde kalite kültürünün sürdürülebilirliğini sağlanması ve verimliliğin

GÜNCEL,

ETKİN

VE

SÜRDÜRÜLEBİLİR

arttırılması
Strateji 2 Kalite süreçlerinin iç değerlendirmesinin yılda bir kez yapılması

1

2

3

4

4

4

4

H.4.2/ I.3.1
QDMS Tamamlanma
Durumu

10

30

70

100

100

100

100

80

100

Sorumlu Birim

100

H.4.2/ I.2.1
Kalite süreçlerinin İç
Değerlendirme Sayısı

50

Genel
Sekreterlik

100

10

Genel
İç Değerlendirme
Sekreterlik
Komisyonu

100

H.4.2/ I.1.1
Kalite ve Veri Analiz
Biriminin Tamamlanması

Raporlama Sıklığı

2022

Yılda bir

2021

Yılda bir

2020

Yılda bir

2019

6 ayda bir

2018

6 ayda bir

2017

6 ayda bir

İzleme /
Performans Göstergeleri

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2016)

İzleme Sıklığı

Strateji 3 ODMS (Kalite Yönetim Sistemi) sisteminin kurulması

Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler
 2017 yılı içerisinde tüm kalite faaliyetlerinden sorumlu olacak Kalite Müdürlüğü Birimi oluşturulmuş
ve personel alımı yapılmıştır.
 Tıp Fakültesi Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi (QDMS) 2013 yılından beri kullanılmaktadır.
 Üniversitemiz bünyesinde de kullanılmak üzere sınırsız kullanıcılı entegre yönetim sistemi yazılımı
(QDMS) satın alma süreçleri tamamlanmıştır. Kaliteyi bir bütün olarak ele alarak kurumsal her unsuru
içine alacak politikalar, düzenlemeler ve uygulamalar geliştirmek, bunları yazılı dokümanlara
dönüştürmek, kurumsal değerlendirme ve denetimleri yazılanlara göre gerçekleştirmek, ulusal ve
uluslararası standart gerekliliklerini kurumun kalite güvence sistemi işleyişine entegre ederek üzerinde
mutabık kalınmış entegre bir QDMS yapısının oluşturulması ve sistemin devreye alınma çalışmaları
devam etmektedir.
 2017 Yılı İç Değerlendirmeler planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

100

H.4.3/ I.1.2
Yeni yazılım ve Güncelleme
Sayısı

39

40

42

42

43

44

45

7000

7500

7500

8000

8000

8000

8000

75

80

80

80

80

80

80

308

310

315

315

315

315

315

40

50

60

70

80

90

100

H.4.3/ I.1.3
Verilen Teknik Destek
Sayısı
H.4.3/ I.1.4
Yenilenen ve Bakımı
Yapılan Web Siteleri Sayısı
H.4.3/ I.1.5
Yönetilen Sunucu (Kampüs
ve Harici Lokasyonlar)
Sayısı
H.4.3/ I.1.6
Yönetilen Projeler Arası
Entegrasyon Oranı

Sorumlu Birim

100

Bilgi
İşlem

100

Bilgi
İşlem

100

Bilgi
İşlem

100

Bilgi
İşlem

100

Bilgi
İşlem

100

Bilgi
İşlem

H.4.3/ I.1.1
Altyapı Sürekliliği ve
Revizyon Oranı

6 ayda
bir

2022

6 ayda
bir

2021

6 ayda
bir

2020

6 ayda
bir

2019

6 ayda
bir

2018

6 ayda
bir

2017

İzleme /
Performans Göstergeleri

6 ayda
bir

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2016)

6 ayda
bir

Strateji 1 Bilgi İşlem alt yapısının güçlendirilmesi

6 ayda
bir

Temel Stratejiler

6 ayda
bir

Bilgi İşlem Alt Yapısını Güncellenmek ve Sürdürülebilir Kılınmasını Sağlamak

6 ayda
bir

Hedef 4.3

6 ayda
bir

YÖNETİM FAALİYETLERİNİN GÜNCEL, ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KILINMASININ SAĞLANMASI

İzleme Sıklığı

Amaç 4.

Raporlama Sıklığı
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Alt Yapı Sürekliliği









6 ayda
bir

6 ayda
bir

Bilgi
İşlem

6 ayda
bir

6 ayda
bir

Bilgi
İşlem

H.4.3/ I.1.7
Kampus Bilgisayar
442
450
450
450
450
450
450
Revizyon Sayısı
H.4.3/ I.1.8
Turnike Sistemlerinin
100
100
100
100
100
100
100
Kurulumu ve Yönetimi
Oranı
Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler
Yeni Yazılım ve
Güncellemeler
 COADSYS (moodle) Güz döneminde uygulamaya alınmıştır.
 COADSYS (moodle) sistemine Pearson MyLab platformunu entegre edilmiştir.
 Tıp Fakültesi Hastanede yapılan tüm testler ve ilgili süreçler LIS (Laboratory Information System)
üzerinden yürütülmektedir, bu program HIS ile entegre edilmiştir.
Üniversitede halen en yeni teknoloji ile donatılmış 4.439 bilgisayar, 58 fiziksel sunucu üzerinde
çalışan 150 sanal sunucu ve internetten oluşan bir teknoloji ve iletişim ağı oluşturulmuş ve
öğrencilerin çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmalarına olanak sağlanmıştır.
166 araştırma laboratuvarı ve 42 atölye, teknolojik bakımdan en yeni cihazlarla donatılmış ve
kullanıma hazır duruma getirilmiştir. Bu donanımlar değişen teknoloji doğrultusunda sürekli olarak
yenilenmektedir.
Üniversitemizin tüm fakültelerinde alt yapı iyileştirmeleri için laboratuvar yenileme çalışmaları
devam etmektedir
Dersliklerin yenileme çalışmaları kapsamında projektörler, perdeler, bunların sabitlenmiş
kumandaları, ekran ayırıcıları gibi malzemeler yenilenmiştir.
Eğitim fakültesi bünyesine 4 akıllı tahta alınmış ve öğrencilerin etkili kullanabilmesi için ders
içeriklerine akıllı tahta kullanımın dahi edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Eğitim fakültesinin öğrenme kaynaklarının yenilenmesi çalışmaları kapsamında iki yeni bilgisayar
laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarlardan birinde STEM ve Robotik derslerinin verilmesine
uygun altyapı inşa edilmiş ve gerekli araçlar temin edilmiştir.
Diş Hekimliği Fakültesi, Öğrencilerin preklinikte çalışmalarını gerçekleştirdikleri fantom çeneler
yenilenmiş, öğrenci kliniklerindeki boxlar yenilenip düzenlenmiş, merkezi sterilizasyon ünitesinde
yenilikler gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra otoklav ve yıkama makinesi arttırılması talepleri
yapılmıştır. Sterilizasyon sorumlu hemşiresi istihdamı gerçekleştirilmiştir. Dersliklere yerleştirilen
akıllı tahta sistemi ile çok daha güncel koşullarda eğitim öğretim süreci yürütülebilmektedir.
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İletişim Fakültesinde Radyo Stüdyosu, Televizyon Stüdyosu, Plato (Greenbox), Kolektif Yapım Evi,
Cep Sineması, Kurgu Laboratuvarları ve Görsel İletişim Laboratuvarı yenileme çalışmaları yapılmış
ve devam etmektedir. Ayrıca Fakültede İletişim Ajansı (İLA) kurulmuştur.
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Amaç 4.

YÖNETİM FAALİYETLERİNİN GÜNCEL, ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KILINMASININ SAĞLANMASI

Hedef 4.4

Destek Hizmetleri Birimlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Temel Stratejiler

Strateji 1 Üniversite alt yapısının güncellenmesi
Strateji 2 İş güvenliği sisteminin etkin ve sürekliliğinin sağlanması
Strateji 3 Bilgi merkezinin fiziksel olarak büyütülmesi ve online kullanımının arttırılmasının
sağlanması

55

70

100

100

100

100

100

H.4.4/ I.3.1
Online Kullanıcı Sayısı

5174

7000

7500

8000

9000

9500

10000

H.4.4/ I.4.1
Sosyal Alanlar Denetim
Planına Uyum

100

100

100

100

100

100

100

Sorumlu Birim
Genel
Sekreterlik

13.200.000

İş Güvenliği
Müdürlüğü

13.100.000

İş Güvenliği
Bilgi
Müdürlüğü Merkezi

13.000.000

Raporlama Sıklığı

12.900.000

6 ayda bir

12.800.000

Yılda bir

2022

Yılda bir

2021

Yılda bir

2020

6 ayda bir

2019

6 ayda bir

H.4.4/ I.2.1
İş Güvenliği Denetim
Planına Uyum

12.500.000 12.700.000

2018

6 ayda bir

H.4.4/ I.1.1
Üniversite Alt Yapısına
Yönelik Yıllık Yapılan
Yatırım TL

2017

6 ayda bir

İzleme /
Performans Göstergeleri

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2016)

İzleme Sıklığı

Strateji 4 Sosyal alanların iş güvenliği tarafından iyileştirilmesinin sağlanması

Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler
Bilgi Merkezi (Kütüphane)
Hizmetleri  Bilgi Merkezimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Merkezde, gerek kitap ve gerekse elektronik
veri tabanlarıyla yeterli hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Öğretim üyeleri ve
öğrencilerimiz yüksek bilimsel kalitedeki elektronik veri tabanlarına ve elektronik dergi aboneliklerine
kampus içi ve dışından da (şifreli) erişebilmektedir.
 Kütüphanede bir görsel-işitsel merkez oluşturmak için yürütülen çalışmalar sonuçlanmak üzeredir.
 Açık Erişim konusundaki faaliyetler kapsamında,. http://openaccess.yeditepe.edu.tr adresi ile sistem
hayata geçirildikten sonra, ilgili akademik girişler yapılmaya başlanmış olup üniversitemiz yayınlarına
(tez, makale, bülten, dergi, broşür vb.) ulaşılabilmesi için ilgili Bölüm Başkanlıkları ile işbirliği
yapılarak dijital kopyalar edinilmeye başlanmıştır.
Yatırımlar

 Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş çalışmalarında Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca değerlendirme kurulunda kurulması kabul edilmiş ve Resmi Gazetede ilan
edilmesi amacı ile Başbakanlığa gönderilmiştir. 26.400 m2 lik alan üzerinde 50.000 m2 kapalı alanı
olacak bir teknopark inşa edilecektir.
 İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi İstanbul Teknopark A.Ş. bünyesinde
Üniversitemize arazi tahsisi yapılmıştır. 30.000 m2 alanı olacak binamızın inşaatı başlamıştır. 2018
yılında faaliyete başlaması beklenmektedir.
 Tuzla’da 60.000 m2 alanlı bir özel mülk üzerinde İnovasyon Vadisi TGB başvuru dosyası hazırlanarak
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmiştir. Değerlendirme süreci devam etmektedir.
 Yeditepe Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne haftada 7 gün 24
saat ortak hizmet verecek olan Çağrı Merkezi 01 Haziran 2017 tarihinde faaliyete geçmiştir. Diş
Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de sisteme entegrasyonu çalışmaları devam
etmektedir. Üniversitemize gelen çağrılar Öğrenci İşleri, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Satın Alma ve
Kurumsal İletişim başlıklarında gruplandırılarak operatörlerce cevaplandırılmaktadır.
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