
Çekmeköy kampüsümüz üç yeni 
bina ile büyüyor.

Öğrencilerimizin başarılarıyla 
övünüyoruz.
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Öğrencilerimize dünya standartlarında bir 
eğitimin yanı sıra sunduğumuz kimliğini 
keşfetme, yeteneklerini geliştirme, hedeflerini 
belirleme ve toplumsal sorumluluklarını 
sahiplenme fırsatı başarının yolunu açıyor.   

4-5 

ÖzÜ en iyiler arasında

ÖzÜ, 2000 yılından sonra kurulan 
üniversiteler arasında birinciliğe 

yükseldi. Sıralama ODTÜ 
Enformatik bünyesindeki 

URAP Araştırma Laboratuvarı 
tarafından yapıldı. 

URAP LİSTESİNDE
EN İYİ VAKIF ÜNİVERSİTESİYİZ

Davos’ta, 2016 Dünya Ekonomik 
Forumu kapsamında gerçekleşen 

Küresel Üniversite Liderleri 
Forumu’nda, Özyeğin Üniversitesi 
vaka çalışmaları kabul edilen ilk 

Türk üniversitesi oldu.

KÜRESEL ÜNİVERSİTELER
ARASINDA YER ALDIK

Dünya üniversitelerini çevreye 
duyarlılık ve sürdürülebilirlik 

alanlarında değerlendiren GreenMet-
ric platformunda, ÖzÜ Türkiye’deki 
vakıf üniversiteleri arasında birinci 

sırada yer aldı.

GREENMETRIC SIRALAMASINDA
TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUK

Girişimcilik ve yenilikçilikte son dört 
yıldır ilk 10’daki yerini koruyan ÖzÜ, 
TÜBİTAK’ın açıkladığı Girişimci ve 

Yenilikçi Üniversite- 2015 
Endeksi’nde vakıf üniversiteleri 
içinde dördüncü sırada yer aldı.

YENİLİKÇİ VE GİRİŞİMCİ
DÖRDÜNCÜ VAKIF ÜNİVERSİTESİ

University of 
British 

Columbia

University of 
California,

Berkeley

Harvard University
Princeton University
Yale University

University of Oxford

Tecnical University of 
Denmark

Ozyegin University

KTH Royal Institute
University of Gothenburg

Aalto University

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH Zurich)

Korea Advanced Institute of 
Science and Technology

Hong Kong 
University of Science 
and Technology

De La Salle
University

Chulalongkorn 
University

Nanyang Technological University
National University of Singapore

ISCN and GULF member
ISCN member
GULF member

2015 yılında elde ettiğimiz başarıların yanı sıra ulusal ve uluslararası sıralamalardaki 
yerimiz bizi gururlandırıyor. Özyeğin Üniversitesi yenilikçilik ve girişimcilik 

alanlarındaki başarısına sürdürülebilirlik konusunu da ekledi.

Başarılarımıza yenilerini eklediğimiz 
                        bir dönemin eşiğindeyiz

ÖĞRENCİ
SAYISI

 1 Sabancı Üniversitesi
 2 ODTÜ
 3 Boğaziçi Üniversitesi
 4 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 5 Koç Üniversitesi
 6 İTÜ
  7 Özyeğin Üniversitesi
 8 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 9 TOBB ETÜ
10  Yıldız Teknik Üniversitesi

2015
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AKADEMİK BAŞARILAR 
5G’DE ÖzÜ KATKISI
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. 
Dr. Murat Uysal öncülüğünde yürütülen OPTICWISE 
Konsorsiyumu, 5G Altyapı Kamu-Özel Ortaklığı’nın ortak 
üyesi oldu.

EÇEM’E ÖDÜL
Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM), TRIBE (Enerji 
Verimliliği için Davranış Eğitimi: Hadi Oynayın!) adlı 
projesiyle ÖzÜ’nün ilk H2020 Araştırma ve İnovasyon 
Aksiyonu proje ödülünü almaya hak kazandı.  

EN İYİ MAKALE
İşletme Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Koen H. Pauwels, 
Pazarlama Bilimi Enstitüsü tarafından verilen “En İyi Makale 
Ödülü”nü aldı.

OPTİK DERNEĞİ’NE KIDEMLİ ÜYE
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanımız ve EÇEM Direktörü 
Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, Optik Derneği’nin (The Optical 
Society - OSA) kıdemli üyeleri arasına girdi.

TÜBİTAK’TA ÖNEMLİ ÜYELİK
Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. 
Mehmet Arık, TÜBİTAK’ın “Öncelikli Teknoloji Alanları 
Destekleme Grubu Yürütme Komitesi” üyeliğine seçildi.

GÖKÇEADA’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMASINA DESTEK
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-İstanbul Tasarım 
Enstitüsü’nün düzenlediği ÖzÜ Gökçeada İmroz Tasarım 
Çalıştayı’nın bu yıl ikincisi gerçekleşti.

KABLOSUZ İLETİŞİMDE SON GELİŞMELER 
ÖzÜ’DE KONUŞULDU
Elektrik Elektoronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Murat Uysal’ın başkanlığındaki 4. Uluslararası Optik 
Kablosuz Haberleşme Çalıştayı (IWOW 2015), ÖzÜ 
Çekmeköy Kampüsü’nde 50’den fazla bilim insanını bir 
araya getirdi.

REFERANS KANAL MODELLERİNE 
ÖzÜ İMZASI
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. 
Murat Uysal’ın geliştirdiği kanal modelleri, IEEE’nin (The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers-Elektrik ve 
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) 802.15.7r standardında 
“Referans Kanal Modelleri” olarak tescil edildi.

ASME-JOURNAL OF ELECTRONICS 
PACKAGING’DEN “YILIN YARDIMCI EDİTÖRÜ” 
ÖDÜLÜ
Makine Mühendisliği Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Mehmet 
Arık, ABD Makine Mühendisliği Birliği’nin (ASME) en prestijli 
yayınlarından sayılan Journal of Electronics Packaging 
tarafından “Yılın Yardımcı Editörü” ödülüne layık görüldü.

OYLARIN YÜZDE 60’INI
ALARAK BAŞKAN OLDU
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. 
Dr. Murat Uysal, IEEE (The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) Türkiye Başkanı seçildi.

40 YILDIZ EKONOMİSTTEN BİRİ
Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. 
Ata Can Bertay, iş kültürü ve ekonomi dergisi Turkishtime 
tarafından hazırlanan “40 Yaş Altı 40 Yıldız Ekonomist” 
listesinde yer aldı.

ÖĞRENCİ BAŞARILARI
ABD SAVUNMA 
BAKANLIĞI’NDAN ÖDÜL
Makine Mühendisliği öğrencilerimizin oluşturduğu ekip 
ABD Savunma Bakanlığı İleri Askeri Araştırma Projeleri 
Ajansı (DARPA) tarafından düzenlenen küresel yarışma 
DARPA REV-Con’da “En İyi Ticari Potansiyel” ödülünü 
kazandı.

İŞ GELİŞTİRME SİMÜLASYON OYUNUNDA 
GLOBAL BİRİNCİLİKLER
4. sınıf öğrencilerimizin aldığı SEC 402 İşletme 
Entegrasyonu dersinin bir parçası olan Glo-Bus 
Simülasyon Oyunu yarışmasında, İşletme Fakültesi 
öğrencilerimizden oluşan ERA Ekibi ocak ayında  KingPin 
Ekibi ise mayısta birinci oldu.

ÇEVRE YARIŞMASINDA DA BİRİNCİYİZ
ÖzÜ Mobility, Türkiye’nin ilk kampüsler arası çevre 
yarışmasını kazanan iki ekipten biri oldu. Ekip, ABD-
Chicago Üniversitesi’nde sürdürülebilirlik üzerine 
düzenlenen bir kampa katıldı.

SANAL BORSADA KÜRESEL BİRİNCİLİK
ÖzÜ Invest öğrenci takımımız, iş dünyasına dair bilgi 
ve becerilerini Uluslararası Sanal Borsa Yarışması’nda 
kullanarak dünya birincisi oldu. Takım, finale kalan diğer 
ekiplerle birlikte davetli olarak Chicago’ya gitti. 

MEZUNLARIMIZ ABD ve AVRUPA’NIN SEÇKİN 
ÜNİVERSİTELERİNDEN KABUL GÖRDÜ
Toplam 23 mezunumuz yüksek lisans ve doktoralarını 
yapmak üzere Hollanda, Almanya, İspanya, Macaristan, 
İskoçya, Fransa, İngiltere ve ABD’deki seçkin üniversitelere 
kabul edildi.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ FİNANSAL 
ANALİZ EKİBİ ÖzÜ’DEN
CFA Challenge Local Competition’ın kazananı ÖzÜ Takımı 
oldu. Ekip bu galibiyetle Nisan ayında Amsterdam’da 
gerçekleşen bölgesel yarışmada Türkiye’yi başarıyla temsil 
etti.

HUKUK ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILI 
PERFORMANSI DERECE GETİRDİ
Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün desteği ile  düzenlenen 
“Raoul Wallenberg 1. Varsayımsal Bireysel Başvuru Final 
Yarışması”nda Hukuk öğrencilerimiz ikincilik elde etti.

ULUSLARARASI KONFERANSA 
EV SAHİPLİĞİ
ÖzÜ ASME (Amerikan Makine Mühendisleri Birliği) Öğrenci 
Kolu Uluslararası “SPDC-Avrupa 2015”e ev sahipliği yaptı.

ÜÇ ÜLKE ÜÇ MAHKEME
Hukuk öğrencilerimiz, geleneksel “3 Ülke 3 Mahkeme” 
eğitim çalışmasıyla bu yıl Strazburg, Lüksemburg ve 
Lahey’de duruşmalar izleyip, görevli hakimlerden eğitimler 
aldı.

GOOGLE BİLİM FUARI 
FİNALİSTİ ÖzÜ’DEN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencimiz 
Metehan Emlik, Google Science Fair 2015 kapsamında 
Dünya genelinde 90, Türkiye’den seçilen 5 Finalist arasına 
girdi. Metehan Emlik ayrıca Türkiye İnovasyon Haftası 
Etkinlikleri’nde de konuşmacı oldu. 

ÖzÜ İYİ UÇUŞLAR DİLER
Pilot Eğitimi Lisans Programı’nda Hususi Pilot Lisansı 
(PPL) eğitimlerini başarı ile tamamlayarak lisanslarını 
alan 35 öğrencimiz brövelerini alarak uçuş hayatlarına ilk 
adımlarını attı. 

STAJYERLERİMİZ 5 YILDIZLI
Otel Yöneticiliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencimiz Cem 
Deniz The Ritz-Carlton İstanbul’da performansı ile “5 Yıldızlı 
Stajyer Ödülü”nü almaya hak kazandı.  Otel Yöneticiliği 
Bölümü dördüncü sınıf öğrencimiz Oğuzcan Ünal, Hilton 
ParkSA İstanbul’da terfi ederek Gece Müdürü pozisyonuna 
getirildi.

Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık
Üniversitemiz, bilim ve teknoloji alanında ülkemize sağladığı katkılarla adından söz ettiriyor. 

Bu başarıda pay sahibi olan akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyoruz.
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UZAY ROBOTİĞİ BİZDEN SORULUR
ÖzÜ Rover Takımı tasarladıkları robotla  “European Rover 
Challenge”a  Türkiye’den katılan tek takım oldu.

RUSÇA OLİMPİYATI 
İKİNCİSİ ÖzÜ’DEN
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü öğrencimiz Beliz 
Gönül 160 öğrencinin katıldığı Rusça Olimpiyatı`nda ikinci 
oldu. 

ÖzÜ MEZUNU GELECEK VAAT EDEN
LİDERLER ARASINDA
İşletme Lisans Programı mezunumuz Efe Kethuda Fortune 
Türkiye “Gelecek Vaat eden 20 Yönetici Listesi”nde yer 
aldı.

MEZUNUMUZ DÜNYANIN EN ETKİLİ
100 KADIN LİDERİNDEN BİRİ
Executive MBA 2013 mezunumuz İmge Emine Kaya 
Sabancı, RichTopia “En Etkili 100 Kadın Lider” listesinde 
yer aldı.

PAZARLAMA 
YARIŞMASI’NIN
BİRİNCİSİ 
ÖzÜ’DEN
Brandmarker Marketing 
Challenge’ta bu yıl 
İşletme Fakültesi 
öğrencimiz Hasan 
Okan Arın, ekip 
arkadaşı ile birinci oldu.

ENGELLERİ 
ORTADAN
KALDIRMAK İÇİN 
YARIŞTI
Mimarlık öğrencimiz 
Egenur Çorlu, Dünya 
Engelliler Günü Afiş 
Yarışması’nda ikinci 
oldu.

İŞ BİRLİKLERİ
HAVACILIK İNGİLİZCESİ BİZDEN SORULUR
Üniversitemiz, Türkiye’de pilot ve hava trafik kontrolörleri 
için düzenlenen ICAO Level 4 Havacılık İngilizcesi Yeterlilik 
Sınavı’nı uygulayacak ilk özel sınav merkezi olarak 
yetkilendirildi.

ÖzÜ ve d.ream’DEN 
ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ
Üniversitemiz ve Doğuş Grubu’nun şirketlerinden d.ream, 
yeme-içme sektöründe bilimsel ve akademik zemin 
oluşturmak amacıyla işbirliğine gitti.

HARVARD İLE İŞ BİRLİĞİ
Üniversitemiz ve Harvard Business School online eğitim 
girişimi HBX, işbirliği anlaşmasına imza attı. HBX, Özyeğin 
Üniversitesi MBA öğrencilerine işletmeye hazırlık HBX 
CORe programını sunacak

ETKİNLİKLER
KARİYER GÜNLERİNE ÖzÜ YORUMU
“Sectoral Orienteering” ile; 50’den fazla kurum, 2 bin 
921 öğrencinin katılımıyla 174 misafir ağırlandı. 8 farklı 
kategoride 64 etkinlik düzenlendi.

İLK MUCİTLER YEMEĞİ
Yeni fikirlerin, buluş ve önerilerinin yer aldığı ve tanıtıldığı 
Mucitler Yemeği, 2014 yılının en çok buluş bildiriminde 
bulunan öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

HARVARD TASARIM OKULU DEKANI
MOHSEN MOSTAFAVI’Yİ AĞIRLADIK
Üniversitemiz bünyesindeki İstanbul Tasarım Enstitüsü 
(ÖzÜ / İID), Harvard Üniversitesi Graduate School of 
Design Dekanı Prof. Mohsen Mostafavi’ yi düzenlediği 
yuvarlak masa toplantısı ile ağırladı.

18 LİSE ÖzÜ CUP’TA 
MÜCADELE ETTİ
Bir yandan üniversiteye hazırlanırken diğer yandan da 
kendilerini çeşitli spor dallarında geliştiren lise öğrencileri, 
üçüncüsü düzenlenen ÖzÜ Cup ile ÖzÜ Spor Merkezi’nde 
buluştu.

TURİZMİN GELECEĞİ ÖzÜ’DE KONUŞULDU
Turizm ve gastronomi kulüplerinin Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek Özyeğin Üniversitesi’nde yaptıkları 
panelde, 19 üniversiteden 21 turizm ve gastronomi kulübü 
temsilcileri ile yaklaşık 200 öğrenci bir araya geldi.

HOMECOMING HEYECANI ve MUTLULUĞU
Tüm ÖzÜ Ailesi’ni bir araya getiren Homecoming 2015, 
birbirinden güzel etkinliklerle 8-9 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleşti.

KEPLER HAVAYA!
27 Haziran’da yapılan mezuniyet törenimizde lisans, 
doktora ve yüksek lisans programlarından mezun olan 
toplam 269 öğrenci diplomalarını aldı. Böylece toplam 
mezun sayımız 780’e ulaştı.

CIVIL CIVIL BİR YAZ
Lise Yaz Okulu’nun üçüncüsünde 35 ilden 181 lise 
öğrencisi, gerçek üniversite deneyimini ÖzÜ’de yaşadı.

WELCOME WEEK İLE GÜLDÜK, EĞLENDİK, 
DANS ETTİK
Welcome Week, her yıl olduğu gibi bu yıl da mevcut ve yeni 
öğrencilerimiz ile kulüpleri pek çok farklı etkinlikte bir araya 
getirdi.

ÖzÜ’YE HOŞ GELDİLER
Bu yıl sekizincisi düzenlenen Oryantasyon Günleri’nde 
1.389 yeni ÖzÜ öğrencisine “Hoş geldiniz” dedik.

MOZAİĞİN PARÇALARI BİRLEŞİYOR
Sosyal Gelişim Birimi tarafından ilk kez başlatılan ÖzÜ 
Mozaik etkinlikleri, farklı kültürleri, sesleri, dansları, 
ritüelleri ve lezzetleri rengarenk harmanlayarak, her ay 
kültürel zenginliğimizi hatırlatan farklı bir tema ile tüm ÖzÜ 
mensuplarına sunuyor.

FİNANS ÇALIŞTAYI’NDA DİĞER
ÜNİVERSİTELERİ KONUK ETTİK
Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından düzenlenen 2. 
Üniversitelerarası Finans Çalıştayı ÖzÜ’de gerçekleşti.

SALSANIN EN İYİLERİ ÖzÜ
DESTEĞİ İLE İTALYA’YA GİTTİ
İtalya’nın Torino şehrinde gerçekleşen Dünya Salsa Dans 
Yarışması’nda dansçılarımız dünyanın en iyi dansçılarının 
bulunduğu bir platformda yarışarak, ülkemizi ve 
üniversitemizi başarıyla temsil etti.

ÜÇ HARİKA KELİME  
Barış, çevre, sürdürülebilirlik konularını kapsayan 
uluslararası çevre projesi “ENO Treelympics” ödül töreni ve 
semineri üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’DEKİ İLK ÖRNEK: ÜNİVERSİTELİLER 
ARASI SALSA 
DANS YARIŞMASI
29 Nisan Dünya Dans Günü, kampüsümüzde 
9 üniversiteden 12 çiftin katılımıyla düzenlenen 
Üniversitelilerarası Salsa Dans Yarışması ile kutlandı.

SPOR 
SPORDA EN BAŞARILI İKİNCİ ÜNİVERSİTEYİZ
Üniversitemiz 13 kupa ve 100’ün üzerinde madalya İle 
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu sıralamasında 
Türkiye’nin sporda en başarılı ikinci üniversitesi oldu.

Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık



İleriye yönelik çalışmalarımıza hız verirken ÖzÜ ailesine-
yeni katılan çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor; 
hem öğrencilerimize hem yeni personelimize başarılar 

diliyorum.

ÖDÜLLER ve BAŞARILAR 
2014-2015 akademik yılında başarıları ile hepimizi gu-

rurlandıran öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz, 2015-
2016’da da uzmanlık alanlarına ve topluma yaptıkları nite-
likli katkılarla yeni başarılara imza atmaya devam ediyorlar.  

Özellikle iki yeni uluslararası başarımızı, sürdürülebi-
lirlik konusunda yaptığımız farklı ve öncü çalışmalarımızı 
öne çıkardığı için sizlerle paylaşmak istiyorum.  

• GreenMetric 2016 Dünya Üniversite Sıralaması: 
Üniversiteleri, “sürdürülebilirlik” ve “çevreye duyarlılık” yak-
laşımlarına göre altı temel konuda değerlendiren bu ulus-
lararası sıralamaya göre Özyeğin Üniversitesi, 400 katılımcı 
üniversite arasında 170. olurken Türk vakıf üniversiteleri 
arasında birinci oldu. “Enerji” ve “İklim Değişikliği” katego-
rilerinde ise tüm Türk üniversiteleri arasında ilk sırayı aldı. 
Bu başarımızı,  enerji verimliliği konusunda ve çevre dostu 
üniversite olarak yaptığımız sürdürülebilir yatırımların di-
ğer üniversitelere örnek olması açısından özellikle önem-
siyorum.  

• Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN): 
Dünya Ekonomik Forumu’nun akademik platformu olan 
Küresel Lider Üniversite Forumu (GULF) ile ISCN’nin 
2016 ortak raporunda üniversitemiz, 19 üniversite arasın-
da tek Türk üniversitesi olarak yer aldı. Bu raporda Sektörel 
Eğitim programımız, üniversitelerin iş dünyasıyla iş birlik-
leri çerçevesinde, öğrencilerin sürdürülebilir becerilerini 
geliştirme yetkinliği açısından en başarılı örnek olarak 
gösterildi. Bu vesile ile Sektörel Eğitim programımızı yö-
neten ekibimize, bu program kapsamında sunduğumuz 
derslere destek veren tüm eğitmenlerimize ve şirketlere, 

programın özgün felsefesini benimseyerek başarısına kat-
kıda bulunan öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Dün-
yanın önde gelen saygın üniversiteleri arasında tek Türk 
üniversitesi olarak yer aldığımız bu raporda örnek göste-
rilen Sektörel Eğitim programımız hepimizin ortak eseri; 
ortak başarısı.       

Bu iki uluslararası ödülde olduğu gibi tüm başarıları-
mızda, hiç kuşkusuz seçkin akademik kadromuzun bilim-
sel çalışmalarının büyük payı var; sizleri candan kutlarım.   

Araştırmalarına dış kaynaklardan destek almaya hak 
kazanan akademisyenlerimize sağlanan toplam bütçe, 
2015 itibarı ile 50 M TL eşiğini aştı. Teknoloji Transfer Ofi-
simiz (TTO), sadece 2015 mali yılında bütçesi 15.2 M TL’yi 
bulan 68 yeni projeyi yönetti. Özverili  çalışmalarından do-
layı TTO’muza en içten teşekkürlerimi  sunuyorum.   

Hocalarımızın başarılı bilimsel çalışmaları kadar heye-
can veren, bu çalışmaların eğitim ve uygulamalarla bütün-
leşip  öğrencilerimizin akademik  donanımına  çok farklı 
bir zenginlik kazandırdığına tanık olmak. Bununla beraber, 
Özyeğin Üniversitesi’nin en belirleyici ve ayırt edici özelliği 
olarak öne çıkan  kapsamlı kişisel gelişim programlarımız 
da, öğrencilerimizin  farkındalıklarını, yeteneklerini, hedef-
lerini ve gerek mesleki gerekse sivil hayatlarında birer yurt-
taş olarak topluma karşı sorumluluklarını keşfetmeleri için 
farklı fırsatlar sunuyor. Bu nedenle, dünya standartlarında 
aldıkları bir eğitimin yanı sıra kendilerini geliştirmek için 
sunulan imkanları değerlendiren öğrencilerimizin girişim-
leri, kazandıkları ulusal ve uluslararası başarılar, Üniversi-
temiz için ayrı ve çok anlamlı bir gurur kaynağı. Bireysel 
başarılarının yanı sıra robotikten teknik ve grafik tasarım 
yarışmalarına, hukuk ve finanstan pazarlama ödüllerine, 
danstan eskrim ve yüzme şampiyonluklarına uzanan ge-
niş bir yelpazede bu sayfalarda öne çıkan öğrencilerimizin 
ve mezunlarımızın her birini başarılarından dolayı tekrar, 
tekrar tebrik ediyorum. 

YENİ GÖREVLENDİRMELER  
• Doçent Dr. Güray Erkol’un, Şubat 2016 itibariyle, ilk 

Öğrenci Dekanımız olarak göreve başladığını açıklamak-
tan büyük memnuniyet duyuyorum. Doç. Dr. Erkol’un, 
yetkin bir araştırmacı, başarılı bir eğitimci ve mentor ve 
gerçek bir öğrenci dostu olarak bu önemli görevin so-
rumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğinden hiç 
şüphem yok. Yeni görevinde Rektöre bağlı olarak, Psiko-
lojik Gelişim, Sosyal Gelişim ve Öğrenci Yaşam Ofisi birim-
lerinden sorumlu olacak. ÖzÜ’nün öğrencilerine sunmayı 
ilke edindiği nitelikli bir kampüs yaşantısı ve kişisel gelişim 
fırsatlarını güçlendirici çalışmalarında Dr. Erkol’a başarılar 
diliyorum.  Bu önemli görevinde, öğrencilerimizin ve aka-
demik-idari kadromuzun Güray Hoca’mıza gereken deste-
ği vereceğinden eminim.  

2015-2016 akademik yılında üç yeni yöneticimiz ida-
ri kadromuza dahil oldu: Kurumsal İletişim Direktörümüz 
Günfer Haklı, Bilgi Teknolojileri Direktörümüz Ünsal Yavuz 
ve Konaklama Hizmetleri Müdürümüz Baran Demir. ÖzÜ 
ailesine katılan bu çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz 
derken yeni görevlerinde başarılarının sürekli olmasını di-
liyorum. 

  
YENİ GİRİŞİMLERİMİZ 

• Üniversitemizin kurumsallaşma çalışmaları kapsa-
mında yeni kurulan komite ve danışma kurullarımız, yöne-
tişim süreçlerinde yer alarak önemli görevler üstlendiler. 
Üniversitemizin farklı paydaşlarının ihtiyaç ve sorunlarını 
temsil ettiler, kampüsle ilgili karar süreçlerine dahil oldu-
lar. Aşağıda anılan ve bu amaçla kurulan yeni komite ve 
danışma kurullarına, yönetişim süreçlerine ve kurumsal-
laşma çabalarımıza yaptıkları çok değerli katkılar için te-
şekkür etmek istiyorum. 

Kampüs Hizmetleri Danışma Kurulu (KHDK): Mü-
hendislik Fakültesi’nden Dr. Bahar Başım Doğan başkan-

Öğrencilerimize dünya 
standartlarında bir eğitimin 
yanı sıra sunduğumuz 
kimliğini keşfetme, 
yeteneklerini geliştirme, 
hedeflerini belirleme ve 
toplumsal sorumluluklarını 
sahiplenme fırsatı, başarının 
yolunu açıyor.   

Prof. Dr. Esra Gençtürk
Rektör

Başarılarımıza yenilerini 
eklediğimiz bir dönemin 
eşiğindeyiz
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lığında; idari işler temsilcileri, her akademik birimden en 
az bir temsilci ve öğrenci birliği temsilcilerinden oluşan 
kurul, kampüs hizmetlerine ilişkin sorunları ele almak, çö-
zümle ilgili görüş ve öneri bildirmek, gerektiğinde Rektör-
lüğe rapor sunmakla görevli. Ulaşım, otopark, kampüsteki 
hayvan dostlarımız, derslik ve ortak alanların temizliği, 
yemekhane gibi sorunların çözümüne katkıda bulunuyor.

Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri Komitesi (SCAC): 
Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü ile yakın iş birliği için-
de çalışan komite, yeni kulüp başvurularını değerlendir-
menin yanı sıra kulüplere ve kulüp üyelerine danışmanlık 
yapıyor. Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu 
başkanlığındaki komite, Mühendislik Fakültesi’nden Prof. 
Dr. Saadet Erbay,  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Doç. 
Dr. Murat Şahin ve Yabancı Diller Okulu’ndan Mehmet 
Demir’den oluşuyor.   

Öğrenme ve Eğitimde Mükemmellik Merkezi 
(CLTE): Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndan Nergis Akbay 
başkanlığında, İşletme Fakültesi’nden Dr. Sinem Ata-
kan, Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Güray Erkol, 
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Bahar Hasırcı, Havacılık 
Yüksekokulu’ndan Luis Martin-Domingo tarafından ku-
rulan bu grubun amacı öğretim üyelerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda eğitim etkinlikleri ve öğrenim destekleri 
sunarak  ortak bir öğretim mükemmelliği gerçekleştirmek.   

• Enterprise Resource Planning (ERP): 4 Ocak 
2016’da kullanıma açılan ERP sistemimizin ilk çalışmaları 
Mart 2015’te başladı. “Voltran” olarak  andığımız bu özel 
ekibi, projenin her aşamasında gerçekleştirdikleri titiz ça-
lışma, detaylı planlama, kapsamlı eğitim ve testler için kut-
luyorum. Teşekkürler VOLTRAN! 

• Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı: Kuruluş il-
kelerimizden biri olan dünya standartlarında verdiğimiz 
eğitimi her ekonomik düzeyden öğrenci için ulaşılabilir 
kılma çalışmalarımız devam ediyor. Bu amaçla, 2015 girişli 
öğrencilerimizi kapsayan yeni bir burs programı başlat-
tık. Eğitimde Fırsat Eşitliği  bursuna hak kazanan 28 yeni 
öğrencimizin toplam eğitim–öğretim giderlerinin yüzde 
50’si, 24 farklı bağışçımız tarafından karşılandı. Bu anlamlı 
yeni burs programımıza destek veren ilk ve örnek bağışçı-
larımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.    

• Akreditasyon Başvuruları: Akademik birimlerimiz-
den dördü, kapsamlı öz değerlendirme çalışmalarının 
ardından akreditasyon süreçlerini başlattılar. İşletme Fa-
kültesi AACSB’ye, Mühendislik Fakültesi MÜDEK’e, Psikoloji 
programı TPD’ye, İngilizce Dili Programı da EAQUALS’a 
başvurularını yaptılar. Bu süreçte Yasemin Kilit’in liderliğin-
deki Akreditasyon ve Kalite Güvence Ekibinin desteğini 
takdirle anıyor, ilgili birimlerin Dekanlarına ve çalışmalara 
dahil olan tüm  akademik ve idari ekiplerine bu önemli 
girişimleri için teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. 

• Stratejik Planlama İzleme  Komitesi (SPIC): Ge-
çen yıl başlattığımız ve çok önemsediğim Stratejik Plan 
çalışmaları için kurulan İzleme Komitemiz, İşletme Fakül-
tesinden Prof. Dr. Muhittin Oral başkanlığında, Makine 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Mengüç, En-
düstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Er ve Hu-
kuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut’tan 
oluşuyor. Üniversitemizin 2016-2021 Stratejik Planının ha-
zırlık çalışmalarını yönlendiren İzleme Komitesi öncelikle, 
her bir akademik birimin geleceğe yönelik araştırma, eği-
tim, hizmet ve sektörel transfer/iş birliği hedeflerini öngö-
rebilmek amacıyla, bugüne kadarki faaliyetlerinin değer-
lendirilmesi  ve ölçümlenmesi çalışmalarına öncülük etti. 
Bu görüşmelere ve çalışmalara başarı ile liderlik eden Prof. 
Dr. Muhittin Oral ve tüm komite üyelerine teşekkür ediyo-
rum. Farklı paydaşların katılımı ile devam edecek olan bu 
stratejik plan çalışmaları hakkında ileriki tarihlerde daha 
detaylı bilgi paylaşımı yapılıp farklı toplantılar düzenleni-
yor olacak.   

KAMPÜSTE YENİLİKLER 
Üniversitemizdeki laboratuvar, derslik, kafeterya ve 

öğrenci kulüp mekânlarında devam eden iyileştirme ça-
lışmalarına ek olarak, önümüzdeki yıllarda üç büyük inşaat 
projesine de odaklanacağız: Yeni bir akademik bina (AB4),  
“inovasyon mekanı/laboratuvar” ve yeni bir konukevi  
(Yurt 6). 

Uzun süredir düşünülen  ve resmi işlemleri süren AB4 
binası nihayet gerçekleşiyor. Mühendislik Fakültesi’nin bu-
lunduğu AB1’in doğusundaki parsele inşa edilecek olan 
binaya, öncelikle Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ihtiyaç-
larını karşılayacak olan derslikler, laboratuvarlar, stüdyolar, 
çok amaçlı mekânların yanı sıra eğitim alanları ve öğretim 
üyelerinin ofisleri olacak. Toplam 31 bin m2 kullanım ala-
nı olan yapının, zeminden bir geçişle AB1’e bağlanarak 
Mühendislik Fakültesi’nin  ihtiyaçlarına da cevap vermesi 
planlanıyor.  Öngörülemeyen bir durumla karşılaşılmadı-
ğı takdirde, AB4 inşaatı Temmuz 2016’da başlayıp Eylül 
2017’de tamamlanmış olacak.  

İkinci projemiz, AB3’ün karşısında bulunan, inşaat sıra-
sında  kafeterya olarak planlanmış olan mekan, Üniversi-
temizin girişimci ve yenilikçi kimliği  doğrultusunda farklı 
bir çekim merkezi olarak yeniden işlevlendirilecek. Meka-
nın farklı programların öğrencilerini ve akademisyenlerini  
yepyeni bir anlayışla bir araya getirmesi, kampüs içi ve dışı 
katılımcılara hizmet veren, iş birliğine dayalı ve disiplinle-
rüstü, yaratıcı bir çalışma alanı olmasını amaçlıyoruz. Bu 
yapının da 2016 sonbaharında tamamlanacak şekilde pro-
je teklif ve mimari çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. 

Sonuncu inşaatımız,  Yurt 1’in kuzeydoğusunda yer 
alan parselde yeni bir konukevi  projesi. Mimari projesi 
hazırlık aşamasında olan yapının ayrıntıları henüz kesin-
leşmiş değil.

Büyük yatırım gerektiren bu projeleri, Mütevelli He-
yetimizin Üniversitemize olan güveninin ve desteğinin 
en somut göstergesi olarak görüyorum. Heyecanımıza 
katıldıkları,  üniversitemize ve geleceğine inandıkları için 
şükranlarımızı sunarım.      

Bu projelerle ilgili yapılacak olan kullanıcı çalışmalarına 
tüm ilgili ÖzÜ mensuplarının katılımını rica ediyorum.  Bu 
çalışmaların duyurusu ve gelişmelerle ilgili bilgilendirme-
ler ilerleyen günlerde ayrıca yapılacaktır.  

İLERİYE BAKIŞ:  DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN TARİHLER 

Her zamanki gibi Bahar Dönemi hepimize ÖzÜ’ye 
özgü birçok etkinlikte bir araya gelme fırsatı sunuyor. 

• 28 Mart – 8 Nisan tarihlerinde yapılan 6. “Sectoral 
Orienteering,” bu sene de vaka çalışmaları, panel, mülakat 
simülasyonu, tiyatro, konser, ders içi sektörel sohbetler 
gibi çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Üniversitemizin eğitim 
felsefesi doğrultusunda kurgulanan, 115 katılımcı kurumla 
tasarlanan 101 etkinlikte, hazırlıktan son sınıfa kadar yakla-
şık 3000 öğrencimiz iki hafta boyunca hayatın her alanın-
dan şirket yöneticisi, girişimci, sanatçı ve spor adamlarıyla 

bir araya geldi. Sectoral Orienteering bu yıl iki önemli ser-
giye de ev sahipliği yaptı. Üniversitemizin tüm akademik 
birimlerini içeren bu kapsamlı organizasyonun içeriğini 
zenginleştiren ve farklı katkılarla destek verenlere teşekkür 
ederim.  

• Kulüp etkinliklerinin birçoğu Bahar Dönemi dersleri-
nin tamamlandığı son hafta için planlanıyor (9-13 Mayıs).  
Bu etkinlikler, tüm ÖzÜ mensupları ve mezunlarımızın katı-
lımı ile gerçekleşen ve bu sene 14 Mayıs Cumartesi günü  
yapılacak olan Homecoming ile taçlanıp son bulacak.      

• Bu yıl gerçekleşecek olan 5. Mezuniyet Töreni, 25 Ha-
ziran Cumartesi günü yapılacak. Henüz mezun adayla-
rımızın sayıları kesinleşmemiş olsa da, derece alabilecek  
yaklaşık 800 adayımızın törene katılması söz konusu. Üni-
versitemizin bu  önemli organizasyonu için   başlamış olan 
planlama çalışmaları kapsamında, Coca Cola Şirketinin 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sayın Muhtar Kent’in, 
Mezuniyet Törenimizde ana konuşmacı olma teklifimizi 
kabul ettiğini memnuniyetle bildiririm. Etkileyici bir küre-
sel perspektife sahip, başarılı bir iş lideri olan Sayın Kent, 
daha önce de birçok mezuniyet törenine konuşmacı ola-
rak katılmış, en son 2014’te Georgia Tech Üniversitesi’nde 
mezunlara hitap etmişti. 

• Bildiğiniz gibi aday öğrenci tanıtım faaliyetlerimiz 
tüm akademik yıl boyunca devam ediyor. Tanıtım ekiple-
rimiz, çeşitli liselere ziyaretler, fuarlara katılımlar, kampüs 
içi ve dışı etkinlikler gerçekleştiriyor. Ancak bu çalışmalar, 
her yıl binlerce lise öğrencisini kampüsümüzde konuk 
ettiğimiz  “tanıtım/tercih” döneminin yerini alamaz. Her 
ne kadar 2016 tercih günleri henüz resmi olarak açıklan-
mamış olsa da, 15 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arası 
olma ihtimali yüksek görünüyor. Bu dönemde, tüm zi-
yaretçilerimizi gerektiği şekilde bilgilendirmek ve ilgilen-
mek için öğrencilerimizin, öğretim kadromuzun ve idari 
birimlerimizin katılım gösterdiği, beraber sahip çıkmamız 
gereken bir organizasyon söz konusu. Öğrencilerimizin 
sürekli yükselen nitelikleri, yerleştirme puanları ve oranları 
hiç şüphesiz bugüne kadarki ortak çabalarımızın olumlu 
sonuçları. Bu da üniversitemiz için olduğu kadar öğren-
cilerimiz ve mezunlarımız için de çok olumlu bir gelişme. 
Bu yılki tanıtım ve tercih  günlerinin de benzer ve hepimizi 
gururlandıracak şekilde daha yüksek yerleştirme puanları 
ve kayıt oranlarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Bu ne-
denle, tercih  döneminin olası tarihlerini şimdiden dikkate 
alarak yaz planlarınızı yapmanızı önemle rica ediyorum.  

Başarılı çalışmalarınız için sizleri tebrik eder, devamını 
diler ve Üniversitemizin itibarına, çalışmalarına ve  yöne-
tim süreçlerine yaptığınız katkılarınız için bir kez daha en 
içten teşekkürlerimi paylaşırım. 

Verimli ve keyifli bir dönem geçirmek üzere hepinize 
sevgiler ve selamlar...
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Özyeğin Üniversitesi uluslararası alanda elde ettiği başarılara 
bir yenisini daha ekledi. Üniversitemiz, ‘sürdürülebilir üniversi-

te’ alanında örnek teşkil eden çalışma ve uygulamasıyla dünya ça-
pında kabul gördü. Davos’ta gerçekleşen 2016 Dünya Ekonomik 
Forumu (DEF) görüşmelerinde, Uluslararası Sürdürülebilir Kam-
püs Ağı (ISCN) ile DEF’in akademik platformu Küresel Üniversite 
Liderleri Forumu, dünyanın lider üniversiteleri tarafından sunulan 
ve ‘sürdürülebilir üniversite’ alanında örnek teşkil eden vaka çalış-
malarını paylaştı. Özyeğin Üniversitesi de dünyadan en iyi örnek 
vaka çalışmalarının bulunduğu bu raporda Sektörel Eğitim Prog-
ramı ile yer aldı. ÖzÜ, üniversitelerin kurumsal ortaklarla işbirliği 
halinde sürdürülebilirlik becerilerini nasıl geliştirdikleri ve kapasi-
telerini nasıl artırdıklarını ele alan “Kapasite Artırımı” ve ”En İyi Uy-
gulamalar için İnovasyon” konulu vaka çalışmaları ile kabul edilen 
19 kurumdan biri oldu. Bu üniversiteler arasında Oxford, Harvard, 
Princeton, Yale, Berkeley, British Columbia, Danimarka Teknik ve 
Hong Kong Bilim ve Teknik Üniversitesi gibi dünyaca saygın eğitim 
kurumları yer alıyor.  

2007 yılında kurulan üniversitemiz, ODTÜ Enformatik 
bünyesindeki University Ranking by Academic 
Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından 
yapılan “2000 yılından sonra kurulan üniversiteler” 2015 
listesinin ilk sırasında yer alıyor. 

GreenMetric platformu, her yıl katılımcı üniversiteleri 
“Yapı ve Altyapı,  Enerji ve İklim Değişikliği, Atıklar, Su 

Kullanımı, Ulaşım ve Eğitim” olmak üzere 6 temel kategori ve 
bunları oluşturan farklı alt kategorilere göre değerlendiriyor. 
Üniversiteler “sürdürülebilirlik” ve “çevreye duyarlılık” yakla-
şımlarındaki başarılarına göre sıralanıyor.

Farklı ülkelerden katılan 400’den fazla kuruma yönelik de-
ğerlendirmede Türkiye’deki üniversiteler sıralamalardaki yer-
leriyle dikkat çekti. Genel sıralamada 217. olan Bülent Ecevit 
Üniversitesi Türk üniversiteleri içinde birinci; 260. sıradaki ÖzÜ 
ikinci; 276. sırada bulunan Sabancı Üniversitesi üçüncü oldu. 
ÖzÜ Türk vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. 

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Çek-
meköy kampüsünün ÖzÜ’nün yenilikçi vizyonunun somut bir 
örneği olduğunu belirterek “Kampüste ve tüm aktivitelerimizde 
paydaşlarımızla beraber, çevre ve güvenli yaşam kültürünü ön-
celikler listesine alıp en önlerde tutan bir anlayışı oluşturmaya 
çalıştık. Bu hassasiyetimiz ve çalışmalarımız sonucunda kam-
püsümüzdeki 3 binamız 2012 ve 2013’te LEED Gold Sertifikası 
ile ödüllendirildi. 2014’te Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı 
Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olduk. Bunlara 
ilaveten global düzeyde yapılan böyle bir 
sıralamada dünya üniversiteleriyle bir-
likte yer almak, Türkiye’den katılan vakıf 
üniversiteleri içinde birinci olmak da bizi 
ayrıca gururlandırdı” dedi.

Başarılarımız devam ediyor

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer 
alan University Ranking by Academic Per-

formance (URAP) Araştırma Laboratuvarı 2009 
yılından bu yana Türkiye’deki üniversiteleri 
akademik performanslarına göre sıralayan bir 
rapor hazırlıyor. URAP’ın en son yayınladığı ra-
pora göre ÖzÜ, 2000’den sonra kurulan üniver-
siteler sıralamasında birinci, vakıf üniversiteleri 
genel sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor.

“Makale sayısı, kişi başına düşen makale 
sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen 
atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğ-
retim üyesi başına düşen toplam bilimsel do-
küman sayısı, doktora öğrencisi sayısı, doktora 
öğrencisi oranı ve öğretim üyesi başına düşen 
öğrenci sayısı” gibi akademik üretkenliğin öl-
çüldüğü verilere dayanan 9 performans krite-

rinin kullanıldığı çalışmada, 9 ayrı alt sıralama 
da yapıldı. 

2000’den önce kurulan 72 üniversitenin ve 
2000 yılından sonra kurulan 62 üniversitenin 
ayrı ayrı listelendiği raporda, 95 devlet üniver-
sitesi ve 39 vakıf üniversitesi de kendi içlerinde 
sıralandı. URAP sıralamasında devlet üniversi-
telerinde ODTÜ, Hacettepe ve İstanbul Üniver-
sitesi ilk üç sırayı paylaştı. URAP sıralamasında 
Özyeğin Üniversitesi’nin yerini değerlendiren 
Prof. Dr. Gençtürk, henüz yedinci yılında olan 
genç bir üniversite olarak üniversitenin göster-
diği performanstan memnun olduğunu söyledi.  
Gençtürk, “URAP sıralamasında 2000 yılından 
sonra kurulan üniversiteler içerisinde birinci ol-
mamız araştırmaya verdiğimiz önemin göster-
gesidir” diye konuştu. 

Üniversiteleri çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik 
alanlarında değerlendiren GreenMetric platformunda, 
Özyeğin Üniversitesi Türkiye’deki vakıf üniversiteleri 
arasında birinci sırada yer aldı.

ÖzÜ, “sürdürülebilir 
üniversite” alanındaki 

uygulamalarıyla  
Oxford, Harvard, 

Princeton ve Yale gibi 
dünyaca saygın 

üniversitelerin 
arasına girdi. İlk defa 

bir Türk üniversitesi 
bu başarıyı gösterdi.

GreenMetric sıralamasında
Türkiye birincisi olduk

Sürdürülebilirlik alanında büyük başarı!
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Kampüs Hizmetleri Danışma Kurulu (KHDK) 2015’in Ka-
sım ayında Özyeğin Üniversitesi idari işler temsilcileri, 

her akademik birimden en az bir temsilci ve öğrenci birliği 
temsilcilerini içeren kadrosuyla görevine başladı. Kurulun 
görevi Özyeğin Üniversitesi ve ilintili yerleşkelerinde bulunan 
tüm bireylerin, kampüste uygulamaya alınacak veya uygu-
lamaya alınmış idari hizmetler konusunda meydana gelen/
gelebilecek sorunlarını ele almak, çözüm konusunda görüş 
bildirmek, tavsiyede bulunmak ve gerektiğinde Rektörlüğe 
raporlar sunmak olarak tanımlanabilir. “Çözüm Merkezi”ne 
bildirilen sorunlar, tekrarlanan ve çözümlenmesi yapısal de-
ğişikliği gerektiren konular KHDK’nin temel faaliyet alanını 

oluşturuyor. Rektör, Danışmanlar, İdari birimler, Akademik 
Personel ve/veya Öğrenci Birliği’nin talepleri üzerine kam-
püs yaşamını ilgilendiren idari hizmetlere ilişkin konular da 
Danışma Kurulu’nun faaliyet alanına giriyor. Kurulduğumuz-
dan bu yana başlıca şu konular üzerine çalışıldı: “Ulaşım so-
runları (shuttle ve personel servisleri), otopark düzenlemesi, 
kampüsümüzdeki kedi ve köpek dostlarımız ile ortak mutlu 
yaşam, dersliklerimiz ve ortak kullanım alanlarımızın temizlik 
ve düzeni, güvenlik, sağlık, bookstore ve printer problem-
leri, yemekhane ve yeme/içme hizmetlerinin düzenlenmesi, 
üçüncü köprü yol yapımının kampüsümüze etkileri, duman-
sız hava sahası.”

2014 yılı Kasım ayında kurulan Öğrenci Kulüpleri ve Etkin-
likleri Değerlendirme Komisyonu, fakülte temsilcileri, aka-

demisyenler ile sosyal etkinlikler koordinatöründen oluşuyor. 
Özyeğin Üniversitesi’nin öğrenci kulüplerinin kurulması, başa-
rılı kulüplerin ödüllendirilmesi, kulüplerin kapatılması, faaliyet-
lerinin geçici bir süre durdurulması ve  denetimi ile ilgili genel 
kuralları belirlemek üzere oluşturulan bu komisyona gerekti-
ğinde öğrenci birliği temsilcisi ve kulüpler temsilcisi öğrenciler 
de davet ediliyor. Komisyonumuz üniversitemizin akademik 
hayatındaki başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel atmosferi-
ni de zenginleştiren kulüplerimizi ve öğrencilerimizi her zaman 

desteklemeyi amaçlıyor. Bunun yanı sıra akademik yıla yayılan 
ve ÖzÜ ailesinin tüm bireylerine ulaşan etkinlikler düzenleme-
ye devam edeceğiz. 

Öğrenci Kulüpleri prosedürüne dair uygulamaları ve sü-
reçleri de takip eden komisyonda başkanlık görevini Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu yürütüyor. Komisyonun diğer üye-
leri ise Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet 
Erbay, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Murat Şahin, Yabancı Diller Yüksekolulu Öğretim Görevlisi 
Mehmet Demir ve Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Ülkü Gürsoy.

Kampüs Hizmetleri Danışma Kurulu 

Gücümüze 
güç katanlar

Türkiye’nin lider üniversiteleri arasında yer alan Özyeğin 
Üniversitesi, kurulan yeni komiteleriyle eğitim ve öğretim-
deki konumunu güçlendirmeye, öğrencilerine ve öğretim 
üyelerine her alanda destek olmaya devam ediyor. İşte 
bu komitelerden ve faaliyet alanlarından birkaç örnek.

Nergis Akbay 
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Muhittin Oral 
İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Gül Bahar Başım Doğan
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.  Dr. Korkut Kanadoğlu
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi 

Stratejik Planlama İzleme  Komitesi

Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri Değerlendirme Komisyonu

Özyeğin Üniversitesi’nde Öğrenim ve Öğretimde Mükem-
meliyet Merkezi’nin (CLTE) kurulduğunu bildirmekten 

mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de böyle bir merkeze sahip 
ilk üniversitelerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz! CLTE, 
ÖzÜ’nün eğitim ve öğretimdeki konumunu koruyup güçlen-
dirmeye katkıda bulunmayı amaçlıyor. Eğitim ve öğretime 
değer verip ödüllendiren bir üniversite kültürü geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Merkezin diğer amaçları arasında, eğitimde 
etkinliği ve öğrenimi destekleyip zenginleştirmek, ÖzÜ’deki 
farklı öğretim tekniklerini tartışıp paylaşmak için disiplinler 
arasında köprü görevi görmek, öğrencilerin öğrenim ve geli-
şimleri üzerinde olumlu etkiler yaratmak yer alıyor.

CLTE ekibi, Mart 2015’te kuruldu ve ÖzÜ’nün fakültele-
rini temsil eden 5 üyesi (Mühendislik Fakültesi’nden Güray 
Erkol, İşletme Fakültesi’nden Sinem Atakan, Yabancı Diller 
Yüksekokulu’ndan Nergis Akbay, Bahar Hasırcı ve Sivil Ha-
vacılık Yüksekokulu’ndan Luis Martin-Domingo) ile faaliyet-
lerine başladı. CLTE üyeleri, merkezin faaliyetlerini öğretim 
üyelerinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda şekillendir-
meyi amaçlıyor. Ana faaliyetlerimiz arasında konuk konuş-
macıların da katılımıyla öğretim yöntem ve yaklaşımlarının 
ele alındığı çalıştaylar, günlük öğretim uygulamaları ve dok-
tora programlarından mezun olacak öğrencilerimize yönelik 
Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Programı yer alıyor.

Üniversite, yerine getirilmesi gereken her türlü standart ve 
şart düşünüldüğünde, zorlu bir iştir ve strateji gerektirir. 

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk bu ge-
reksinime, başlatmış olduğu 2016-2021 strateji çalışmaları 
kapsamında “Stratejik Planlama İzleme Komitesi” oluştura-
rak yanıt verdi. Üniversitemizin stratejik planını hazırlayacak 
olan ve başkanlığını İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Muhittin Oral’ın yaptığı komitenin üyeleri ise Prof. Dr. 
Pınar Mengüç (Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı), Prof. 
Dr. Özlem Çakmut (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) ve Prof. 

Dr. Alpay Er (Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı). Stratejik 
Planlama İzleme Komitesi, akademik birimlerin araştırma, 
eğitim, hizmet ve sektörel iş birliği gibi alanlarda geleceğe 
dair hedeflerini görebilmek için, bugüne kadar elde ettikleri 
başarıları değerlendirmeye ve ölçmeye tabi tuttu. Bunun için 
üç aylık bir süre zarfında her fakülte/yüksek okulun temsilci-
leri ile iki-turlu görüşmeler gerçekleştirdi ve  her fakülte/yük-
sekokul hakkında özet bir rapor sundu. Stratejik Planlama 
İzleme Komitesi aynı zamanda strateji oluşturma süreci ve 
bulgularını da ayrıntılarıyla açıklayan bir rapor hazırladı. 
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Kampüsteki  yenilikler

Özyeğin Üniversitesi’nin yenilikçi 
vizyonunun somut bir örneği olan 

Çekmeköy Kampüsü, çevreye kültürel 
ve fiziksel açıdan katkıda bulunacak bir 
şekilde, çevre odaklı olarak inşa edildi. 
Kampüse eklenen yeni binalarda da bu 
odak dikkatle korunuyor. Üniversitenin 
gelişmesine paralel olarak beliren ihtiyaç-
lara göre planlanan üç bina da bunun en 
güzel örneği. Akademik Bina 4 adıyla hiz-
met verecek binanın mimari programları 
hazırlandı ve proje çalışmalarına başlandı. 
Binanın önümüzdeki yıl sonbaharda kulla-
nıma açılması planlanıyor.

Girişim Fabrikası, Girişimcilik Merkezi, 
Sektörel Sürdürülebilirlik Laboratuvarı, 
Maker Lab ve ortak kullanıma açık me-
kanların bulunacağı yeni binanın planlama 
çalışmaları tamamlanarak projelendirme 
aşamasına geçildi. Kafeterya olarak 
planlanan, bir kısmı inşa edilen ancak 
işlevi değiştirilen binanın hizmete girme 
tarihi de bu sonbahar. Kampüsün kuzey-
doğu yönünde altıncı yurt olarak planla-
nan diğer bina da misafirhane bölümünü 
içerecek şekilde programlandı.

Çekmeköy 
kampüsümüz yeni 
binalarla büyüyecek. 



Atatürkçü Düşünce ve Liderlik Kulübü
Kulüp Başkanı: Mert Erkangil, mert.erkangil@ozu.edu.tr 
Kulüp iletişim: clubs.atal@ozu.edu.tr
 
Binicilik Kulübü
Kulüp Başkanı: Burak Kaya, burak.kaya@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.horseriding@ozu.edu.tr

Bisiklet Kulübü
Kulüp Başkanı: Cem Oğuz, cem.oguz@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.cycling@ozu.edu.tr
 
Çin Kültür Kulübü
Kulüp Başkanı: Emre Özmen, emre.ozmen@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.china.culture@ozu.edu.tr

Dans Kulübü
Kulüp Başkanı: İrem Yeşilçavdar, irem.yesilcavdar@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.dance@ozu.edu.tr

Denizcilik ve Yelken Kulübü
Kulüp Başkanı: Eray Arkış, eray.arkis@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.sailing@ozu.edu.tr

Doğa Sporları Kulübü
Kulüp Başkanı: Serdar Aktuğ, serdar.aktug@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.outdoorsports@ozu.edu.tr

Doğal Yaşamı Koruma Kulübü
Kulüp Başkanı: Damla Bozkurt, damla.bozkurt@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.habitat@ozu.edu.tr

Dreamtalk Hayal Kulübü
Kulüp Başkanı :Ege Yavuz, ege.yavuz@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.dreamtalk@ozu.edu.tr

Edebiyat Kulübü
Kulüp Başkanı: Mehmet Şanlı, mehmet.sanli@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.literature@ozu.edu.tr
 
Endüstri Mühendisliği Kulübü
Kulüp Başkanı: Batuhan kayım, batuhan.kayim@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.industrial.eng@ozu.edu.tr
 
Çevre Kulübü
Kulüp Başkanı: Fatmanur Caygın, 
fatmanur.caygin@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.environment@ozu.edu.tr

Gezi Kulübü
Kulüp Başkanı: Oğulcan Coşkun, ogulcan.coskun@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.trevel@ozu.edu.tr

Fikir Kulübü
Kulüp Başkanı: Sinem İlikli, sinem.ilikli@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.idea@ozu.edu.tr

Girişimcilik Kulübü
Kulüp Başkanı: Ahmet Özgür, ahmet.ozgur@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.entrepreneurship@ozu.edu.tr

Global Gençlik ve Liderlik Kulübü
Kulüp Başkanı: Anıl Koca, anil.koca@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.entrepreneurship@ozu.edu.tr

ÖzÜ Sivil Havacılık Kulübü
Kulüp Başkanı: Kutluhan Demirarslan, 
kutluhan.demirarslan@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.aviation@ozu.edu.tr

Hukuk Kulübü
Kulüp Başkanı: İrem Kol, irem.kol@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.law@ozu.edu.tr

Intercultural Learning
Kulüp Başkanı: Enis Ata Işım, ata.isim@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.intlearning@ozu.edu.tr

İnşaat Mühendisliği Kulübü
Kulüp Başkanı: Bilal Balcı, bilal.balci@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.civil@ozu.edu.tr

Kadın Çalışmaları Kulübü
Kulüp Başkanı: Zeynep Ece Şişman, 
zeynep.sisman@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.women.studies@ozu.edu.tr

Karikatür ve Mizah Kulübü
Kulüp Başkanı: Umut Ali Kal , ali.kal@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.humor@ozu.edu.tr

Marketing Kulübü
Kulüp Başkanı: Melis Kayacıklıoğlu, 
melis.kayaciklioglu@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.marketing@ozu.edu.tr

Mimarlık ve Tasarım Kulübü
Kulüp Başkanı: Ercan Mutlu, ercan.mutlu@ozu.edu.tr
Kulüp İletişim: clubs.architecture@ozu.edu.tr

Münazara Kulübü
Kulüp Başkanı: Ahmetcan Yapıcı, 
ahmetcan.yapici@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.debate@ozu.edu.tr

Müzik Kulübü
Kulüp Başkanı: Kaan Yurdakul, 
kaan.yurdakul@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.music@ozu.edu.tr

Özgür Felsefeciler Topluluğu
Kulüp Başkanı: Fevzi Alperen Ersoy, 
alperen.ersoy@ozu.edu.tr 
Kulüp iletişim: clubs.philosophers@ozu.edu.tr

ÖzÜ Bilim Topluluğu
Kulüp Başkanı: Barış Balcı, baris.balci@ozu.edu.tr
Kulüp İletişim: clubs.science@ozu.edu.tr

ÖzÜ CUSINE
Kulüp Başkanı: Ebru Torun, ebru.torun@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.cuisine@ozu.edu.tr

ÖzÜ IEEE Kulübü
Kulüp Başkanı: Nisan Kuzuluk, nisan.kuzuluk@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.ieee@ozu.edu.tr

ÖzÜ Kültür ve Sanat Kulübü
Kulüp Başkanı: Şiva Aldemir, siva.aldemir@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.culture.arts@ozu.edu.tr

ÖzÜ MUN
Kulüp Başkanı: Gökçe Naz Tandoğdu, 
naz.tandogdu@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.mun@zou.edu.tr

 ÖzÜ Prizma LGBTİ
Kulüp Başkanı: Ozan Zeki Demirtaş, 
ozan.demirtas@ozu.edu.tr 
Kulüp iletişim: clubs.prism@ozu.edu.tr

ÖzÜ Running
Kulüp Başkanı: 
Kulüp iletişim: clubs.running@ozu.edu.tr

ÖzÜ Wings Volume - up
Kulüp Başkanı: Ezgi Akalan, ezgi.akalan@ozu.edu.tr 
Kulüp iletişim: clubs.wings@ozu.edu.tr 

Psikoloji Kulübü ( PsychOz)
Kulüp Başkanı: Sezercan Uçar, Sezercan.ucar@ozu.edu.tr 
Kulüp iletişim: clubs.psychoz@ozu.edu.tr 

Türk Tarih ve Kültür Topluluğu
Kulüp Başkanı:Serhat Özkan, serhat.ozkan@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.history.socienty@ozu.edu.tr

Savunma Sanatları Kulübü
Kulüp Başkanı: Ata Devli, ata.devli@ozu.edu.tr
Kulüp İletişim: clubs.martial.arts@ozu.edu.tr

Sektörel Etkinlikler Kulübü
Kulüp Başkanı: Aylin Dağlayan, aylin.daglayan@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.sectoral.events@ozu.edu.tr

Sinema Kulübü
Kulup Baskani: Celal Erşen İkibudak, 
celal.ikibudak@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.cinema@ozu.edu.tr

Teknoloji ve Robotik Kulübü
Kulüp Başkanı: Bahunaz Çevik, bahunaz.cevik@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.robotech@ozu.edu.tr

Tiyatro Kulübü
Kulüp Başkanı: Erdem Yıldız, erdem.yildiz@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.theather@ozu.edu.tr

Toplum Gönüllüleri Kulübü (TOG)
Kulüp Başkanı: Dilara Edemen, dilara.edemen@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.tog@ozu.edu.tr 

Uluslararası Medya ve Uyanış Topluluğu 
(UMUT)
Kulüp Başkanı: Tuba Uraz, tuba.uraz@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.imas@ozu.edu.tr

Uluslararası Otelcilik ve Turizm Kulübü
Kulüp Başkanı: Perihan Demsoy, perihan.demsoy@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.tourism@ozu.edu.tr

Uluslararası ÖzÜ Kulübü
Kulüp Başkanı: Mohammed Alard, 
mohammad.alard@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.international@ozu.edu.tr

YOGA Kulübü
Kulüp Başkanı: Özgün Deniz, ozgun.deniz@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.yoga@ozu.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübü
Kulüp Başkanı: Ekmel Uyar, ekmel.uyar@ozu.edu.tr
Kulüp iletişim: clubs.mis@ozu.edu.tr

Öğrenci kulüplerimiz
9  25 Nisan 2016
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2015 yılında birçok etkinliğe ev sahipliği yap-
tık, dünyaca ünlü isimleri ağırladık. Bunlardan 

biri de Harvard Tasarım Okulu Dekanı Mohsen 
Mostafavi’ydi. Kentsel Tasarım ve Kentleşme ko-
nulu etkinlikte Mostafavi yuvarlak masa toplan-
tısına katıldı. Öğrencilerimiz de başarılarıyla bizi 
gururlandırdı. ÖzÜ Mimarlık öğrencileri, Küçük 
Armutlu Mahallesi Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme 
Mimari Fikir Proje Yarışması’nda sekiz ödül aldı. 
Fakültemiz International Association of Universi-
ties and Colleges of Art, Design and Media (CU-
MULUS-Uluslararası Sanat, Tasarım ve Medya 
Üniversiteleri ve Okulları Birliği) üyeliğine kabul 
edildi. 

2016 boyunca da önemli bir dizi etkinliği 
gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Fakültemiz, merkezi ABD’de bulunan Design 
Communication Association (Tasarım İletişimi 
Derneği) tarafından sürekli olarak düzenlenen Av-
rupa Konferansı’nın 2016 bilimsel toplantısını 11-
14 Mayıs tarihleri arasında Çekmeköy kampüsü-
müzde düzenleyecek. Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Alpay Er’in yönetim 
kurulu üyesi olduğu International Council of So-
cieties of Industrial Design (ICSID-Uluslararası 
Endüstriyel Tasarım Birlikleri Konseyi) yönetim 
kurulu toplantısı, Haziran 2016’da üniversitemizin 
evsahipliğinde yapılacak. 

Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu
Mimarlık Fakültesi Dekanı

Uluslararası toplantıların adresiyiz

Öğretim üyelerinin doğrudan düzenledikleri 
veya önemli katkılar sağladıkları bilgisayar bi-

limleri, haberleşme, ışıklandırma teknolojileri, yük-
sek enerji fiziği gibi konularda toplam sekiz adet 
çalıştay gerçekleştiriliyor. Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyelerimiz ayrıca biri robotların 
afet yönetiminde kullanılması konulu iki adet ulus-
lararası yarışmanın organizasyonunda görev alı-
yor. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümümüz 
yürütücüsü oldukları bir Avrupa Birliği araştırma 
projesi kapsamında geliştirdikleri haberleşme tek-
nolojisi ile uluslararası IEEE mobil iletişim standar-
dına katkı sağladı. Fakültemiz ayrıca 180’den fazla 

ülkede gerçekleştirilen “Hour-of-Code” bilgisayar 
programlama eğitimini ve dünya çapında yaklaşık 
200 üniversitede verilen “CERN Masterclass” par-
çacık fiziği eğitimini ilk kez üniversitemizde düzen-
liyor. Öğretim üyelerimiz bu sene toplam altı yeni 
TÜBİTAK araştırma projesi desteği ile ödüllendi-
rildi. Öğretim üyelerimiz ayrıca teknoloji alanında 
dünyanın en büyük mesleki kuruluşu olan IEEE’nin 
Türkiye Başkanlığı, IEEE Haberleşme Derneği 
Ödül Komitesi Üyeliği, TÜBİTAK Elektrik-Elektro-
nik-Enformatik Araştırma Grubu ve Matematik Fizik 
Araştırma Destek Grubu Danışma Kurulu üyelikle-
rine seçildi. 

Prof. Dr. Tanju Erdem
Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Parçacık fiziği eğitimi veriyoruz

İşletme Fakültesi olarak AACSB’ye (The Associa-
tion to Advance Collegiate Schools of Business-

İşletme Fakültelerini Geliştirme Derneği) 2014’ün 
Aralık ayında yaptığımız resmi üyelik başvurusu-
nun ardından 2-3 Şubat 2016’daki AACSB - İlk 
Akreditasyon Komitesi toplantısında “Uygunluk 
Başvurusu” raporumuz kabul edildi. Bu kabul, 
fakültemizin artık AACSB akreditasyon sürecine 
hazır olduğu anlamına geliyor. 

İşletme Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. 
Dr. Sinem Atakan’ın projesi TÜBİTAK desteği aldı.  
Atakan’ın “Tüketicilerin Sağlıklı Yemek Hazırlama 
ve Tüketimi Davranışının İncelenmesi” başlıklı 
projesi, tüketicilerin evde kendi tüketimleri için 

gıda hazırlamalarının gerçekten sağlıklı tüketime 
yol açıp açmadığını, açıyorsa neden ve hangi 
psikolojik süreçler üzerinden sağlıklı tüketimi et-
kilediğini saptamayı hedefliyor. Proje, tüketicilerin 
kendi gıdalarını hazırlamalarının sağlıklı tüketim 
üzerindeki etkisini, tüketicilerin psikolojik süreçleri 
açısından inceleyen ilk çalışmalardan biri olacak. 

Ayrıca CFA Challenge Turkey’nin 5 finalistin-
den biri olan ve akademik mentorluğunu fakülte-
miz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Yönder’in 
yaptığı ÖzÜ ekibi Türkiye birincisi oldu. Ekibimiz 
bu galibiyetle nisan ayında Amsterdam’da ger-
çekleşen bölgesel yarışmada Türkiye’yi temsil 
etti.

Prof. Dr. Meltem Denizel
İşletme Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Müdürü

Akreditasyon sürecine hazırız

NATO Komitesi yönetiminde yapılan simülas-
yon eğitiminin (NATO Model Event) üçüncüsü 

4-5 Mayıs 2016’da ÖzÜ’de düzenlenecek.
5-7 Şubat 2016 tarihlerinde Ankara Üniversite-
si Model Birleşmiş Milletler Kulübü’nün (FLAU-
MUN) düzenlediği Model Courts of Justice (Farazi 
Dava Yarışması) etkinliğinde öğrencimiz Defne 
Şahin En İyi Avukat Ödülü’ne (Best Counsel) la-
yık görüldü. Hukuk Fakültesi Dekanı olarak İçiş-
leri Bakanlığı bünyesinde yer alan Uluslararası 
Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kaçakçılığı ile Mü-
cadele Birimi’ne (UBİM) seçildim. UBİM, Birleşmiş 
Milletler’in Los Angeles ve Budapeşte’den sonra 
dünyadaki üçüncü temsilciliğini de barındırıyor. 28 

Şubat-10 Mart 2016 tarihlerinde Türkiye Barolar 
Birliği ve Karikatürcüler Derneği ile ortak “Kari-
katürlerle İnsan Hakları Sergisi”ni düzenledik. 15 
Nisan 2016’da “Teori ve Yargı Uygulamaları Açı-
sından İfade Özgürlüğü ve Sınırları” paneli ger-
çekleştirdik.

Hukuk sistemimizin tüm alanlarının kaynak 
ülkesi Alman hukuku ile Türk hukukunu güncel 
sorunlar, içtihat ve uygulama açısından karşılaştı-
ran Hukuk Köprüsü, Haziran 2016’da 10. sayısına 
ulaşacak. Bu dergi, Türkiye’nin iki dildeki (Türkçe 
ve Almanca) tek hukuk yayını. Sertifikalarla zen-
ginleştirdiğimiz hukuk programımız, Türk hukuk 
eğitiminde fark yaratacak niteliğe sahip.

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver
Hukuk Fakültesi Dekanı

Kongreler, sertifikalar, sempozyumlar...

 Güzel bir yıl geçirdik, 2016’da yeniliklerle  devam ediyoruz
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Dolu dolu geçen 2014-2015 akademik yılında tüm fakülte ve yük-
sekokullarımız sayısız başarıya imza attı, ödül kazandı, etkinlik 
düzenledi. Hiç hız kesmeden 2015-2016 ajandasını hazırlayan 
dekanlarımız ve yüksekokul müdürlerimiz planlarını anlattı.

Öğretim üyelerimiz, Aralık 2015 ve Şubat 2016 
tarihlerinde helikopter pilotlarına yönelik te-

orik eğitim kursları düzenledi. Uçuş eğitim or-
ganizasyonlarında “İnsan Performansı ve Sınır-
lamalar” dersini verecek öğretim elemanlarının 
yetiştirilmesine yönelik kurs, Aralık 2015’te yapıl-
dı. Ülkemizde ilk kez açılan bu kursu başarı ile 
tamamlayanlara sertifikaları verildi.

AGRONN Simülasyon Teknolojileri ve Öz-
yeğin Üniversitesi işbirliğinde kurulan Simülatör 
Merkezi  17 Şubat 2016’da yapılan açılış töreni 
ile faaliyetlerine başladı. Üniversitemizin Ulusla-
rarası Ofisi ile birlikte 8-10 Mart tarihleri arasında 
Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi’de düzenlenen 
Ortadoğu Havacılık Kariyer Konferansı ve Sergisi 

etkinliğinde üniversitemizi temsil ettik. İstanbul 
Barosu ile birlikte 18 Mart 2016 tarihinde Hava 
Hukuku konulu bir seminer düzenledik. 

Yurtdışından akademisyenlerin ve ülkemiz-
deki havayolu işletmelerinin üst düzey yönetici-
lerinin konuşmacı olarak katıldığı 2. İstanbul Hub 
Semineri, 14 Nisan 2016’da kampüsümüzde 
gerçekleştirildi. Tüm bunlara ilaveten Yüksekoku-
lumuzun “Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi” 
olması, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı ve 
8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ayrıca 6-7-8 Mayıs tarihlerinde WOW Conven-
tion Center’da düzenlenecek IFTE İstanbul Ha-
vacılık Eğitim Fuarı’nda Özyeğin Üniversitesi’ni 
temsilen stant açacağız. 

Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükönal
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü

Etkinliklerle dolu bir yıl geçireceğiz

2014-2015 akademik yılında şu etkinlikleri dü-
zenledik: “Gastronomi Sempozyumu, Turiz-

min Geleceğini Konuşuyoruz: 1. İstanbul Buluş-
ması, Leonardo da Vinci Mesleki Eğitimde Yenilik 
Transferi: Mesleki Yeterlilikte Başarıya Ulaşmak 
için Endüstri-Eğitim İşbirliği, Zeytinin İzinde- Nar 
Gurmet Etkinliği, 30 otelcilik ve yiyecek-içecek 
kuruluşunun katılımıyla 3. Sektörle Buluşma Et-
kinliği, SİRHA Fuarı-6. Duyu Gastronomi Plat-
formu: 2 pop-up restoran, Şef Masası ve Café 
& Lounge, Digitürk-TURKMAX Kanalı 8 bölümlük 
“Mavi Kurdele” programı.”

2015-2016 akademik yılında da otelcilik sek-
törü yuvarlak masa söyleşilerine devam edece-
ğiz. Türkiye’de Otelciliğin Önderleri 1. Bienali: 
Divan Otelleri; 4. Sektörle Buluşma Etkinliği gibi 
etkinliklerle sektör profesyonellerini öğrencileri-
mizle buluşturmaya devam edeceğiz. Yiyecek 
içecek sektörünün ve turizmin önde gelen yö-
neticileri kariyer planlaması konusunda öğrenci-
lerimize yol gösterecek.Uygulamaya ve araştır-
maya verdiğimiz önemi gösteren etkinliklerimiz 
2016’da da ajandamızda yer alacak.M. Teoman Alemdar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

Yuvarlak masa toplantılarına devam

2015 akademik bağlantılarımızı artırdığımız bir yıl oldu. 
Yapılan yeni uluslararası değişim anlaşmalarının 

yanında Prof. Abraham Marcus ve Dr. Donatella della 
Porta gibi dünyaca tanınmış akademisyenleri kampü-
sümüzde ağırladık. Hocalarımızdan Dr. Konstantinos 
Travlos, I. Dünya Savaşı’nın 100. yılı nedeniyle tüm ÖzÜ 
öğrencilerine açık bir seminer verdi, Dr. Faik Gür 2015 
ÖzÜ Öğretim Ödülü’nü aldı. 2016 Mayıs ayında ÖzÜ’de, 
Suriye krizi ve etkileri üzerine bir panele ve Eurasian Pe-
ace Science Konferansı’na ev sahipliği yapacağız.

Alanında önemli çalışmalar yapan akademisyenle-
rin katılımıyla 10 seminer gerçekleştirdik. Ulusal ve 

uluslararası kuruluşlarla desteklenen ‘yaşlı çalışanlar, 
yeni evli çiftler, üniversite gençleri, oyun çağındaki ço-
cuklar ve 1.5-2 yaşındaki bebeklerle’ yürüttüğümüz 5 
araştırma projemize yenisini ekledik. Bu proje ergen-
lerin ebeveynleriyle bilgi paylaşımını kapsıyor ve TÜBİ-
TAK desteği aldı. Lisans programımızın Türk Psikologlar 
Derneği tarafından akredite edilmesi için başlattığımız 
çalışmamız başarıyla sürdürülüyor.

Üniversitemizin sosyal bilimler alanındaki ilk AB pro-
jesi PLOTINA’yı yürüten hocalarımızdan Berna Zen-

gin, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Progra-
mı ödülüne layık görüldü ve The Sociological Review 
dergisinin ‘Outstanding Scholarship’ ödülünü kazandı. 
Edebiyat alanındaki öğretim üyelerimiz Sürekli Eği-
tim Akademisi ile birlikte Osmanlı’dan günümüze Türk 
Edebiyatı’ndan örnekler üzerine durulan çeşitli sertifika 
programları düzenledi. 2016 yılında, projelerimizi ve di-
ğer çalışmalarımızı çeşitlendirip yaygınlaştıracağız.

Dünyanın gündemi ÖzÜ’de olacak

Yrd. Doç. Dr. Çimen Günay Erkol
Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Deniz Sert
Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Asiye Kumru
Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı



2015 - 2016 AKADEMİK YILI

Gökberk Ergeneman
Milli Tenisçi

Gizem Bozkurt
Milli Yüzücü

Doğuş Özdemiroğlu
Milli Basketbolcu

Cansu Çetin
Milli Voleybolcu

Bertuğ Coşkun
Milli Yüzücü

Talya Afyoneri
Milli Binici

Otel Yöneticiliği birinci sınıf öğrenci-
miz 17 yaşındaki milli sporcu Vik-

toria Zeynep Güneş, 2015 yılı boyunca 
katıldığı uluslararası yüzme yarışmala-
rında, iki dünya rekoru, 8 Türkiye reko-
ru kırarak çok sayıda madalya kazandı. 
Viktoria Zeynep, büyükler Avrupa üçün-
cüsü olarak Avrupa Şampiyonası’nda 
ilk kez kürsüye çıkan Türk sporcu oldu. 
Gençler Dünya Şampiyonu ve rekort-
meni unvanlarına da sahip olan öğ-
rencimiz, aynı zamanda 2015’in en iyi 
kadın sporcusu seçildi. Öğrencilerimi-
zin bu başarıları onlara burs olanağı da 
sağlıyor. 

Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğren-
cimiz flöre dalında milli sporcu İrem 

Karamete, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti 
Prag’da 16 Nisan Cumartesi günü baş-
layan Olimpiyat Elemeleri Turnuvası’nda 
çeyrek finalde Hollandalı Milja Mondt’u 
15-10 mağlup ederek, kadınlar flöre bran-
şında Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’na 
katılma hakkı kazandı. Akademik ve 
sportif Yaşamını aynı başarıyla sürdüren 
sporcu-öğrencimiz İrem, bu gurur veren 
başarısıyla 32 yıl aradan sonra ülkemizin 
Eskrim branşında Olimpiyatlarda temsi-
line vesile oldu. Kendisini tebrik ediyor, 
Rio’da başarılar diliyoruz.

Viktoria Zeynep yılın kadın sporcusu İrem Karamete Rio Olimpiyatları’nda

Öğrencilerimiz bilgi ve beceriyle katıldıkları tüm yarışmalarda başarılı oluyor, adla-
rını uluslararası alanda duyuruyor. Geçen yıl kurulan ÖzÜ Invest takımının ulus-

lararası Sanal Borsa Yarışması’nda dünya birinciliği elde etmesinin ardından Ögeday 
Gürbüz, Kaan Yıldız, Oğulcan Cevizoğlu, Deha Özbek ve Kaan Güven’den oluşan 
yeni ekip CFA Yarışması’nda üniversitemizi başarıyla temsil etti. Uluslararası geçerli-
likte finans yetkinliğini simgeleyen CFA (Charted Financial Analyst) Yarışması’na 16 
üniversiteden 13 takım katıldı. Yeni ekibimiz finale yükselen beş takımdan biri oldu.

Makine Mühendisliği öğrencilerimizin geçen akademik yılda Mühendislik Fakültesi 
Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Özkan Bebek’in desteği ile kurduğu ÖzÜ Rover, 

geçen yıl Polonya’daki European Rover Challenge’a katıldı. Üniversite düzeyindeki 
uluslararası bir yarışmaya Türkiye’den katılan ilk takım olan ÖzÜ Rover, ülkemizi ba-
şarıyla temsil etti. Yeni mücadelelere hazırlanan takım, haziran ayında Utah’ta düzen-
lenecek University of Rover Challenge Yarışması’na başvurdu. Liselere giderek tanı-
tımlar da yapan takımın yeni robotu Merih -2’yi pek yakında kampüste görebilirsiniz.

Sizlerle gurur duyuyoruz

Sanal borsacıların yeni başarısı Uzay robotiği bizden sorulur

MİLLİ SPORCULARIMIZIN BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ

ÖĞRENCİ
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