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Laboratuvarlardaki klavye ve mouseların temizlenmesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Gerekli temizlik işlemleri yapılmaktadır. 

Laboratuvarlardaki bilgisayar ve ekipmanların arttırılması Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 
Yeni alımlar ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmaktadır. Pandemi 
koşullarında sosyal mesafe zorunluluğu nedeniyle azaltılan 
bilgisayar sayısı yüzyüze eğitime geçişle birlikte artırılmaktadır. 

Webmail ve OASIS’in mobil versiyonlarının yapılması Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 

OASIS mobil uygulaması güncel tutulamadığı için store'dan 
kaldırılmıştır. Ancak ilerleyen süreçlerde sistemi, mobil 
uygulama geliştirebilecek şekilde güncellemeleri tamamlayıp 
yayına almayı planlıyoruz. Şu an için OASIS web'de mobil 
uyumlu olarak çalışmaktadır, bu şekilde de kullanılabilir. 
Webmail'in mobil versiyonu mevcuttur. 

Webmail’in OASIS’e entegre edilmesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 
LDAP uyumluluğu OASIS ile olabilirliği, Sistem ve Operasyon 
Müdürlüğü ile birlikte incelenerek bir çalışma yürütülecektir. 

Blackboard ve Panopto sistemlerinin telefon ve tablet gibi mobil cihazlarla 
daha uyumlu hale getirilmesi 

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Telefon ve Tablet için uygulamaları mevcuttur. 

Sınıflardaki Panopto görüntü ve ses kayıt kalitesinin iyileştirilmesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 
Sınıflar ile ilgili sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bir 
kaç sınıf için yaka mikrofonu alınmaktadır. 

Kütüphanedeki bilgisayarlardan Blackboard erişiminin sağlanması Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 
Kütüphane bilgisayarlarından Blackboard girişi Firefox 
uygulaması ile yapılabilmektedir. Bilgisayarlar üzerine etiket ile 
yönlendirme bilgisi bulunmaktadır. 

Webmail arayüzünün güncel mail sistemlerine göre kullanıcı dostu hale 
getirilmesi (örneğin gmail) 

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 
Mail sisteminin güncellenmesi ile birlikte, webmail arayüzüde 
güncellenecektir. 

Ders seçimlerinde OASIS ile ilgili teknik problemler yaşandığından sistemin 
iyileştirilmesi  

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 

OASİS ders kayıt ekranlarında olan tüm sorunlar incelenip yeni 
bir yapıya 2021-2022 Bahar döneminde geçilmiştir. Tüm bu 
hatalar ilgili yıl dönemde minimuma indirilmiştir. Bir sonraki 
kayıt dönemi için geri kalan hatalar da incelenip, eklenecek 
yeni kurallarla beraber ilgili düzenlemeler yapılacaktır.  

Helpdesk’in yardımlarından çok memnun olmakla beraber daha fazla 
personel istihdam edilmesi 

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Yeni eleman görüşmeleri devam etmektedir. 

Öğrenci kartlarının, çok amaçlı laboratuvarlara girişe uygun hale getirilmesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 
Laboratuvarların bağlı bulunduğu akademik birimlerden talep 
gelmesi halinde öğrenci kartlı geçiş sistemi oluşturulabilir. 

Sigara tüketiminin sadece kafeslerde yapılması, bu konuda gereken 
kontrollerin sık aralıklarla sağlanması 

İdari İşler Müdürlüğü 
Sigara içme alanları işaretleme çalışması yapılmaktadır, 
alanların temizlik ve güvenlik kontrollerinin sıklaştırılması 
ekiplerimiz tarafından organize edilecektir. 

Yangın merdivenlerinin ışıklandırılması 
Yapı İşleri ve Teknik Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Tüm yangın merdivenlerimizde aydınlatma mevcuttur. 
Aydınlatmaların açık kalması için günlük takibin yapılması 
adına ilgili birimlerle iletişime geçilecektir. 

Dersliklerin sık aralıklarla havalandırılması İdari İşler Müdürlüğü 
Tüm bloklarımızda tam ya da vasistas açılır pencereler yer 
almaktadır. Binaların tasarımı gereği açılır pencere yer 
alamayan dersliklerde taze hava sistemi yer almaktadır. 

Tuvaletlerin daha sık temizlenmesi İdari İşler Müdürlüğü 
Wc'lerimiz temizlik programlarımız dâhilinde temizlenmektedir. 
Temizlik programı haricinde oluşan sorunlar için daha hızlı 
aksiyon alınması için ekipler bilgilendirilmiştir. 

Otopark sorununun giderilmesi İdari İşler Müdürlüğü 
Mevcut üniversite alanlarımız içerisinde yeterli alanımız 
bulunmadığı için maalesef öğrencilerimize otopark hizmeti 
verilememektedir. 

Tüm sınıflarda pencerelerin açılabilir hale getirilmesi (E 315, E 316 ve D blok, 
M blok…) 

Yapı İşleri ve Teknik Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Tüm bloklarımızda tam ya da vasistas açılır pencereler yer 
almaktadır. Binaların tasarımı gereği açılır pencere yer 
alamayan dersliklerde taze hava sistemi yer almaktadır. 
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Sınıflara dezenfektan konması İdari İşler Müdürlüğü 
Pandemi sürecinin sonlanması ile sınıflarda dezenfektan 
bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ortak 
alanlarda dezenfektan bulunmaktadır. 

Okula daha fazla çöp tenekesi yerleştirilmesi İdari İşler Müdürlüğü 
Okulumuz sıfır atık projesine uyumlanma süreci içindedir. Tüm 
okul yerleşkesinde sıfır atık için uygun atık üniteleri çalışmaları 
yapılmaktadır. 

Derslikteki çöp tenekelerinin boyut olarak büyütülmesi İdari İşler Müdürlüğü 
Sınıflarımıza sıfır atık projesine uygun atık üniteleri konulması 
için çalışmalar yapılmıştır. 

Kantinlerde daha hijyenik koşullarda hizmet sunulması İdari İşler Müdürlüğü 
Kantin alanlarının denetim ve kontrolleri kurum içi ekiplerimiz 
tarafından yapılmaktadır. 

Yemek ve kantin fiyatlarının daha uygun hale getirilmesi İdari İşler Müdürlüğü 
Yemek ve kantin fiyatları firma tarafından İdari İşler Müdürlüğü 
ile piyasa koşulları ve maliyet analizleri değerlendirilerek ortak 
bir çalışma dâhilinde belirlenmektedir. 

Yemekhanede vegan hassasiyetine dikkat edilmesi (vegan yemeklerin etli 
yemeklerle karışmaması, aynı kepçeyle servis edilmemesi gibi…) 

İdari İşler Müdürlüğü 
Yemekhane firma yetkilisi konu hakkında bilgilendirilmiştir. Bu 
konuda hassasiyet göstermeleri gerektiği kendilerine 
iletilmiştir. 

Yemekhanede yemek porsiyonlarının standart olması İdari İşler Müdürlüğü 
Firma ile yapılan anlaşmalar gereği yemek porsiyonları, kalori 
ve gramaj hesaplamaları yapılarak oluşturulmaktadır. 

Kantin ve yemekhane görevlilerinin iletişimlerinin daha pozitif olması  İdari İşler Müdürlüğü 
Firma yetkililerine güler yüzlü ve çözümcü hizmet anlayışının 
tüm ekipleri tarafından benimsenmesi konusu hatırlatılmıştır.  

Yemek kalite ve çeşitlerinin arttırılması İdari İşler Müdürlüğü 
Pandemi sürecinin sona ermesi ile azalmış olan menü çeşitliliği 
artmıştır. 

Lisansüstü eğitim alanlar için kantinlerin daha geç saatlere kadar hizmet 
vermesi 

İdari İşler Müdürlüğü 
Subway, Nicky Café kapanış saati 23:00, Milky Café kapanış 
saat 20:00'dir. 

Kampüs içinde yurtta kalan öğrenciler için bir market olanağı sunulması  İdari İşler Müdürlüğü Yurtta market oluşturma çalışmaları devam etmektedir. 

Özellikle ders aralarında oluşan izdihamı engellemek için daha fazla yiyecek-
içecek otomatları konması 

İdari İşler Müdürlüğü Kampüs alan uygunluğu değerlendirme çalışması yapılacaktır. 

Dışarıda bulunan içecek otomatlarının sık aralıklarla kontrol edilmesi İdari İşler Müdürlüğü 
Otomatlarda oluşan arızalar firmaya bildirilmekte ve firma 
düzenli periyotlarda bakım yapmaktadır.  

Katlara uygun aralıklarla su sebilleri yerleştirilmesi İdari İşler Müdürlüğü 
Ana kantin alanında deneme uygulamasına başlanacak olan 
arıtılmış su sebilleri için çalışmalar yapılmaktadır. 

Sağlıkla ilgili acil durumlarda doktor, güvenlik ve danışmaya kolay ulaşım 
sağlanması 

İdari İşler Müdürlüğü 
Acil durumlar güvenlik tarafından yönetileceği için özellikle 
güvenliğe rahat ulaşılması için çalışmalar yapılmaktadır.  

Değişim öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak her birimde İngilizce 
konuşabilen en az bir kişinin istihdam edilmesi 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

İdari personelin işe alımında, görevin gerektirdiği bilgi, beceri 
ve tecrübeye göre değerlendirme yapılmaktadır. Aday 
arayışına başlamadan önce, ilgili bölüm yöneticisi ile görüşüyor 
ve İngilizce dilbilgisi ihtiyacını değerlendiriyoruz. Eğer ihtiyaç 
var ise İngilizce bilgi seviyesini ölçümlenmesinde YDYO ile 
beraber çalışıyoruz ve onların düzenlediği İngilizce testi ile 
ölçümlüyoruz. Görev gereği İngilizce bilmesi gerektiren 
bölümlerde bu şekilde aday istihdamı yapıyoruz.    

Medical Park IEU ile anlaşmalı olarak Genetik ve Biyomühendislik 
öğrencilerine staj imkânı sunulması 

Kurumsal İletişim Direktörlüğü 
İEÜ Medikal Park Hastanesini Öğrenci İlişkileri Yetkilisi Ece 
Aydın ile staj imkânı hakkında görüşmeler başlatılmıştır. 
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Mezuniyet töreni organizasyonuyla ilgili daha erken bilgi verilmesi  Kurumsal İletişim Direktörlüğü 

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile mezuniyet töreni 
organizasyonu son anda planlanmış olduğundan geç duyuru 
yapılmıştır. Ancak daha önceki yıllarda ve bu yıl da mezuniyet 
töreni tarihleri daha erken duyurulmuştur. Bu yıl Temmuz 
ayında yapacağımız mezuniyet töreni duyurusunu 22 Nisan 
2022 tarihinde yaptık. 

Yüksek lisans programlarının iki yıllık net bir ücretin belirlenmesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Üniversite politikası gereği ücretler her yıl lisans ve önlisans 
programlarında olduğu gibi lisansüstü programlarda da 
enflasyon oranında akademik yıl bazında dönemlik olarak 
belirlenmektedir. 

Öğrenci İşlerinin öğrenciyle daha olumlu iletişim kurması Öğrenci işleri Müdürlüğü 

 
Öğrencilerle ve diğer paydaşlarımızla yapıcı, olumlu ve etkin 
iletişim kurulması hususunda öncelikle ön banko personeli 
olmak üzere tüm personele hizmet içi eğitimler verilmekte, 
gerekli zamanlarda personelle bireysel görüşmeler 
yapılmaktadır. Bu konuda İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden 
de destek istenmiş, eğitim faaliyetleri yapılması talep edilmiştir.  

Öğrenci İşlerinin telefonla ulaşılabilir olması Öğrenci işleri Müdürlüğü 

Bahsi geçen durum ders kayıtları/ücret ödemeleri döneminde 
yaşanmaktadır. Kayıt dönemlerde dakikada 1 telefon hattına 
ortalama 60-70 arama geldiği bilgisi alınmıştır. Birimde görev 
alan tüm personel bu aramalara cevap vermeye çalışmaktadır. 
Diğer dönemlerde böyle bir yoğunluk bulunmamaktadır.  

DGS öğrencilerinin ders seçimlerinde Öğrenci İşlerinin yardımcı rolünün 
arttırılması (Çok geç kayıt oldukları ve bu yüzden ders kaçırdıkları ifade 
edilmiştir.)  

Öğrenci işleri Müdürlüğü 

DGS öğrencilerinin yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından 
yapılmakta, kayıt tarihleri YÖK tarafından bildirilmektedir. 
Yerleştirme işlemi derslerin başlamasından yaklaşık 3-4 hafta 
sonra gerçekleşmekte ve kayıt 4. veya 5. haftada 
yapılmaktadır. Bu nedenle kayıtlarda gecikmeler 
yaşanmaktadır. 

Öğrenci İşleriyle daha hızlı ve kolay iletişim sağlanması Öğrenci işleri Müdürlüğü 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü web sayfasında Müdür dâhil tüm 
personelin görev tanımları, iletişim bilgileri (direk telefonları, 
mail adresleri) şeffaf şekilde yer almaktadır. Ayrıca, 
student@ieu.edu.tr mail adresine mail gönderilebilmektedir. 
OASIS'te öğrencilerin ekranlarının altında ÖİM Bölüm 
Sorumlusunun adı yazmakta ve yanında "Bölüm Sorumlusuna 
Mesaj Gönder" şeklinde bir buton bulunmaktadır. Buradan 
doğrudan mesaj atabilmektedirler. Pandemi döneminde de tüm 
öğrencilere SMS'ler gönderilerek ÖİM Bölüm Sorumlularına ne 
şekilde ulaşabilecekleri ve iletişim bilgileri paylaşılmıştır.  

Öğrenci İşlerinin öğrenci sorunlarını giderme ve doğru yönlendirmede daha 
yetkin olması 

Öğrenci işleri Müdürlüğü 
Öğrenci İşleri Müdürlüğü mevcut Yönetmelik, Yönerge, Esaslar 
ve Senato-ÜYK kararları kapsamında öğrencileri 
bilgilendirmektedir. 

Öğrenci İşlerinin maillere zamanında ve yeterli bilgi içeren geribildirimler 
sağlaması 

Öğrenci işleri Müdürlüğü 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne gelen OASIS mesajları ve mailler 
bekletilmeden zamanında cevaplanmaktadır. Ancak, gelen 
maillerde çoğunlukla doğrudan Öğrenci İşleri'ni değil akademik 
veya diğer idari birimleri ilgilendiren hususlar olduğunda 
sürecin ilerleyebilmesi için ilgili birimlere yönlendirme 
yapılmaktadır. 
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Ders seçimleri için ayrılan sürenin artırılması Öğrenci işleri Müdürlüğü 
Ders seçimleri için ayrılan süre 2 dönemdir arttırılmıştır. 
Öğrencilere bu konuda bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Ders kayıtlarının uzaktan yapılabilmesi Öğrenci işleri Müdürlüğü Ders kayıtları yaklaşık 18-19 yıldır uzaktan yapılmaktadır.  

Şeref listelerinin daha erken açıklanması Öğrenci işleri Müdürlüğü 

Şeref-yüksek şeref öğrenci sayısı dönemlik yaklaşık 2000 
öğrencidir. Pandemi dönemine kadar her dönem düzenli olarak 
ilan edilerek belge dağıtımı yapılmaktaydı. Ancak pandemi 
döneminde COVİD-19 tedbirleri kapsamında uzaktan 
çalışılması, dağıtımın yapılmasının kampüste alınan pandemi 
tedbirleri kapsamında uygun olmaması vb nedenlerle listelerin 
pandemi bitiminde ilan edileceği ve dağıtımın pandemi 
sonrasında yapılacağı öğrencilere duyurularla açıklanmıştır. 
Bu konuda bilgilendirme SMS'leri ve mailler de gönderilmiştir. 
Mezunlarımıza gerekirse kargo ile belgelerin ulaştırılacağı 
bildirilmiştir. 2022-23 Güz döneminden itibaren dağıtım 
gerçekleştirilecektir. 

Düzensiz öğrencilerin (örneğin yatay dikey geçişle gelen) soru ve sorunlarının 
Öğrenci İşleri tarafından cevaplandırılarak çözüme ulaştırılması 

Öğrenci işleri Müdürlüğü 

Öğrencilerin akademik sorular ve sorunların danışmanları ile 
görüşerek çözmeleri önerilmektedir. Ders seçimlerinde 
yaşanan teknik sorunlar Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve Yönetim 
Bilgi Sistemleri Müdürlüğü ortak çalışmasıyla çözüm yolları 
bulunmuştur. 

Sınavlar programlanırken aynı güne birden fazla sınavın konmaması Öğrenci işleri Müdürlüğü 

Sınav programları 3 dönemdir bir yazılım üzerinden bilgisayar 
ortamında yapılmaktadır. Sınav programlama için akademik 
birimlerden gelen kısıtlar, sınav mekânlarının ortak kullanım 
kısıtları, öğrencilerin çok farklı bölümlerden ders almaları, 
GED-II: yabancı dil, ENG-ING, TURK-HIST gibi çok farklı 
bölümden öğrencinin ortak aldığı dersler, sınav döneminin 2 
haftada tamamlanması zorunluluğu vb. kısıtlar söz konusu 
olduğundan çok nadir de olsa bu durum yaşanmıştır. Bahsi 
geçen talebe ilişkin tedbirler alınmış ve aynı güne birden fazla 
sınav gelmemesi için çalışılmaktadır.  

E 1 amfisinde ders programlanmaması (ısıtma sorunu, kantin ve spor 
salonundan gelen gürültü, panopto kayıtlarında sesin net duyulamaması…) 

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Levent 
EREN ve Verimlilik Ofisi 

E1 amfisi kampüsteki en büyük amfidir. Bu amfi planlamada 
çok kritik bir rol üstlenmektedir. Üniversitenin teknik birimleri 
ilgili şikâyetle ilgilenecektir. 

Hibrit eğitim sürecinde bir çevrimiçi dersten sonra yüzyüze ders olmaması 
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Levent 
EREN ve Verimlilik Ofisi 

Programlama aşamasında öğrencilerin beraber alacakları ders 
ikililerini geçen yıl verisinden belirleyip arada en az iki saat süre 
olmadan planlanmasını, planlanıyorsa ek bir şube açılmasını 
sağlamıştık. Öğrencilerin bu problemi yaşamaması için 
gereken yapıldı. Ancak öğrenciler kendi tercihleriyle peş peşe 
yüzyüze ve çevrimiçi işlenen şubeleri tercih etmiş olabilirler. 
Önümüzdeki dönemlerde çevrimiçi ders sayısının yarı yarıya 
azalacak olması nedeniyle bu problemin devam etmeyeceğini 
öngörüyoruz.  
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Öğrenim ücretlerinde daha önceden bildirilmeden ve beklenmedik bir şekilde 
artırıma gidilmemesi  

Rektörlük Makamı 
Üniversite politikası gereği ücretler her yıl önlisans, lisans ve 
lisansüstü programlarında enflasyon oranında 
belirlenmektedir. 

Ders seçimlerinde hocalara ulaşılamaması Rektörlük Makamı 
Ders seçimlerinde, akademik danışmanların üniversitede 
bulunmalarına, ofis saati belirlemelerine ve/veya çevrimiçi 
erişilebilir olmalarına dikkat edilmektedir.  

Ücretsiz spor olanakları sunulması Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü 

2021-2022 Akademik Yılı'nda Sağlık, Kültür ve Spor 
Müdürlüğü olarak, 
tüm öğrencilerimizin ve mezunlarımızın ücretsiz katılabileceği 
üniversite içi etkinliklerimiz Dönem başlarında dağ yürüyüşü 
etkinliği, Masa Tenisi Turnuvası, Satranç Turnuvası, 3x3 Tek 
Pota Basketbol turnuvası, Koşu ve Maraton Takımı ve 
Üniversitemizi temsil edebileceği bireysel ve  takım sporlarımız 
mevcuttur. 

Burslu öğrencilere yemek desteğinin sağlanması  Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü 
ÖSYM bursu öğrencinin eğitim ücretini karşılamaktadır. ÖSYM 
bursu alan öğrenciler akademik başarı listesinde yer almaları 
durumunda yemek bursu da alabilmektedir. 

Öğrenci kulüplerine daha çok maddi destek verilmesi Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü 

Öğrenci Kulüplerine ilişkin bütçeler, Kulüplerimizin her 
akademik yılbaşında Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü'ne 
ilettiği Etkinlik-Proje Öneri-Bilgi Formundaki istek ve önerilerine 
göre belirlenmektedir. 

Erasmus stajı hakkında belgeleri nasıl doldurulacağına dair kılavuzluk hizmeti 
verilmesi 

Uluslararası İlişkiler Ofisi 

Erasmus staj başvurularının sonuçlanmasını takiben 
hareketliliğe hak kazanan öğrencilere, belgelerin nasıl 
doldurulacağına dair ayrıntılı bir rehber e-posta ile 
gönderilmektedir. Dijital Erasmus projesi kapsamında, 
kullanılacak/doldurulacak olan belgeler Avrupa Komisyonu 
tarafından çevrimiçi platformlara aktarılmakta ve buna ilişkin 
süreç devam etmektedir. Güncel gelişmelere göre 
bilgilendirme rehberleri öğrencilerle paylaşılacaktır. 

Dersliklerde bulunan prizlerin kullanılabilir hale getirilmesi 
Yapı İşleri ve Teknik Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Amfi tipi dersliklerde oturak altında bulunan prizler, kullanım 
göz seviyesinde olmaması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği 
açısından risk barındırmaktadır. Bu nedenle, oturak altında yer 
alan prizler İSG Kurulunda alınan karar gereği iptal edilmiştir.  

Yurt yönetiminin öğrenciyle olan iletişiminde daha olumlu olması  Yurt Müdürlüğü 
Konuyla ilgili geri bildirimler değerlendirilmiş ve personel ile 
paylaşılmıştır. Konu ile ilgili bir eğitim yapılması 
planlanmaktadır.  

Yurtta kalan öğrencilerin, yurtta kendilerine sağlanan internet ile ilgili bazen 
sorunlar yaşanması 

Yurt Müdürlüğü 

Pandemi dönemi başında çevrimiçi eğitimin yoğunlukta olması 
nedeniyle oluşan internet sıkıntısı ile ilgili öğrencilerimizden 
gelen talepler değerlendirilmiş ve yine bu dönemde Bilgi İşlem 
Müdürlüğünün çalışmaları ile internet hizmeti genişletilerek 
sorun giderilmiştir.   

 


