
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Özyeğin Üniversitesi Yat Takımı 
Şampiyonluk Ödülünü Aldı 

 
 
Moda Deniz Kulübü’nün düzenlediği Üniversitelerarası Yat Yarışması’nda şampiyon olan 
Özyeğin Üniversitesi Yat Takımı, 13 Ocak’ ta Moda Deniz Kulübü’nde düzenlenen törenle 
ödüllerini aldı. Törene aileleriyle birlikte katılan sporcu öğrenciler, ödüllerini Özyeğin 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin’ in elinden aldı. 
 
Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin törende, şampiyonaya 
katılmış olan tüm üniversite ve sporcuları tebrik ederek “Öğrencilerin akademik gelişimlerinin 
yanı sıra sosyal ve sportif gelişimlerinin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, 
Özyeğin Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sportif anlamda kendilerini geliştirmeleri için 
kampüsümüzün 13.000 m2’sini spor tesislerine ayırdık. Bunun yanı sıra her yıl çeşitli 
branşlarda pek çok başarılı sporcuya farklı oranlarda burslarla üniversitemizde öğrenim 
görme imkânı sunuyoruz. Gençlere sporu her zaman hayatlarının bir parçası olarak 
tutmalarını öneriyorum. Bu yöndeki başarılarının hem akademik hayatlarına hem de kariyer 
yaşamlarına olumlu yansımaları olacağı inancındayım,” diye konuştu. 
 
Geçtiğimiz Temmuz ve Kasım ayları arasında gerçekleşen ve toplam 3 etaptan oluşan Yat 
Yarışması’na Sabancı Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Boğaziçi 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Anadolu Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi 
olmak üzere toplam 8 üniversite katılmış, toplam 8 puanla Sabancı Üniversitesi üçüncü, 5 
puanla İTÜ ikinci olurken, 4 puanla Özyeğin Üniversitesi şampiyon olarak büyük kupayı 
kazanmıştı. 
 
 
Özyeğin Üniversitesi hakkında: 

Yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet 
vermek amacıyla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından kurulan Özyeğin Üniversitesi, yükselen 
mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri 
kullanımında yetkin, uygulama becerisi olan, girişimci, çevresinde ve çalışacağı kurumlarda 
fark yaratacak bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Başarılı öğrencinin, şartları ne olursa 
olsun kaliteli eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanan Özyeğin Üniversitesi, 5 yılda 
öğrencilerine 200 milyon TL karşılıksız burs sağladı. Kayıtlı öğrencilerinin % 84’ü burslu 
öğrenim gören üniversite, 5 fakülte ve 3 yüksekokul çatısı altında, toplam 23 lisans 
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programıyla eğitim vermekte; Çekmeköy’de bulunan kampüsünde toplam 220 bin metrekare 
alanda öğrencilerini hayata hazırlamaktadır. 
 

Çekmeköy Kampüsü’nde bulunan toplam 13.000 m2’ye yayılmış spor merkezi; 1.200 seyirci 
kapasitesine sahip 1.500 m2’lik kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve 450 m2’lik 
fitness salonu ile Özyeğin öğrencilerine sporla iç içe bir yaşam sunuyor. 
 
Özyeğin Üniversitesi’nin 23 spor takımı toplamda 14 kupa ve 50’nin üzerinde madalya alarak 
2013 yılını tamamladı. Lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerden, olimpik popüler spor 
branşlarında milli sporcu olan, kulüplerarası ve Üniversite Sporları Federasyonu 
yarışmalarında aktif olarak sporculuğunu devam ettirenlere spor bursu sağlanıyor. 
  

 


