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Özyeğin Üniversitesi ve TÜBİTAK-TÜSSİDE’den Teknoloji 
Girişimcilerine Eğitim ve Mentorluk Desteği 

 
Özyeğin Üniversitesi ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü,  

girişimciliği geliştirmek amacıyla eğitim, araştırma ve danışmanlık  
alanlarını içeren bir işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği ile, teknoloji girişim 

projelerinin gerçek şirketlere dönüştürülmesi hedefleniyor. 
  

12 Ekim 2012, İstanbul,	  Geçtiğimiz günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından girişimcilik karnesi açıklanan üniversiteler arasında ön sıralarda yer alan Özyeğin 
Üniversitesi (ÖzÜ) ve girişimciliğe kamu teşvik politikaları çerçevesinde destek veren 
TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) bir işbirliği protokolüne imza 
attı. Girişimciliği geliştirmek amacıyla eğitim, araştırma ve danışmanlık alanlarında ortak 
çalışmaları içeren protokol kapsamında, TÜBİTAK’tan destek alan teknoloji girişimcilerine 
Özyeğin Üniversitesi tarafından eğitim ve mentorluk hizmetleri verilerek projelerin gerçek 
şirketlere dönüştürülmesi hedefleniyor.  
 
Protokol kapsamında ayrıca TÜSSİDE‘de görevli personel, ÖzÜ bünyesinde yüksek lisans ve 
doktora programlarına katılabilecek, ÖzÜ öğretim üyeleri TÜSSİDE’in düzenleyeceği eğitim 
programlarına katılabilecek, TÜSSİDE danışmanlık hizmetlerinde ÖzÜ uzmanları görev 
alabilecek ve TÜSSİDE’in yürüteceği araştırmalara ÖzÜ’den araştırmacılar destek 
verebilecek.  
 
Protokolün içerdiği dikkat çekici diğer bir alan da Milli Eğitim Bakanlığı’nın da işbirliğini alarak 
lise öğretmenlerine girişimcilik konusunda ‘eğitici eğitimleri’ verilmesi ve böylece girişimcilik 
eğitiminin lise çağlarında başlatılmasına destek sunulması.   
 
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, Türkiye 
ortamında olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de geçerli olacak yaratıcı, özgün, faydalı 
ve uygulanabilir bilgi üretmeyi ve üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesi sürecinde aktif bir 
rol oynamayı hedeflemektedir. Öğrenim programlarını, yükselen mesleklerde derinlemesine 
bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin ve uygulama  
becerisi olan gençler yetiştirmeye yönelik şekillendiren Özyeğin Üniversitesi, bireysel 
sorumluluk alabilen, evrensel ilkelere bağlı, sonuç odaklı, teorik bilgi ve uygulama 
deneyimine sahip, sürekli öğrenmeyi ilke edinen mezunları sayesinde, sahip olduğu vizyonu 
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 
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