TEKNOVERSİTE 1.0
Bir Teknik Üniversite

Manifestosu

’ndan İlk Kesitler…
Değerli Öğrencilerimiz, İSTE ailesinin değerli üyeleri,
Öncelikle içinde bulunduğumuz Kurban Bayramı’nızı bir kez daha tebrik ediyoruz.
Her gününüz bayram tadında olsun, yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın.
Bayramdan sonraki Pazartesi günü 19 Eylül 2016 tarihinde yeni eğitimöğretim yılını inşallah
açıyoruz.
Yeni bir anlayış ve heyecanla sizleri bekliyor olacağız.
Üstelik, bu sene 75 farklı vilayetten yaklaşık 2500 yeni üyemiz İSTE’ye katılıyor.
20162017 EğitimÖğretim Yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun.
Uzun zaman oldu görüşmeyeli…
Kuşkusuz özlemişsinizdir okulunuzu hepiniz…
Aramıza yeni katılanlarımız da olacak bu sene.
Hatta bölümlerine en yüksek üç puanla yerleşenler bu sene İTSO’dan burs da alacaklar…
Hepiniz hoş geldiniz, tekrar hoş geldiniz!
Sizleri çok seviyoruz.
Biz elimizden geldiğince çalıştık, sizler için en iyisini yapmak için gayret ettik, görüşmeyeli…
Sizlerden aldığımız geribildirimleri de göz önünde bulundurarak, eğitimöğretim sistemimizde ve
yaklaşımlarımızda güncellemeler, yenilikler ve iyileştirmeler yapmaya çalıştık.
Unuttuklarımız veya hatalarımız varsa, çalışır eksiklikleri gidermeye çalışırız elbette…
Bir bayram gününde, burada yaptığımız yenilik ve güncellemelerden bir kesit sunalım, sizleri
bilgilendirelim istedik.
Öncelikle şunun altını çizmek lazım…
İSTE olarak, biz sadece “1 yaşında” olan çok yeni bir Üniversiteyiz.
Bunun için, hemen her konuda bunu göz önünde bulundurmak gerektiğini hatırlatmak isteriz.
40 yaş olgunluğunda olmadığımızı biz de biliyoruz açıkçası…
Herkesten fazla çalışmak zorunda olduğumuzun da bilincindeyiz…
Lütfen bunu hiçbir zaman unutmayalım.
Eksiklikler mutlaka olabilir, ama çalışarak hep birlikte düzeltebiliriz!
Ama, fakat… Bir şey çok önemli…
Çok büyük bir avantajımız var.
Heyecanımız.
Yepyeni bir üniversite anlayışı ortaya çıkarmak ve örnek olmak istiyoruz.
Adına Teknoversite diyoruz.

Bunun için sizden destek bekliyoruz.
Çünkü Siz, üniversitelerin esas varlık sebebisiniz ve bu ülkenin geleceğisiniz ve bizim için çok
değerlisiniz.
Dengeli bir şekilde, kaliteden ödün vermeden, gelişmek ve büyümek istiyoruz.
Yeni şeyler söylemek istiyoruz.
Ancak, bu süreçlerin zor olacağını da biliyoruz.
İyi gitmeyen bir şeyler varsa, değiştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz.
Belki bu değişim ve gelişim süreci biraz zor olacak ama, eğer gayret edersek ve İSTErsek, dünyaya
örnek olabilecek sonuçlar ve yaklaşımlar ortaya koyabileceğimize yürekten inanıyoruz.
Öncelikli olarak, eğitimöğretim kalitemizi artırmaya çalışıyoruz.
Akademik ve idari kadromuzu, donanımlarımızı ve servislerimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz.
Yeni bir üniversite anlayışı inşa etmeye çalışıyoruz.
Bunun için, bir teknik üniversite manifestosu olan “Teknoversite” vizyonumuzu ortaya koyduk.
Kimseye benzemek gibi bir amacımız yok.
Kendimiz olmak istiyoruz.
Ama dünyadaki iyi örneklerden de elbette ilham alıyoruz.
Kurumsal kimlik oluşturmak çok önemlidir ve zordur.
Biz de bunun bilincindeydik.
Ama işimiz pek bir zordu.
Başlangıçta, web adresimiz ile kısaltmamız arasında bile uyumsuzluklar vardı.
Önce bunu çözdük.
Vakit aldı biraz, kolay olmadı.
Kısaltmamız İSTE oldu.
Web adresimiz www.iste.edu.tr oldu.
Amblemimiz ve logomuz tasarlandı.
Çok beğenildi, renkleri ve anlamı ile büyük bir beğeni topladı.
Hem sade, hem de hatırlanabilir…
Üstelik hem Üniversitemizin ismini, hem kısaltmamızı, hem de amblem ve logomuzu tescil ettirdik.
Artık tescilli bir markayız İSTE olarak.
Bu markanın arkasında hep birlikte durmalıyız ve var gücümüzle çalışmalıyız.
Kurumsal kimlik çalışmamız da tamamlandı.
Kurumsal Kimlik Kılavuzumuzu web sayfamızdan edinebilirsiniz.
Göz atabilirseniz çok seviniriz.
İçerisindekilerden en beğendiklerinizi lütfen bize bildirin.
Bu arada, sosyal medya hesaplarımızı (Facebook, Twitter, Linkedin) devreye aldık.
Eksikliklerimizi elbette biliyoruz, gidermeye çalışıyoruz.

Ama siz de lütfen, beğenin, arkadaş olun, takip edin bizi!
Aramızda hala “Resmi Facebook” hesabımızı beğenmeyenler veya takip etmeyenler var!
Facebook profillerinde “(Resmi) İskenderun Teknik Üniversitesi’nde Okuyor” yazmayanlarla arkadaş
olurken iki kez düşünüyoruz!
☺
Biraz dikkat lütfen…
Üye ve takipçi sayımız, orantısal olarak değerlendirdiğimizde oldukça iyi…
Ama dedik ya…
Daha fazlasını istiyoruz biz.
Beğeni sayımızın ve takipçi sayımızın, en az öğrenci sayımız kadar olması gerekir, diye düşünüyoruz.
Yalnız, bir istirhamımız var.
Kendi içimizdeki sorunlarımızı, sosyal medyada değil, kendi içimizde çözelim.
Yoksa kendimize zarar veriyoruz.
Sosyal medyada beğenimizi gösterirsek, çalışanlarımız da motive olur ve daha iyisini yapmaya çalışır.
Eleştiriye elbette açığız, ama bunu gelin kendi aramızda içsel olarak yapalım.
Belki ileride bu konuda bir intranet yaparız, herkes içini döker…
Bu arada web sayfamız, son derece kaliteli oldu.
Altyapısı ve görselliği çok iyi.
İçeriğini de zenginleştirmeye çalışıyoruz.
Allinone teknolojisi kullanıldı.
Android’de, IOS’ta, her yerde, ayrı bir uygulama gerektirmeden çalışıyor.
Burada da büyük tasarruf sağladık.
Web sayfası ziyaret trafiğimizi sürekli takip ediyoruz.
Veriler çok iyi.
Her kategoride ortalamanın üzerindeyiz.
Yaklaşık bir yıldır kampüsün her şeyi demek olan master planını yapmaya çalışıyoruz.
Yüzdük yüzdük, artık kuyruğuna geldik.
Çok güzel oldu.
Modern bir mimarisi olacak kampüsün.
İçinde yok yok.
Hayali bile güzel ☺
İyi çalışırsak hep birlikte, neden gerçek olmasın?
Yakında bir örneğini, üç boyutlu maketini de yaptırıp size sunacağız.
Kampüsün geleceğinin üç boyutlu bir animasyon filmi de gösterimde olacak inşallah yakında.
Evet…
Çok yakında, güzel günler göreceğiz hep birlikte inşallah.

Tam bu satırda, bahar şenlikleri yerine yaptığımız TEKNOVERSİTE GÜNLERİ’ne değinmeden
geçemeyeceğiz…
Hakikaten muhteşem oldu.
Emeği geçen herkesin eline sağlık…
Bir yıllık etkinliği üç güne sığdırdık.
Dolu doluydu.
Bilim, teknoloji, kültür ve sanat âşıkları büyük zevk aldılar.
Birbirinden değerli ve yetkili konuklar geldiler, konuştular.
Önümüzdeki Mayıs ayında inşallah daha iyisini yapmaya çalışacağız.
Şimdiden planlama yapmaya başladık bile…
Ya yeni giriş kapımıza ne dersiniz?
Belki küçük ama çok şirin ve sevecen bir kapı oldu.
Mütevazi bir kapı.
O kapıyı yapan personellerimiz işin içine sevgilerini kattı çünkü.
Kurumsal kimliğimizi de çok iyi yansıttı.
Önündeki “İSTE” harfleri, özellikle hatıra fotoğrafçılarının uğrak yeri oldu.
Bu kapıyı kullanın lütfen…
Bu kapıdan girin…
Teknoversite’nin gönül kapısı da her zaman açık bu arada…
Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı’mızda geçen sene ilk kez Devlet Tiyatroları boy gösterdi.
Çanakkale Destanı ve Ruhnevaz konserleri ise adeta büyüledi.
Bu etkinlikleri artırarak devam ettirmek istiyoruz.
Üniversitemizi tanıtmak için yoğun çaba sarf ettik geçen sene.
Bunun da semeresini gördük.
Geçen seneden daha iyi bir yerdeyiz.
Ama yeterli mi?
Tabii ki daha iyisini istiyoruz.
Durmadan çalıştık…
Durmadan da çalışmaya devam edeceğiz inşallah.
Şimdi ileriye bakma zamanı…
Her şeyden önce, ilk kez bu sene, İskenderun’da merkez kampüste farklı disiplinler, fakülteler ve
bölümler bir araya gelecek, öğrencilerimiz bir araya gelecek.
“Sivil Havacılık Yüksek Okulu” ve “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu” merkez
kampüse taşındı.
Teknoloji Fakültesi’ndeki ‘mühendislik’ öğrencilerimizin de Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi’ndeki öğrencilerimizle iyi bir sinerji oluşturacağını tahmin ediyoruz.
Kampüs yaşamının biraz daha canlanacağını ve cıvıl cıvıl olacağını öngörüyoruz.

Kampüs kapılarında, giriş ve çıkışlarında, kimisi zorunlu olarak, bazı yenilikler yaptık.
Kaynakları israf etmek istemiyoruz ve sizden bu konuda anlayış bekliyoruz.
Giriş ve çıkışların ana kapıdan yapılmasını arzu ediyoruz.
Sizin güvenliğiniz için kontrol ve denetimleri artırıyoruz.
Bu konuda da sizlerden destek bekliyoruz.
Lütfen kimlik denetimi yapan güvenlik görevlilerine kızmayalım :)
Söylediğimiz gibi, kampüsün master planı neredeyse bitti.
Maketini de yaptıracağız.
Gördüğünüzde çok beğeneceğinizi umuyoruz.
Ana giriş kapısından, çekirdek kampüse kadar, her iki kaldırımda üstü kapalı yürüyüş yolları
tasarlandı.
Sene sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Daha uzun vadede ise kampüs ulaşımı için insansız bir taşıt tasarımına başlandı bile.
Mekatronik Mühendisliği Bölümümüz bu konudaki çalışmaları üstlendi.
Ana kapıda bir bisiklet istasyonu var.
Sizler için 85 adet bisiklet temin ettik.
Merkez Kampüs içi ulaşım için bisikletleri kullanabilirsiniz.
Kapalı yürüyüş yollarının yanında, daha iyi bisiklet yolları da yapılacak inşallah.
Hedefimiz, sağlıklı ve yeşil bir kampüs…
Merkez kampüsün çevre duvarlarının inşaatı başlamak üzere.
Hedefimiz, yılsonuna kadar kampüsün çevre duvarlarının inşa edilmiş olmasını sağlamak.
Belki tekrar olacak ama…
Bir kez daha hatırlatmakta fayda var.
İSTE  Kurumsal Kimlik Kılavuzu’na web sayfamızdan erişebilirsiniz.
Kılavuzda da göreceğiniz üzere, sizler için çok güzel tasarımlar hazırladık.
İleride İSTE amblemli kırmızı tişörtleri, formaları, şemsiyeleri sizlere fiilen tanıtıyor olacağız.
Bu arada, merkez kampüs dışındaki kampüsleri de unutmuş değiliz.
Tüm kampüslerimizi daha yaşanabilir yapmak için tüm ekibimiz canhıraş çalışıyor.
Teknoloji Transfer Ofisi’miz (İSTETTO) yeni dönemde de yine hizmetinizde olacak.
Sizler için burada da sürprizlerimiz var…
Bir robot ve üç boyutlu yazıcıyı sizlerin kullanımına açmak istiyoruz.
Bu arada, “erken kalkan yol alır” dedik, ders başlama saatlerini yeniden düzenledik.
Artık dersler 08:30’da başlayacak.
Aslında daha erken başlamasını planlıyorduk, ama yaz saati uygulamasının devam edecek olması
nedeniyle, 08:30’da başlamasında karar kıldık.
İkinci örgün eğitim için derslerin başlama saati ise 17:00.

Artık teneffüs araları gündüzleri 10 dakika, geceleri ise 5 dakika.
Dolayısıyla ders başlama saatleri standart olmayacak bundan böyle, aman dikkat edin lütfen...
Öğle arasını da birazcık uzattık.
Mesela, İSTETTO’da yapılacak teknoloji ve bilim sohbetlerine, yarım saat bile olsa, katılabilesiniz
diye.
İstendiği takdirde; öğle arasında ders de yapılabilecek.
Blok ders yapılmasını da hiç arzu etmiyoruz artık.
Unutmadan…
Akademik takvimde dikkatinizi çekti mi bilmiyoruz?
Artık, dönem içi aralarımız var var.
Bundan böyle, her dönem 1.nci sınavlardan sonra bir hafta ara veriyoruz!
Tabii sadece derslere…
Araştırmaya ve öğrenmeye devam…
Bunlar hiç bitmeyen süreçlerdir.
Dikkat ederseniz “tatil” değil, “ara” diyoruz.
İsteyenler tatil de yapabilirler tabii…
Ama bu, 9 güne uzatılabilecek süreci, ne olur çok verimli bir şekilde geçirmeyi deneyin…
Yenilenmek için çok önemli bir fırsat.
Gelin, web sayfamızda bulabileceğiniz 20162017 akademik takvimine dikkatle bir daha bakalım.
Gördüğünüz gibi; kep atma, mezuniyet ve diploma törenlerini yeniden yapılandırdık.
Tarihlerini şimdiden not etmekte fayda var.
Yaptığımız güncellemeler ile ilgili olarak not etmenizi istediğimiz başka bir şey daha var!
Artık, aldığınız bir dersten çekilebileceksiniz.
Alın, deneyin, baktınız olmuyor…
Dersten çekiliverin.
Karar sizin.
Ama bu uygulamayı da, çok etkin bir şekilde yönetmesi gerekiyor her öğrencinin.
Dersten çekilmenin şartları ve koşulları var kuşkusuz…
Detayları ilgili yönetmelikte bulabilirsiniz.
Bu arada bir hatırlatma.
Pek çok değişiklik yaptık.
Yönetmeliklerde de epeyce bir değişiklik oldu.
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) olarak Teknoversite vizyonumuza uygun yeni eğitimöğretim
anlayışımız doğrultusunda sizlere daha kaliteli eğitim hizmeti verebilmek için, yeni bir “İSTE Önlisans
ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” hazırladık.
Tabii ki ilgili yönetmeliği ayrıca bilahare okursunuz.

Ama daha önce dediğimiz gibi, değişikliklere ve yeniliklere alışmak biraz zaman alabilir.
Biraz sabır göstermemiz her şeyi çözecektir.
Unutmayın, eğer bir hata yapılmışsa veya değişiklikler nedeniyle bir mağduriyet varsa, incelenecek ve
problem, ilgili merciiler tarafından çözülmeye çalışılacaktır.
Yalnız şunu belirtmekte fayda var ki; ‘suiistimal kapısı’ tamamen kapalıdır.
Bütün yeniliklerin, daha iyi bir İSTE için, sizlerin kariyeri için olduğunu lütfen bir yere not edelim.
Yeni yönetmeliğimiz ile ön plana çıkan en önemli değişiklikler neler?
Yeni yönetmelik ile…
Artık son sınıf öğrencilerimiz, devam şartını sağlamak koşuluyla 40 saat ders alabilecekler.
Öğrencilerimiz vize sınavından sonraki hafta, istedikleri takdirde, aldıkları bir dersten çekilebilecekler.
Sınıf tekrarı yapan öğrencilerimiz, alabilecekleri maksimum ders saatini aşmamak koşuluyla,
bulunduğu sınıf veya varsa alt sınıf derslerini alabilecekler.
Artık, şartlı dersler için ‘yılsonu not ortalaması’ değil ‘dönem not ortalaması’ göz önünde
bulundurulacak.
Daha detaylı bilgi için, eklere bakabilir ve/veya kayıt danışmanlarınıza başvurabilirsiniz.
Bu yıldan itibaren, öğrencilerimizle bir etik sözleşmesi yapıyoruz. Üniversite olarak biz de imza
atacağız, karşılıklı imzalayacağız, birbirimize söz vereceğiz. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi
haline getirmeyi planlıyoruz. Kopya girişimi, uygun olmayan rapor kullanımı ve devamsızlık, yerlere
izmarit atılması vb. gibi etik olmayan tüm hususların tamamen ve kendiliğinden ortadan kalkacağı bir
ekosistem oluşturmaya çalışacağız.
Tabii, bu konuda da her zaman olduğu gibi sizlerin desteği çok önemli…
Başka bir konu da; Bilişim Sistemleri Kullanım Sözleşmesi.
Size elektronik hizmetler sunabilmemiz için, bu sözleşmeyi da sizlerle imzalamamız gerekiyor.
“edevlet” platformuna geçişte, bizim yapacağımız yatırımlar ve uygulamalar için sizinle bu
sözleşmeyi yapmamız gerekiyor.
iste.edu.tr uzantılı eposta adresleriniz hazır, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan alabileceksiniz.
Tabii, yukarıda bahsettiğimiz sözleşmeyi imzaladıktan sonra ☺
Bu yıldan itibaren, “yıl içi başarı performansı”na odaklanılabilinecek.
İstenildiğinde birden fazla vize yapılabileceği gibi; ders içinde verilen quiz, proje ve ödevler, hatta
‘devamlılık’ belli oranlarda yıl içi performansına etki ettirilebilecek.
Tek istediğimiz süreçlerin şeffaf olması ve oranların önceden açıklanması.
Daha etkileşimli ve güncel dersler bizleri bekliyor olabilir.
Bu arada; uygulamada, bu değişikliklerin, örneğin ekayıt sistemine uyarlanmasında ve
entegrasyonunda bazı sıkıntılar olabilir, yaşanabilir…
Kayıtlar konusunda sistemsel sıkıntılar yaşanabilir.
Dolayısıyla sizlerden bu konuda da anlayış ve hoşgörü bekliyoruz…
Anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz…
Ancak şunun altını çizmek isteriz ki, bir ‘mağduriyet’ varsa inşallah er ya da geç giderilecektir.

Ama mevzuatlara uygun olmak kaydıyla elbette…
Bu hususta biraz tolerans, biraz sabır…
Özellikle de, usulüne uygun ve olgun davranışlar bekliyoruz sizlerden.
Hemen veryansın etmeyelim, sosyal medyaya taşımayalım sorunları.
Çünkü bu durumda kendimize zarar vermiş oluyoruz.
Gelin sorunlarımızı kendi içimizde halledelim…
Sizlerden ricamız, mercii atlamadan, sorunu en ilgili birimimize iletmenizdir.
Örneğin, kayıt ile ilgili sorunlarınızda lütfen ilk olarak kayıt danışmanınıza başvurunuz.
Öğrenci işleri ile ilgili ilk mercii ise tabii ki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’mızdır.
Bölümünüz ile ilgili sıkıntılarınızı ise doğrudan Bölüm Başkanlığı Sekretaryasına iletmelisiniz.
Tüm birimlerimiz sorunları ivedi olarak öncelikle kendi içinde çözmeye çalışacaktır, buna hiç
kuşkunuz olmasın.
Bu arada, kimliklerimiz hazır.
Lütfen kimliklerinizi teslim alınız.
Çok yakında bu kimlikleri taşımak birçok avantaj sağlayabilir.
Sizlerden bir ricamız var.
Lütfen etkin iletişim kuralım, kulaktan dolma bilgilerle, duyumlarla hareket etmeyelim.
Eğer gerekliyse, şuna emin olunuz, her konudaki açıklamalar yetkili merciiler tarafından zaten
yapılacaktır.
Evinize hoş geldiniz.
Evinize diyoruz…
Kendinizi evinizde gibi hissetmenizi istiyoruz.
Belki bir süre tenis kortlarımız olmayabilir kampüsümüzde…
Ama, hepimiz biliyoruz ki, asıl önemli olan eğitimöğretim kalitesidir.
Daha önemli olan ise “heyecandır”.
Yeni bir üniversiteyiz.
40 yıllık bir olgunluk sergileyemeyebiliriz.
Bunun bilincinde olmamız gerekir.
Ama, iddialıyız, yeni bir eğitimöğretim anlayışı inşa etmek istiyoruz öncelikle.
Gerçek bir girişimci üniversite ekosistemi kurmak istiyoruz.
İşimizin ne denli zor olduğunu da biliyoruz elbette…
Ama, biz TEKNOVERSİTE diyoruz.
Herkes merak ediyor…
Nedir Teknoversite?
İşte geliyor…
İSTE geliyor.

İşte İSTE’nin ve TEKNOVERSİTE’nin şifrelerinden bazılarını kesitler halinde bu manifestoda
bulabileceksiniz.
Her şeyden önce Üniversitemizi hem yatayda hem de dikeyde büyütebilecek güncel bir akademik
çerçeve tesis etmeye çalışıyoruz.
Nitekim, mühendislik bölümlerimiz bundan böyle “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” çatısı
altında hizmet verecek.
Şunu hemen hatırlatalım.
İSTE’deki hiçbir fakülte veya bölüm kapatılmamıştır.
Değer katan ve tercih edilen, Türkiye’nin inovasyon odaklı kalkınma modeline uygun güncel bölüm
ve programlar açmak ve öğrenci sayımızı kaliteden ödün vermeden dengeli bir biçimde kontrol etmek
istiyoruz.
Bununla birlikte, şunu açıkça belirtmek isteriz ki, İSTE elbette tüm paydaşlar ile işbirliği yapacaktır,
herkesle istişare edecektir, toplumla iç içe olacaktır, ancak İSTE ile ilgili kararları, yalnızca “İSTE
ailesi” birlikte alacaktır.
Bu konudaki hassasiyetimizin altını bir kez daha çiziyoruz.
Biz Üniversiteyiz ve küyerel (glokal) düşünmenin merkezi olduğumuzun farkındayız.
Yerelden ulusala, ulusaldan da evrensele giden bir yolculuk için varız.
Bu arada, bazı fikir ve projelerimize tam olarak olgunlaşmadıkları için bu manifestoda henüz yer
vermediğimizi hemen belirtelim, bunları daha sonraki Teknoversite Manifestosu Sürümlerinde
bulabileceksiniz.
Şimdi konumuza tekrar geri dönelim.
Sizler için neler planladık?
Haydi, birlikte bir göz atalım…
Öncelikle, teknolojiyi yaşayan ve yaşatan yeni bir yaklaşım olan Teknoversite vizyonunu ortaya
koyarak; “üniversitesanayikamutoplum” işbirliğini önceleyen “dörtlü sarmal modelini” rehber
edinen Üniversitemizin tüm bölümlerinin ve programlarının müfredatlarını bu vizyona göre uyarladık!
Müfredatlarımızı modern/güncel teknolojileri ve yaklaşımları içerecek şekilde düzenledik.
Müfredatlarımızı, i)“girişimciliği hedefleyen”, ii) “özel/kamu sektöründe istihdam olmayı
hedefleyen”, iii)“bilim insanı” olmayı tercih eden öğrencilerimizi, doğru zamanda doğru seçmeli
dersler ve yaklaşımlarla ayrı ayrı yönlendirebilecek şekilde esnek bir biçimde tasarladık.
Ne kadar esnek?
Anlatmaya çalışalım.
İki yıllık önlisans programlarında 4.ncü yarıyılda, dört yıllık lisans programlarında ise 8.nci yarıyılda,
öğrencilerimizi bulundukları alanda ve disiplinde derinleştiren ve yönlendiren seçmeli dersler koyduk.
Bu dersler öğrencilerimizin Üniversitede ve alanında daha fazla uzmanlaşmalarını sağlayacak. Bilim
insanı olmak isteyen veya herhangi bir gerekçe ile bu dersleri almak isteyen öğrencilerimizin önü daha
da açılacak.
Öğrencilerimizin girişimciliklerinin de Üniversitemizin “Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”nde yer
alabilmesi ve bu endekste üst sıralara sıçrayabilmesini sağlayabileceği düşünüldüğünden, müfredattaki
bazı ilgili derslerin muafiyete tabii olmasını, girişimciliği hedefleyen öğrencileri güdülemeyi ve
ödüllendirmeyi planladık. Örneğin, bir öğrencimiz akredite bir kuruluştan, örneğin KOSGEB’ten,
yürürlükteki mevzuata göre akredite bir girişimcilik eğitimi aldığı takdirde, istemesi durumunda,
müfredattaki mevcut bulunan ilgili “Girişimcilik” dersinden muaf tutulabilecek (veya ders notu olarak

AA verilecek). Yine benzer şekilde, teknoparklarda girişimci olan, şirket kuran, kuluçka programlarına
dâhil olan öğrencilerimizin bu çabaları değerlendirilerek, müfredattaki ilgili Girişimcilik ve/veya
Yenilikçilik dersinden muaf tutulabilecek (veya ders notu olarak AA verilecek). Aynı şekilde, örneğin
TÜBİTAK’ın akredite bir yarışmasında başarılı olan bir öğrencimiz de bazı derslerden muaf
olabilecek.
İsteyen öğrencilerimiz; müfredatlarının son dönemindeki tüm seçmeli derslerin yerine; yine son
dönemde müfredatlarına yerleştirilen; “İŞ DÜNYASI İLE ENTEGRASYON” (İDE) adlı dersini
alabilecek ve o dönemin tamamını yerleş(tiril)ecekleri bir işletmede veya iş yerinde fiilen çalışarak
geçirebilecekler.
Bir başka deyişle, öğrencilerimiz ya son dönemdeki bütün seçmeli dersleri almayı tercih edebilecekler
ya da bunların yerine İDE’yi tercih edebilecekler.
İDE’yi alacak öğrencilerimizi ENTEGRATÖR olarak nitelendiriyoruz ve onların iş dünyası ile
üniversite arasında sağlam bir köprü oluşturacaklarını öngörüyoruz.
Bir not…
“İŞ DÜNYASI İLE ENTEGRASYON” (İDE) asla ve asla, bir STAJ uygulaması olarak
düşünülmemelidir.
Motivasyonu STAJ’dan çok farklıdır!
Bir kere, her şeyden önce İDE müfredatın son dönemindedir, son dönemin bizatihi kendisi olarak
değerlendirilebilir.
“İŞ DÜNYASI İLE ENTEGRASYON” dersinde; öğrencilerimizin not değerlendirilmesi,
yerleştirildiği işletme tarafından atanacak bir danışman ile ders için atanacak bir öğretim elemanı
tarafından ayrı ayrı ve bağımsız olarak (katkıları %50%50 olacak şekilde) yapılacak ve bu derse
%100 devam zorunlu olacak ve dersin geçme notu en az CC olacak…
Öğrencilerimizin, “İŞ DÜNYASI İLE ENTEGRASYON” adlı dersi alabilmeleri için, müfredattaki
son dönem dersleri haricindeki derslerinin tamamını başarı ile geçmiş olması ve yürürlükteki diğer
tüm bitirme ile yükümlülüklerini (başarı notu, staj vb) tamamlamış olması gerekiyor.
“İŞ DÜNYASI İLE ENTEGRASYON” dersini alan öğrencilerimiz, aynı anda; aynı dönemde yer alan
seçmeli dersler de dâhil olmak üzere; alttan ya da üstten herhangi bir ders alamayacaklar.
Sadece, bitirme projesi (diploma projesi) “İŞ DÜNYASI İLE ENTEGRASYON” dersi ile birlikte
alınabilecek.
Ancak bu durumda, işletme danışmanın onayıyla, yerleştirme yapılan işletmenin önemli bir
probleminin öğrencimizin danışmanlığını üstlenen öğretim elemanının gözetiminde bitirme projesi
(diploma projesi) kapsamında ele alınması istenecek.
İŞ DÜNYASI İLE ENTEGRASYON hakikaten devrimsel bir yenilik…
Daha birçok detay var.
Bunlar elbette sizlerle paylaşılacak.
Ama birazcık merak tabii ki iyidir.
Bu arada belki fark etmişsinizdir, özel durumlar dışında, artık müfredatın en son döneminde sadece
seçmeli dersler bulunuyor!
Daha yalın ve güncel müfredatlar geliştirmeye çalıştık.
Biz İSTE’yiz.
TEKNOVERSİTE’yiz.

Teknoloji geliştirmenizi istiyoruz.
Öğrencilerimiz geliştirecekleri teknolojiyi de birer ENTEGRATÖR olarak, iş dünyasına entegre
edecekler.
Öğrencilerimiz; teknolojiyi okuyacaklar, yazacaklar, geliştirecekler ve birer TEKNOLOG olarak
mezun olacaklar.
Hangi bölümümüzden mezun olurlarsa olsunlar, mezunlarımız; teknoloji geliştirme, teknoloji yönetimi
ve teknogirişimcilik konularında uzman olacaklar ve fark oluşturacaklar.
Peki nasıl TEKNOLOG olunur?
Cevabı şu şekilde:
“…İSTE’nin temel hedeflerinden birisi de TEKNOLOG yetiştirmektir. Her öğrencisini, okuduğu
disiplinin yanında bir TEKNOLOG olarak yetiştirmeyi ve O’nu yenilikçi ve girişimci bir teknoloji
yöneticisi olarak topluma kazandırmayı ister. Bu nedenle, tüm İSTE öğrencileri, ders yılı başında
“teknoloji okuryazarlığı” sınavına alınırlar. Böylelikle geldiklerindeki “teknoloji okuryazarlık”
seviyeleri ölçülür. Mezun olduklarında diplomalarının yanında ikinci bir sertifika almak isteyenler bu
“teknoloji okuryazarlığı” sınavına tekrar alınırlar. Bu sınavdan 70 veya daha yüksek puan alanlar,
“teknoloji okuryazarlığı” sertifikasını almaya hak kazanır. Bu sınavlar, Üniversite’nin
ÖLÇMEDEĞERLENDİRME MERKEZİ tarafından yapılır. İSTE, bu şekilde öğrencisine ne kattığını
da ölçmüş olur”
Özetle…
İnovasyon ve girişimciliği önceleyen bir Teknoversite olarak, biz her öğrencimizin ve mezunumuzun,
teknolojiyi tanımlayabilmesini, yönetebilmesini ve ayrıca bir Teknoversite elçisi olmasını istiyoruz.
Bu bağlamda…
İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İSTETTO) bizim yüzük taşımız olacak.
İSTETTO’nun yerini herkes bilmeli ve sorulduğunda gösterebilmeli.
İSTETTO’yu çok önemsiyoruz ve İSTETTO’yu sizin de önemsemenizi istiyoruz.
Her öğlen bir öğretim elemanımız İSTETTO’da sizi bekliyor olacak ve teknoloji sohbetleri yapılacak.
Aynı şekilde, her öğlen bir öğretim elemanımız da Kütüphanemizde sizleri bekliyor olacak ve düzenli
olarak kitap okuma saati gerçekleştirilecek.
Bu arada…
Az kalsın unutuyorduk…
Temel seviyedeki “İngilizce” dersleri ile “Türk Dili” ve “Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi” vb. gibi
derslerimizi mevzuata uygun bir şekilde elektronik olarak uzaktan öğretim yaklaşımı ile veriyoruz
artık.
Bu konudaki altyapı hazırlıkları tamamlanmak üzere.
Tabii, bölüm ve programların ihtiyacı doğrultusunda; mevzubahis bu dersler örgün eğitim ile 3.ncü
yarıyıldan itibaren ileri düzeyde de verilebilecek istenirse.
Yani, bu dersleri uzaktan öğretim yaklaşımı ile vererek, öz’den asla vazgeçmiş değiliz. Bilakis, bu
dersleri daha etkin olarak verebilmek temel amacımızdır.
Tam da yeri gelmişken…
Yabancı dil hususunda…

Tüm öğrencilerimizin İngilizce düzeylerini yükseltmek, evrensel bilim dili olarak kabul edilen
İngilizceyi yaşayarak anlayıp, konuşabilmelerini ve yazabilmelerini sağlayabilmek için bir İngilizce
Öğrenme Ekosistemi oluşturuyoruz.
İngilizce öğretmeden; öğrendirmek, yazdırmak ve konuşturmak istiyoruz.
En azından deneyeceğiz!
İSTE lisans mezunlarının, lisansüstü eğitim için gerekli dil kapasitesine sahip olmasını sağlamak için,
mezuniyet şartı olarak; “İSTE Yabancı Dil Bitirme Barajı ve Sınavı” yapacağız.
İlgili bitirme dil sınavı barajı (dil sınavı bitirme başarı notu) bölümlere/programlara göre değişiklik
gösterebilecek.
Bu uygulama bundan sonra Üniversitemize yerleşecek öğrenciler için geçerli olacak.
Devam edelim…
Dediğimiz gibi, müfredatlarımızda büyük yenilikler var.
Eşdeğerlilikleri, muafiyetleri lütfen sorun etmeyin, bir şekilde hepsini çözeriz inşallah.
Biz öz’e odaklanalım.
“Teknoloji Okuryazarlığı”, “Yenilikçilik ve Girişimcilik”, “Anayurt Güvenliği”, “İş Sağlığı ve
Güvenliği”, “Etik”, “Üniversite Etkinliklerine Katılım” ve “Sosyal Sorumluluk” vb. gibi dersleri
zorunlu/seçmeli dersler olarak Üniversitemizdeki tüm bölümlerin ve programların müfredatlarına
yerleştirdik.
Bunların bazılarının sadece Ülkemizde değil, Dünyada bir ilk olduğunu belirtmek isteriz.
Örneğin, “Anayurt Güvenliği” bunlardan biri. Anayurt Güvenliği dersinin içeriğinde “darbeye karşı
koyma” konusuna mutlaka ilk sırada yer verilecek ve 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan
darbeye karşı sokaklara inen halkımızın zaferi, “baş örnek vaka” olarak anlatılacak.
Mesela, “Teknoloji Okuryazarlığı” dersi öğrencilerimize çok farklı kapılar açabilecek. Bu dersin
içeriği sadece temel bilgi teknolojileri ve bilişim teknolojileri ile sınırlı değil. Üniversitemizin rehber
edindiği Endüstri 4.0’a giriş konuları bu ders kapsamında yer alıyor.
“Sosyal Sorumluluk” dersinde, sosyal sorumluluk projelerinin konuları ile, ilgili STK’larla işbirliği
yapılabilecek.
Üniversitemizce düzenlenecek ve/veya Üniversitemizce akredite edilecek; bilimsel toplantı, seminer,
çalıştay, konser vb. gibi etkinliklere öğrencilerimizin nitelikli katılımını sağlamak amacıyla, tüm
bölümlerimizin ve programlarımızın müfredatlarına “Üniversite Etkinliklerine Katılım” adlı bir ders
yerleştirdik. Bu dersin başarı notuna etki edecek katılım puanları ve diğer ilgili koşullar, düzenlenecek
etkinlikler öncesinde ilan edilecek.
Etik dersinin içerisinde hem “genel etik” hem de “mesleki etik” konularına yer veriliyor.
“Yenilikçilik ve Girişimcilik” dersinin içeriği ve kredisi KOSGEB tarafından akredite edilebilecek
şekilde kurgulandı. Ayrıca, bu derste etkileşimli ve inovatif öğretim tekniklerinin kullanımı da motive
ediliyor.
“İş Sağlığı ve Güvenliği” dersinin içeriği ve kredisi de yürürlükteki mevzuata uygun olacak şekilde
tasarlandı.
Özetle…
Bölümlerimizin ve programlarımızın müfredatlarındaki dönem ders çeşitliliğini/ders saatlerini, kredi
saat ve değerlerini, Bologna, MÜDEK, ABET vb gibi Türkiye/Dünya/Avrupa standartlarına

uyarlayarak güncelledik ve öğrencilerin sosyal etkinliklere daha çok katılmasının ve sosyal faaliyet
yapabilmesinin önünü açtık.
Özellikle liselerinden mezun olarak 1.nci sınıfa başlayan öğrencilerimize, Üniversite’ye geldiklerini
fark etmelerini sağlayabilmek için, birbirilerini tekrar etmeyen ve alanları ile ilgili dersler koyduk.
Kendilerini, alanları ile tanıştıracak giriş seviyesindeki dersler koyduk ve sair uygulamalarla;
müfredatların buna göre kurgulanmasını/tasarlanmasını ve lisedeki derslerin gereksiz tekrarlarından
kaçınılmasını, öğrencilerin okudukları bölüme, üniversiteye, bilime, topluma ve teknolojiye
ısındırılmasının ve hazırlanmasının yolunu açtık.
Müfredatlarımızda, gerek Üniversitemizin vizyonunu (Endüstri 4.0, Sanayi 4.0, Teknoversite) ve
misyonunu destekleyecek ve gerekse de ilgili bölümün/programın Üniversite vizyon ve misyonuna
uygun olarak belirlemiş olduğu hedeflerine yönelik derslerin yer almasını sağladık…
Öğrencilerimizin de, tıpkı birimlerimiz gibi, Üniversitemizin vizyonuna nasıl eklemleneceğine ve
katkı yapacağına dair planlama yapmalarının çok faydalı olacağına inanıyoruz.
Teknoversite treni kalkıyor.
Her birimin ve her bireyin bu ekosistemde üretim odaklı olmasını ve kendisi için Teknoversite
vizyonuna uygun hedefler belirlemesini istiyoruz.
Biliyoruz…
Başarı için İSTEmeliyiz…
Üniversite genelindeki başarı not değerlendirmesi, öğrencilerin yarıyıl içi ve sonu performans
değerlendirmeleri, eğitimöğretim ve sınav çıktılarının ölçülmesi ve analizi konusunda yapılması
gerekenler üzerinde de çok düşündük…
Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Yönetim ile ABET, MÜDEK, YÖYÇ, Bologna vb. gibi
sistemlerin isterleri dikkate alınarak; eğitimöğretim çıktılarını ölçme konusundaki kabul edilebilirliği
ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ve özellikle çoktan seçmeli test sınavlarının ve tüm sınav
sorularının istatistiksel anlamlılığını irdelemek amacıyla; Üniversitemizde bir ÖLÇME
DEĞERLENDİRME (BİRİMİ) KOORDİNATÖRLÜĞÜ kurduk.
Bununla da yetinmedik…
Sınav ve/veya başarı notu değerlendirmelerinde; normal dağılımı esas alan, öğretim üyelerini
kısıtlamayan bir esnek bağıl not değerlendirme sistemi geliştirdik ve ilgili yönetim bilişim sistemini
tasarladık.
Akıllı bir sistem…
Nasıl mı?
Suiistimale ve manipülasyona izin vermiyor.
Artık, harf notlarına değil, sınavlardan alacağınız puanlara daha çok odaklanmamız gerekir.
Uygulamaya inşallah 20162017 EğitimÖğretim Yılı’ndan itibaren başlıyoruz.
360 derece değerlendirme yöntemleri ile “herkesin herkesi değerlendirdiği” bir eğitimöğretimde
memnuniyet yönetim sistemi de tasarladık.
Bu sistem ile yapılacak anket ve analiz sonuçları, derslerin içeriğinin geliştirilmesinde kullanılacak.
Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarının daha verimli ve amaçlarına uygun çalışabilmelerine yönelik
olarak yeni düzenlemeler de yaptık.
Öğrenci toplulukları kapsayıcı/genel şemsiye isimlere sahip artık.

Benzer isimli, misyonu ve vizyonu birbiriyle benzer olan öğrenci topluluklarını bir çatı altında
topladık.
Ama, hepsi de birbirinden eşsiz…
Toplulukların listesini kayıtlar sırasında ekayıt otomasyon sisteminde görebileceksiniz…
Güncel gelişmeler ve teknolojilerin gerektirdiği alanlarda Teknoversite vizyonumuza uygun yeni
öğrenci topluluklarının kurulması elbette mümkün olabilecek.
Ders kayıtları sırasında; misyon ve vizyonları önceden tanımlanmış ve standartlaştırılmış olan ve
listelenen öğrenci toplulukları arasından, 510 topluluğu (tercih sırası belirterek) tercih
edebileceksiniz.
Disiplinler arası etkileşim, tercih sıraları, başarı notları vb. gibi unsurlar ile Üniversitemizdeki kısıtları
da (birimler/kampüsler arası mesafeler, vb. gibi) göz önünde bulundurarak, Öğrenci İşleri Daire
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öğrenci topluluğuna elektronik olarak yerleştirecek.
Topluluk danışmanlarının da öğrenci topluluğunun ana teması konusunda ‘uzman’ olmasının
gerektiğini düşünüyoruz.
Artık her öğrencinin, her eğitimöğretim yılında en az 1 (bir) toplulukta faaliyet göstermesi gerekiyor,
eğitimöğretim hayatı boyunca ise en az 4 (dört) toplulukta kayıtlı olması ve bilim/kültür/sanat/spor
vb. faaliyetlerine katılmasını istiyoruz.
Daha etkin olarak çalışarak Üniversiteye daha fazla katkı yapan (Üniversitenin isminin duyurulması,
düzenlenen etkinlik sayısı, etkinliklere katılan izleyici sayısı, girişimcilik, patent, ödül, vb.)
toplulukların daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Girişimcilik, öğrenci topluluklarında da istenen bir şey aslında…
Yeniliklerimiz, çalışmalarımız ve hazırlıklarımız, sadece yukarıdakilerle, önlisans ve lisans
eğitimöğretim ile sınırlı değil elbette.
Üniversitemizin Teknoversite vizyonunu doğrultusunda, ÜniversiteSanayiKamuToplum (Dörtlü
Sarmal Modeli) İşbirliği’nin gerçekleştirilebilmesi ve altının doldurulabilmesi için; Mühendislik ve
Fen Bilimleri Enstitüsü altında konumlandırılan; yeni bir MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açtık.
İş dünyası ile bu program vasıtasıyla da bütünleşeceğiz.
Ayrıca, toplumla bütünleşeceğimiz imkân ve fırsatları sağlayacak yaşamboyu öğrenme yaklaşımı
üzerine kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi de (İSTESEM) faaliyetlerine
başlıyor.
“İSTESEM yapabilirim!” diyen herkesi bekliyor olacağız burada.
Dikkat ederseniz, İSTE olarak belirlediğimiz kısaltmamız İSTEmeyi motive ediyor.
İSTE’menin başarmanın yarısı olduğunu söylüyoruz.
Diğer yarısı da çalışmak tabii.
“Kendinize güvenin, İSTE’yin yeter, gerisi kolay, yaparsınız” diyoruz, özgüven aşılıyoruz insanlara.
Amacımız özgüveni yüksek bir üniversite gençliğinin önünü açmak…
Destekleriniz elbette bizim için çok önemli.
Özgüveninizi yükseltmek için yeni öğrenme yaklaşımları üreteceğiz.
Öğretim elemanlarımızı da bu yönde motive ediyoruz.

Sadece klasik metotlar ile değil, deneyerek, dokunarak ve yaparak öğrenmeye fırsat vermenin de
önemli olduğunu söylüyoruz.
Kampüsün içerisine bazı “öğrenme fabrikaları” kurmayı planlıyoruz.
Kültür ve sanata da yatırım yapmaya devam ediyoruz.
Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı’mızda Devlet Tiyatroları’nın sürekli sahne almasını istiyoruz.
Devlet Tiyatroları geçen seneki ilgiden ve katılımlarınızdan çok memnun kaldı.
Salonun dolu olması, bu konuda büyük ilgi olduğunu gösterdi.
Tabii sürekliliği çok önemli bu ilginin.
Bizi, konserlerimizde ve diğer etkinliklerimizde (konferans, kongre, sempozyum, vb.) yalnız
bırakmayın lütfen.
Tüm akademik ve idari personelimizle birlikte sizler için çalışmaya devam ediyoruz.
Kendilerine de gayretlerinden ve fedakârlıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Sizlere de bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz.
Hep birlikte biz bir aileyiz: İSTE Ailesi.
Evet…
Şimdilik burada duralım.
Teknoversite manifestomuzdan sizlere kesitler sunmuş olduk.
Sizleri dört gözle bekliyoruz.
Fakat, İskenderun’a gelirken, Üniversite Kütüphanemiz için başlattığımız kitap bağış kampanyamız
için en azından 1 kitap getirmeyi unutmayın lütfen!
Sene içinde inşallah tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın.
İyi bayramlar.
Yeni eğitimöğretim yılımız hepimize hayırlı olsun.
Selam, sevgi ve saygılarımızla…

Prof. Dr. Türkay Dereli
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)
Rektör

