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Prof. Dr. Mehmet Toner’in
dünya çapında başarısı

Mühendislik Fakültesi Öğretim
Üyemiz Prof. Dr. Hüsnü Ata
Erbay’dan sonra Makina
Mühendisliği Bölüm Başkanı
ve EÇEM Direktörümüz
Prof. Dr. M. Pınar Mengüç,
Bilim Akademisi üyeliğine
seçildi.

Mütevelli Heyeti Üyemiz
Prof. Dr. Mehmet Toner,
National Academy of
Engineering (NAE) ve
National Academy of
Inventors (NAI) üyeliklerine
seçildi.
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KAMPÜSÜMÜZDE YENİ BİNAMIZ İLE
BİR “İLK”E DAHA İMZA ATIYORUZ
Bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik Merkezi, Girişim Fabrikası, OpenFab,
Seminer Alanları ve Soulmate Cafe ile süreli olarak faaliyet gösterecek Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi eğitim alanları ve dört Mühendislik Fakültesi laboratuvarının bulunduğu,
üniversitemizin en yeni binası hizmete hazır. s.11

Yurt 6’nın temeli atıldı
5 Aralık 2016’da temeli atılan ve 2017-2018 Güz
döneminde devreye girecek Yurt 6 binası ile
toplam yurt kapasitemiz 2.626 kişiye ulaşıyor.

Yenilenmiş web sitemiz
devreye girdi
Web Sitesi Danışma Kurulu tarafından başlatılan
ve üniversitemizi en üst seviyede tanıtma fırsatı
verecek yeni web sitesi Bilgi Teknolojileri ve
Kurumsal İletişim
departmanları liderliğinde, tüm
fakülte ve idari birimlerimizin
katkılarıyla Şubat 2017’de
devreye girdi.
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Intranet’imizi “myÖzÜ” adı
ile http://my.ozyegin.edu.tr
adresinden yayına aldık
ÖzÜ ailesinin ihtiyaç ve sorumlulukları
doğrultusunda kişiselleştirilebilen bilgi sunarak,
gereksinimlerimize tek noktadan erişim sağlayan
etkin iletişim platformu “myÖzÜ”, yenilenmiş
web sitemiz ile eş zamanlı olarak Şubat 2017’de
kullanıma açıldı.
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İlklerle ve Başarılarla dolu bİr
Prof. Dr. Mehmet Toner
NAE ve NAI üyeliklerine seçildi
■ Araştırmalarını Nanoteknoloji, Doku Mühendisliği
ve Biyokoruma alanlarında sürdüren, Mütevelli Heyeti
Üyemiz Prof. Dr. Mehmet Toner,
Ulusal Mühendislik Akademisi’nin
(NAE) üyelik statüsüne getirdiği
seçkin akademisyenler arasında
yer aldı. Toner, NAE’nin 8 Ekim
2017’de Washington DC’deki yıllık
toplantısında düzenlenecek bir
törenle resmen kabul edilecek.
Ayrıca Ulusal Mucitler Akademisi (US National
Academy of Inventors-NAI)’ye de üye olarak
kabul edilen Prof. Dr. Mehmet Toner, ülkemiz ve
üniversitemiz için büyük gurur kaynağı oldu.

Üniversitemiz sporda Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversitesi oldu
■ Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Türkiye Üniversiteler Federasyonu tarafından yapılan sıralamaya göre
Özyeğin Üniversitesi yıl içinde elde ettiği spor başarıları ile Vakıf Üniversiteleri arasında Türkiye Birincisi
oldu. Üniversitelerin 2015-2016 akademik yılı içerisinde katıldığı tüm resmi spor branşlarında almış
oldukları derecelere göre yapılan ‘’Üniversitelerarası Türkiye Sportif Başarı Sıralaması’’ nda Üniversitemiz 19
Altın, 17 Gümüş, 7 Bronz olmak üzere kazandığı toplam 43 madalya ile vakıf üniversiteleri arasında Türkiye
Birinciliği elde etti. 81 ilden 173 üniversitenin bulunduğu genel sıralamada da Türkiye Dördüncüsü oldu.
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yılı gerİde bırakıyoruz
sektörün öncü işletmelerinin İnsan Kaynakları ve
diğer departman yöneticileri ile bir araya geldi.
Zorunlu yaz dönemi stajlarını gerçekleştirecekleri
işletmelerle görüşmelerini yaptılar, geleceğe yönelik
hedeflerini şekillendirmek amacıyla deneyimli sektör
temsilcilerinden fikir aldılar, işe alım olanakları ve
şartlarını görüştüler.

ÖzÜ, TTO Cambridge Üniversitesi eğitim
programına katılma hakkı kazandı
■ Cambridge Enterprise, Birleşik Krallık-Türkiye Bilim
ve İnovasyon Yılı kapsamında 2015 yılında Türkiye’de
düzenlenmiş olan Fikri Hakların Ticarileştirilmesi
Uygulamalı Çalıştayının devamı niteliğindeki yeni eğitim
programına yapılan başvurunun Cambridge Enterprise
ve FCO tarafından değerlendirilmesi sonucunda ÖzÜ
TTO, çok sayıda başvurunun içinden seçilerek eğitim
programına katılmaya hak kazanan 15 TTO’dan biri oldu.

Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf
öğrencimiz Muratcan Çiçek
Google’dan Eğitim Bursu kazandı
■ Öğrencimiz Muratcan Çiçek Google’ın Avrupa’daki
engelli bilgisayar mühendisliği
öğrencileri için sağladığı prestijli bir
eğitim bursu olan “Google EMEA
Students with Disabilities Scholarship
2016” programında Türkiye’den bu
bursu kazanan tek öğrenci oldu.
Engelli öğrenciler için sağlanan Google
Bursu Avrupa’da yedi yıldır veriliyor ve
Bilgisayar Bilimleri alanında eğitim gören başvuru sahipleri,
akademik geçmiş, liderlik becerileri ve gösterdikleri tutkuya
göre değerlendiriliyor. Kazananlara Google’dan bir akademik
yıl için 7.000 Euro tutarında eğitim bursu sağlanıyor.

‘Kültür ve Mekan Toplantılarında
dönüşen kentlere
ve konutlara ışık tutuldu

Güvenli Yaşam ve Çevre konusunda
Türkiye’de bir ilki başardık

■ Üniversitemiz, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi bakışı
ve anlayışı ile LEED Gold belgeli binalar yaptırarak, tüm
akademik/operasyonel aktivitelerinde öncelikli kriterlerinden
birini “çevreci çözümler” olarak benimsedi. Bu bağlamda
yenilenebilir enerji kullanımı hedefiyle, kampüs yaşamında
oluşan tüm atıklarını “azaltma, yeniden kullanma ve geri
dönüşüm” yaklaşımı ile, onaylı atık yönetim planına göre bir
yönetim sürdürüyor. Güvenli Yaşam ve Çevre Departmanı
öğrencilerimizde çevreci anlayış için Çekmeköy Belediyesi
ve İBB den destek alarak kampüs içi/dışı etkinlikler
düzenliyor. Üniversitemiz aynı zamanda OHSAS 18001 İş
Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi’ni, sadece çalışanlar değil,
öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletti ve uygulamaya
aldı. Amerikan akreditasyonu ve İngiliz belgelendirme
kuruluşu British Standards Instıtue tarafından bu durum
ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarıyla belgelendirilmiş
olup, bu yılki denetimle sertifikaların devamına karar verildi.
Türkiye’ de aynı anda iki yönetim sisteminin belgelendirildiği
bir üniversite olarak, bir ilke imza attık.

■ IAPS-CS ‘Kültür ve Mekan’ Çalışma Ağı tarafından

“Tıp Eksenli İnsani Bilimlerde
Kültür Ötesi Diyaloglar Çalıştayı”
■ TÜBİTAK’ın desteği ve Özyeğin Üniversitesi’nin

Türkiye’nin İlk Optik Kablosuz
Haberleşme AR-GE Merkezi Özyeğin
Üniversitesinde açıldı
■ Araştırmacı, yenilikçi & girişimci eğitim felsefesini bir

vizyon olarak benimsemiş olan Üniversitemiz bir ilke imza
attı. Optik Kablosuz Haberleşme
Teknolojileri Mükemmeliyet
Merkezi (OKATEM) Üniversitemiz
önderliğinde, İstanbul Kalkınma
Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle
Türkiye’de optik kablosuz
haberleşme alanında faaliyet
gösteren ilk AR-GE Merkezi olarak
Çekmeköy Kampüsünde açıldı. Prof. Dr. Murat Uysal
liderliğinde kurulan OKATEM, ülkemizi telekomünikasyon
sektöründe Türkiye’nin küresel oyuncular arasına girmesini
sağlayacak dev bir projeye önderlik etmenin gururunu yaşıyor.

katkılarıyla düzenlenen “Tıp Eksenli İnsani Bilimlerde Kültür
Ötesi Diyaloglar” çalıştayı bir ilke imza attı. Türkiye’de Tıp
Fakülteleri dışında ilk kez düzenlenen çalıştay, İngiltere
ve Türkiye’den birçok araştırmacıyı ağırladı. Tıp bilimi ile
edebiyat, felsefe, antropoloji, tarih ve kültürel çalışmalar
arasında köprü kurmayı hedefleyen çalıştayda travma,
psikanaliz, göçmen sağlığı, yaşlılık, hikaye anlatıcılığı,
hastalıkların edebi metinlerde temsili gibi konularda
yürütülen incelemeler tartışıldı.

■ Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve
Türkiye Barolar Birliği’nin 16 - 19 Şubat tarihleri arasında
Nevşehir Avanos’ta gerçekleştirdiği “Anayasa Mahkemesi’ne
Bireysel Başvuru Sertifika Programı” nda hukukçular, belirli
temel hak ve özgürlüklerin bireysel başvuru yoluyla nasıl

Otel ve yiyecek içecek endüstrisinin
öncü işletmeleri Özyeğin
Üniversitesinde dördüncü kez
bir araya geldi

■ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz tarafından

■ Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.

düzenlenen ‘Sektörle Buluşma’ etkinliğinin dördüncüsü
Aralık ayında Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleşti.
40’tan fazla işletmenin katılımıyla gerçekleşen ‘IV.
Sektörle Buluşma’ etkinliği kapsamında öğrencilerimiz,
korunacağını anlattı. Bu konuda ortaklaşa gerçekleştirilen ilk
sertifika programı olan etkinliğin, ülkemizin farklı yerlerinde
tekrarlanarak kurumsallaştırılması amaçlanıyor. Program
kapsamında 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren pozitif
hukukumuzda uygulama alanı bulan Anayasa Mahkemesine
bireysel başvuru hakkının usul ve gereklilikleri anlatıldı.
Sertifika Programı’nda Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu (Özyeğin
Üniversitesi), Prof. Dr. Osman Doğru (Marmara Üniversitesi),
Prof. Dr. Sibel İnceoğlu (Marmara Üniversitesi),
Doç. Dr. Burak Gemalmaz (İstanbul Üniversitesi) ve
Yrd. Doç. Dr. Tolga Şirin (Marmara Üniversitesi) konuşmacı
olarak yer aldı.

Öğrencilerimiz TÜBİTAK Uluslararası
İnsansız Hava Araçları Yarışlarında “En
Orijinal Dizayn” ödülünü kazandı
Öğrencilerimizin tasarladığı Mars
Gezgini, European Rover Challenge’ta
44 takım arasında 10. oldu
■ Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özkan Bebek’in liderliğinde, Makina,
Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, İnşaat Mühendisliği
lisans programları ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı’ndan
öğrencilerimizin oluşturduğu ÖzÜ Rover Takımı, uzay
robotları konusunda araştırma yapmak ve bu alandaki
ilgili yarışmalara katılmak üzere kuruldu. ÖzÜ Rover
Takımı’nın Mars koşullarını göz önünde bulundurarak
geliştirdiği Merih-2 gezgini hem astronotlara yardımcı
olmayı hem de yeni keşifler yapmayı hedefliyor. Geçen
yılki Merih-1 ‘e göre boyutları küçülen ve hafifleşen
Merih-2, Mars’ın yüzeyinden toplanan örnekleri analiz
edebilecek şekilde tasarlandı.

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel
Başvuru Programı

Erciyes Teknopark Aerox’un birincisi
Yrd. Doç. Dr. Altuğ Melik Başol oldu
Altuğ Melik Başol Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen
Aerox-2016 Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojileri
etkinliğinin Ar-Ge Proje Organizasyonu Proje Birincisi oldu.
Sıcaklığın çok yüksek olduğu endüstriyel fırınların içindeki
sıcaklık dağılımını hassas bir şekilde hesaplama yeteneğine
sahip olarak geliştirilen yazılımın kod geliştirme tarafında
yüksek lisans
öğrencimiz
Faizan Siddiqui
çalışıyor ve Makina
Mühendisliği
Bölüm Başkanımız
Prof. M. Pınar
Mengüç de termal radyasyon fiziği ve sayısal modellemesi
konusunda projede danışmanlık yapıyor.

düzenlenen ulusal ‘Kültür ve Mekan Toplantıları’ dizisinin
üçüncüsü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ev sahipliğinde
yapıldı. Kent, Kültür ve Konut’ temalı toplantıların açılış
konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk yaptı.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyemiz ve IAPS
Kurucu Üyesi Prof. Dr. Hülya Turgut’un yönettiği toplantılara
İTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, Bilgi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur
Tanyeli ve ünlü Mimar Emre Arolat gibi sektör duayenleri
konuşmacı oldu. Toplantılara üniversiteler, araştırma
kuruluşları, genç araştırmacılar ve akademisyenler yoğun
ilgi gösterdi. ‘Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları’ ile
eşzamanlı olarak sempozyumda, küresel ve yerel etkiler ile
farklılaşan İstanbul ve konut çevrelerine ışık tutuldu.

ÖzÜ Takımı, GLO-BUS BSI En İyi
Strateji Turnuvası’nın şampiyonu oldu!
■ İşletme Fakültesi öğrencilerimiz Selim Çamlı, Yiğit
Koçak, Cem Sarfati ve Mert Ata Yıldırım’dan oluşan “Jim
Dandy” Ekibi, iş odaklı stratejiler geliştirmek ve yürütmek

üzerine kurgulanmış; dünya çapında düzenlenen global
simülasyon oyunu GLO-BUS Best Strategy Turnuvası’nda
dünyanın dört bir yanındaki yüksekokullar, fakülteler
ve üniversitelerden yarışmaya katılan 51 takımı geride
bırakarak şampiyon oldu.

■ Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerimizden

Metehan Emlik’in liderliğinde öğrencilerimiz Buğra Önal,
Eray Ünal, Berkan Güven, İsa Çağrı Keskin ve Gürol
Sağlam tarafından 2016 yılında Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Altuğ Melik Başol’un
desteği ile kurulan Kartal gÖZÜ UAV Takımı, 10-16 Ekim
2016 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesinde
gerçekleşen “TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları
(İHA) Yarışları”nda “Sabit Kanat” kategorisinde 45 takım
arasından En Orijinal Dizayn ödülüne layık görüldü.

Üniversitemizden ÖzÜ Invest ve
ÖzÜ Capital ekipleri İş Yatırım 6.
TradeMaster Yatırım Ligi Yarışmasında
birincilik ve üçüncülük ödülünü aldı
■ İş Yatırım tarafından üniversite öğrencilerine
yönelik finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla
düzenlenen 6. TradeMaster Yatırım Ligi yarışmasında
ÖzÜ Invest Takımı (Oğulcan Cevizoğlu-Uluslararası
Finans 4. sınıf, Kağan Saral-Ekonomi 4. Sınıf, Selim
Anıl Keskiner-Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf),
yarışma süresince yaptıkları işlemler ile belirlenen
ilk bütçelerine %40’tan fazla getiri elde ederek
birinci oldu. Öğrenci ekipleri yarışmada BIST 100
paylarına, gösterge tahvil, VİOP’ ta belirli kontratlara
ve Varantlar’da işlem yaparak mücadele etti. ÖzÜ
İnvest takım üyeleri öğrencilerimiz İş Yatırım’ın 20.
Yılı sebebiyle Borsa İstanbul’da düzenlenen “Gong
Seremonisi” törenine davet edildiler.

Sekiz öğrencimize YÖK’ten
Takdir Belgesi

■ Bu akademik yılda altı fakültemizden kayıt
yaptıranlar arasında fakültesine en yüksek puanla
giren öğrencilerimiz ile Hukuk Fakültesinden %25,
%50 ve tam burs kazanıp kayıt yaptıranlar arasında
en yüksek puanlı öğrencilerimize YÖK Başkanı Yekta
Saraç’tan kutlama belgesi geldi. Rektörümüz Prof.
Dr. Esra Gençtürk öğrencilerimizle tanışıp sohbet etti
ve tebrik ederek belgelerini verdi. YÖK tarafından her
yıl fakültesine en yüksek puanla giren öğrencilere
gönderilen kutlama belgesini; Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Pilot Eğitimi Lisans Programı’ndan
Ayşenur Erolan, Hukuk Fakültesi’nden Elif Taşkın,
İpek Tutulmaz, Zeynep Mualla Bülbül, Sosyal Bilimler
Fakültesi Psikoloji Lisans Programı’ndan Elif Betül
Yücel, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı
Lisans Programı’ndan Filiz Süzen, İşletme Fakültesi
Ekonomi Lisans Programı’ndan Şuheda Melike Çolak
ve Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Lisans
Programı’ndan Yaren Sever almaya hak kazandı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
mezunumuza ARCHIPRIX-Türkiye
2016’dan ödül

■ Türkiye’de mimarlık alanındaki en iyi diploma projelerini
seçmek üzere Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) ve Şevki Vanlı
Mimarlık Vakfı ortaklığıyla düzenlenen ulusal mimarlık
öğrencileri bitirme projeleri yarışması “ARCHIPRIX
Türkiye 2016” ‘da Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ilk
mezunlarımızdan Gizem Değirmenci, geçtiğimiz yarıyılda
hazırladığı “Educating With Green” projesi ile “Eşdeğer
Mansiyon” aldı.
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Prof. Dr. Esra Gençtürk:

Bİrlİkte çalışarak
bİrlİkte başarmanın haklı
gururunu yaşıyoruz
Geçtiğimiz sene aynı dönemde “Başarılarımıza yenilerini
eklediğimiz bir dönemin eşiğindeyiz” diyerek yılı kapatmıştık.
Nitekim şimdi de bir sene boyunca birlikte çalışarak birlikte
başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarılara katkıda
bulunan akademik kadromuza, öğrencilerimize ve her konuda
mutlak destek sağlayan tüm idari birim çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.
Fakülte ve yüksekokullarımız aldıkları akreditasyonlarla
fark yaratan eğitim kalitemizi uluslararası düzeyde belgeleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatırken, hocalarımız
uzmanlık alanlarında topluma yaptıkları nitelikli katkılarla yeni
başarılara imza atmaya devam ediyorlar.
Makina Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Pınar
Mengüç, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr.
Hüsnü Ata Erbay’dan sonra Türkiye’nin en prestijli organizasyonu olarak anılan Bilim Akademisine seçildi. Nano Enerji
ve Işınımsal Transfer konularında yaptığı başarılı çalışmalar
ile üyeliğe aday gösterilen Prof. Dr. Pınar Mengüç, böyle bir
oluşuma seçilen, alanında başarılı, sayılı bilim insanından biri
oldu. İşletme Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Emrah Şener’in
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atanması bizi
son derece heyecanlandıran ve gururlandıran bir başka
önemli gelişme oldu.
Akademisyenlerimizin yanı sıra Mütevelli Heyeti Üyemiz
Prof. Dr. Mehmet Toner’in Ulusal Mühendislik Akademisi
(NAE) ve Ulusal Mucitler Akademisi (NAI)’nin 2016 yılında
üyelik statüsüne getirdiği seçkin araştırmacılar arasında yer
almasından büyük mutluluk duyduk.
Üniversitemizin araştırma kapasitesini güçlendirmek ve
uygulamalı çalışmalarımızı pekiştirmek amacı ile yaptığımız
yatırımlarımız arasında bu sene yeni açılan dört merkezimiz
de yer alıyor. Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerimizden
Prof. Dr. Murat Uysal liderliğinde, Türkiye’nin ilk ve tek Optik
Kablosuz Haberleşme Merkezimizi açtık. Yrd. Doç. Dr. Özgür
Ertunç hocamız da ekibi ile beraber yeni açılan Akışkanlar
Mekaniği Laboratuvarımızda başarılı çalışmalarına devam

ediyor. Yrd. Doç. Dr. Altuğ Melik Başol öncülüğünde kurgulanan ÖzÜ Yüksek Başarımlı Bilgisayar Merkezimiz de bu
yıl hizmete girdi. Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü
bünyesinde yer alan çift ve aile terapisi programı öğretim
üyelerimiz ve yüksek lisans öğrencilerimizin bireysel, çift
ve aile terapisi hizmeti sunacağı Çift ve Aile Merkezimizin
çalışmaları da tamamlandı; geçici yerinde faaliyetleri başladı.
Güz 2017’de inşaatı tamamlanacak olan Yurt 6’daki yerine
taşındığında merkezin dış paydaşlara tam teşekküllü olarak
hizmet vermesini hedefliyoruz.
Üniversitemizin sektörlerle iç içe, yenilikçi eğitim felsefesi
kapsamında öne çıkan sürdürülebilirlik konusundaki özgün
derslerimiz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Ekonomik
Forumunda sunulan en iyi vaka örnekleri arasına girdi. 2017 yılı
için hazırlanan ve Sürdürülebilirlik için Eğitim üst başlığındaki
raporda üniversitemiz, “İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Eğitimi
için Üç Katmanlı Yenilikçi bir Yaklaşım” uygulamalarımız ile
Türkiye’den yer alan tek üniversite oldu. Bu çalışmalarımızı
derleyen ve Kurul’a sunan Dr. Pınar Özuyar’a emekleri için
teşekkür ediyorum.
Fark yaratan ve uluslararası platformlarda ses getiren
Sektörel Eğitim programımızın kapsamını bu sene açılan iki
yeni ders ile (SEC 101 ve SEC 499) genişlettik. Öğrenci
Dekanlığı tarafından planlanan ve yürütülen SEC 101 dersi,
yeni öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlamasına
destek olmak amacıyla özel olarak hazırlanmış zorunlu ve seçmeli bir dizi eğitimden oluşuyor. Sektörel Eğitim
programının son dersi olarak kurgulanan SEC 499 ise iş
fikri olan tüm öğrencilerimize hem bu fikirlerini geliştirmeleri
için imkân tanıyor, hem de oluşturdukları iş planlarını melek
yatırımcılara sunmalarını sağlayarak tohum sermaye bulabilmelerine aracı olmayı hedefliyor. Böylece, üniversitemizde
girişimciliği söylemden gerçeğe geçiren çok önemli ve somut bir adım daha atmış oluyoruz.
Yeni uluslararası ve ulusal başarılarımız, yeni araştırma
merkezlerimiz ve fark yaratan yeni derslerimize ilaveten bu
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sene de dış paydaşlarımızla farklı etkinlikler gerçekleştirmeye
devam ediyoruz. Kasım ve Aralık aylarında iki büyük fuarda
araştırmacı kimliğimizle yer aldık. Ar-Ge Zirvesi ve İnovasyon
haftasında sergilediğimiz ve tanıtımını yaptığımız projelere
hem katılımcıların hem de basının yoğun ilgisi hepimizi çok
mutlu etti. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz da Türkiye’de
Otelciliğin Önderleri 1. Bienalini gerçekleştirerek sektör için çok
anlamlı bir ilke imza attı. Farklı alanda yine bir ilki gerçekleştiren
diğer etkinliğimiz de Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Çimen Güray Erkol’un organize ettiği “Tıp Ekseninde İnsani Bilimlerde Kültür Ötesi Diyaloglar” çalıştayı
idi. Daimi etkinliklerimiz kapsamında Girişimcilik Merkezimiz
tarafından ve İhsan Elgin’in liderliğinde devam eden Kurumiçi
Girişimcilik Konferansı’nın bu sene dördüncüsünü düzenledik.
Alanındaki ilk etkinlik olan bu konferans, bu yıl da sektörlerin lider kurumlarından konuşmacıları ve katılımcıları ağırlayarak ekosistemin öncüsü olmaya devam ediyor. Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Öğretim Üyemiz, IAPS-CS Kültür ve Mekân Çalışma
Ağı Koordinatörü Prof. Dr. Hülya Turgut tarafından “Kültür ve
Mekan Toplantıları” dizisinin üçüncüsü bu sene üniversitemizin
ev sahipliğinde Bomontiada Atölye İstanbul’da gerçekleştirildi.
Alanlarında ilkleri gerçekleştiren, öncü ve örnek projeleri planlayan, organizasyona destek veren, katılarak bilgi
paylaşımında bulunan tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize
sonsuz teşekkür ediyorum.
İngilizce eğitim sistemimizi; öğrencilerimizin her
birinin uluslararası kaynaklara sınırsız erişimlerini, değişim
programlarından en etkin şekilde faydalanmalarını ve seçtikleri meslekte bu dili en iyi şekilde kullanmalarını hedefleyerek kurguladık. 2016 yılında Yabancı Diller Yüksekokulumuzun bünyesinde bulunan üç programımızın EAQUALS
(European Association for Quality Language Services)
akreditasyonu alması ve bu başarı ile Türkiye’de bir ilke imza
atması, bize bir kez daha doğru yolda ilerlediğimizi gösterdi. Bu başarımızda önemli payı olan çalışmalarımızın tüm
üniversitelerimize örnek olmasının sağlayacağı toplumsal
faydayı göz önüne alarak; British Council’ın “Yükseköğretim
Kurumlarındaki İngilizce Eğitimi” raporunun değerlendirildiği
“İşveren, Mezun ve Akademisyen Gözüyle İngilizce, Mesleki
Beceri ve İstihdam” başlıklı sempozyuma ev sahipliği yaptık.
Yabancı Diller Yüksekokulumuzun öncülüğünde gerçekleşen
bu sempozyumda paylaşılan bilgi ve deneyimler ile yapılan
kapsamlı değerlendirmelerin ve önerilerin, İngilizce dilde
eğitim veren yükseköğretim kurumları için önemli bir referans olacağı kanısındayım.
Heyecanla beklediğimiz, tasarımı ve fonksiyonları ile yine
kendi alanında öncülük edecek yeni binamız da Bahar Döneminde faaliyete başladı. Yeni binamızın ÖzÜ mensuplarına
özel açılışını 2 Mart 2017’de girişimcilik odaklı etkinliklerle
yapıyoruz. Bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik
Merkezi, Girişim Fabrikası, OpenFab, ve farklı seminer alanları
bulunan üniversitemizin en yeni binasının gerek mimarisi,
gerek uygulamaları ile üniversitemize ve girişimcilik ekosistemine çok boyutlu fayda yaratacağına inanıyorum.
Üniversitemizin yeni yatırımları devam ederken, altyapı
ve süreç iyileştirme çalışmalarımız da eş zamanlı devam ediyor. Oracle ERP sistemine geçişimizin ardından 21 Şubat
2017’de yenilenen kurumsal internet sitemizi ve intranetimizi
yayına aldık. Kurumsal internet sitemiz, farklı kullanıcıların
beklenti ve gereksinimlerini daha iyi karşılayabilmek için
tasarımdan içeriğe, mobil uyumluluktan kullanım kolaylığına
kadar farklı unsurları dikkate alarak yenilendi. İntranet
sitemiz “myÖzÜ” de büyüyen ÖzÜ ailesinin ihtiyaç ve
sorumlulukları doğrultusunda kişiselleştirilebilen bilgi sunarak gereksinimlerimize tek noktadan erişim sağlayan etkin bir iç iletişim platformu olarak kurgulandı. Bu kapsamlı
çalışmaların farklı aşamalarında yer alan, önerileri ve deneyimleri ile çalışmalarımıza yön veren, destek olan tüm ÖzÜ
mensuplarına sonsuz teşekkür ederim. İçerik sahiplerinin
bilgileri güncel tutarak ve iyileştirme çalışmalarımıza önerileriniz doğrultusunda devam ederek her iki platformun da
ihtiyaçlarımızı en üst seviyede karşılamasını ümit ediyorum.
Yeni girişimlerimizin ve başarıları çalışmalarımızın artarak devam edeceğini biliyor ve inanıyorum. Önümüzdeki
günlerde gerçekleşecek olan farklı etkinliklerde kimilerinizi
görme fırsatım olacak. Ancak, mezunlarımız da dahil olmak üzere tüm ÖzÜ Ailesini bir araya getiren ve bu sene 6
Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz Homecoming etkinliğimizde
hep beraber olmak umuduyla her birinize mutlu, huzurlu,
başarılı günler dilerim.
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▼

İşletme Fakültesi

“Amacımız sadece akredite bir birim olmanın ötesinde,
örnek bir fakülte olarak öncü olmak”

Prof. Dr. Alpay Filiztekin
İşletme Fakültesi Dekanı

Geçen bahar dönemi sonunda verdiğimiz 88 mezunla
birlikte mezun sayımız 374’e ulaştı. Bu sene aramıza katılan
287 kişi ile birlikte ailemiz genişlemeye devam ediyor.
Gerek mezunlarımızın iş hayatı ve akademik hayattaki
başarıları, gerekse öğrencilerimizin çeşitli yarışmalarda
aldıkları başarılar ile keyiflenirken, öğretim üyelerimizin
saygın akademik dergilerde yaptıkları yayınlar ile de
gururlanıyoruz. Öğretim üyemiz Emrah Şener’in Merkez
Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atanmasından da
ayrıca gurur duyduk. Bir süredir AACSB akreditasyon
sürecinde ilerlemeler kaydediyoruz. Amacımız sadece

akredite bir birim olmanın ötesinde, örnek bir fakülte
olarak öncü olmak. Sadece eğitim ve araştırma yapmayı
değil, eğitimi ve araştırmaları günlük hayatta karşılaşılan
problemlere çözüm oluşturacak şekilde bir araya getirmeyi
de hedefliyoruz. Sürekli Eğitim Akademisi ile ortaklaşa
çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlıklar yapıyor, özel
eğitim programları tasarlıyor ve bu kurum ve kuruluşların
karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek üzere çalışma
grupları oluşturuyoruz. Gelecek dönemde, hem lisansüstü
hem de lisans öğrencilerimizin bu ekiplerde daha etkin yer
alması üzerine ayrıntılı planlar üretiyoruz.

▼

Mühendislik Fakültesi

“Yeni projelerimiz, açtığımız araştırma merkezleri, hocalarımızın başarılı
ve yenilikçi çalışmalarıyla dolu bir yılı geride bıraktık.”

Prof. Dr. Tanju Erdem
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, direktörü olduğu Enerji, Çevre
ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) bünyesinde NEED4B, BRICKER
ve TRIBE olmak üzere toplam bütçesi 1.8 milyon Avro’nun
üzerinde üç ayrı Avrupa Birliği projesini devam ettiriyor.
Üç projenin de 2018’de bitirilmesi öngörülüyor. Prof. Dr.
Murat Uysal’ın yürütücülüğünü yaptığı “5G ve Sonrası için
Yenilikçi Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri” adlı proje,
Tübitak 1003 programı kapsamında destekleniyor. 2017 Ocak
ayında başlayan projede LED’lerin hem aydınlatma hem
haberleşme için çift amaçlı kullanımını sağlayan LiFi teknolojisi

üzerinde çalışılacak. Prof. Dr. Mehmet Arık’ın yöneticiliğini
yaptığı EVATEG elektronik paketleme laboratuvarı Şubat
2017 itibariyle EVATEG teknoloji platformu üyelerine hizmet
vermeye başladı. Yrd. Doç. Dr. Özgür Ertunç yeni bir Akışkanlar
Mekaniği Laboratuvarında çalışmalarına devam ediyor.
Yrd. Doç. Dr. Altuğ Melik Başol liderliğinde kurgulanan ÖzÜ
Yüksek Başarımlı Bilgisayar Merkezi (OzUHPC) Üniversitenin
ortak kullanıma açık bilgisayar sistemi olarak 2017 yılında
hizmet vermeye başladı. Yrd. Doç. Dr. Barkan Uğurlu Robotik
Çalışmalarını Medikal Alanlara uyguluyor.

▼

Hukuk Fakültesi

“Kongreler, Sempozyumlar, Sertifikalar…”

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

2017 yılında da kongrelerimizle, sempozyumlarımızla ve
sertifika programlarımızla öğrencilerimizin tam donanımlı
gelişimlerine destek olmaya devam edeceğiz. 2017 yılı
Haziran ayında Almanya’da yapılacak Erasmus Programında
hocalarımız, Alman ve Türk kökenli Hukuk öğrencilerine
Türk Hukuku hakkında genel bilgiler verecek. Alman Hukuku
Sertifika Programının ikinci kısmı Nisan ayında Almanya’da
yapılacak olup Tübingen Üniversitesi, Alman Anayasa
Mahkemesi, Alman Yargıtayı başta olmak üzere mahkemeler ile
önemli hukuk büroları ve üniversiteler ziyaret edilecek. Alman
Hukuku Sertifika Programı III’ün ise yurt dışı ayağı 17-20 Nisan
2016’da Frankfurt’ta gerçekleşecek. Heidelberg Üniversitesi,
Alman Anayasa Mahkemesi, Alman Yargıtay’ı ve birçok önemli

hukuk büroları ziyaret edilecek. Şubat 2017’de II. Karikatür
Sergisi düzenlendi. Mart 2017 Tıp Hukuku Kongresi, Nisan
2017’de Türkiye- Kıbrıs Karşılaştırmalı Hukuk Öğrenci Semineri,
Nisan 2017’de Çocuk Hakları” teması ile “Karikatürlerle
İnsan Hakları Sergisi III” düzenlenecek. Çok önemsediğimiz
Hukuk Klinikleri, modeli ile öğrencilerin mesleki hayatlarında
ihtiyaç duyacakları becerileri edinmelerini ve hukukçuların
sahip olması gereken değerleri öğrenmelerini hedefliyoruz.
Bu çalışma ile ayrıca hukuki bilgi ve yardıma ihtiyaç duyan
kişilere de hizmet veriyoruz. Ayrıca; Alman Hukuku Araştırma
Merkezimizin 2017’de çıkaracağı “Alman Hukukunda Hasta
Talimatı”, “Kişilik Hakları” ve “Adli Koku” kitapları, Türkiye’de
kendi alanında ilkleri gerçekleştirecek.

▼

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

“Daha iyi bir Dünya için, yerel yönetimlerle birlikte çalışıyoruz”

Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak Uluslararası Mimarlar
Birliğinin 2016 yılı için açıkladığı ‘Daha İyi Bir Dünya Tasarla’
teması ile, yerel yönetimlerle işbirliklerini geliştirmeyi
hedefliyoruz. Bu kapsamda üniversitemizdeki öğretim
üyeleri ve öğrencilerimizin katılımıyla, Gökçeada, Çekmeköy
ve Ayvalık Belediyesi olmak üzere üç ayrı yerel yönetimle
işbirliği içindeyiz. Gökçeada Belediyesi ve Gökçeada
Zeytinliköy, Eşelek Köyü Muhtarlıkları’nın desteği ile
yerel zenaatların geliştirilmesi, yerel yapım tekniklerinin

sürdürülmesi, yere özgü girişimciliğin desteklenmesi,
yerel ekolojik turizm potansiyellerin ve köy evleri
pansiyonculuğunun geliştirilmesi konusunun araştırılması
gibi alanlarda çalışmalar var. Çekmeköy Belediyesi sınırları
içindeki Ömerli, Hüseyinli, Koçulu ve Sırapınar köylerinde,
günübirlik turizm, sağlık turizmi, rekreasyon, spor işlevli
analiz ve sentez, yerleşim gelişimi rehberi hazırlanması
çalışmaları yapıyoruz. Ayvalık Belediyesi ile tarihi yapılara
yönelik bir koruma projesi başlattık.
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▼

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

“Önümüzdeki yıl akreditasyon sürecini başlatıyoruz”

Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükönal

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı

Özyeğin Üniversitesi dışında hiçbir eğitim kurumunda yer
almayan havacılık sektörüne özgü dersler ve sektör ihtiyaçlarına
göre düzenlenen ve revize edilen ders programı ile eğitime
yeni bir anlayış getiren Fakültemiz 2015-2016 Akademik yılı
sonunda her iki programından ilk mezunlarını verdi. Son
derece dinamik ve sürekli değişim gösteren havacılık
sektörüne uyum sağlamak amacıyla kurulduğu ilk günden

beri eğitimde sürekli iyileştirmeye önem veren Fakültemizde
önümüzdeki dönemde de eğitim programımıza özgün, yenilikçi
ve çeşitlilik sunacak dersler ve sektör tecrübelerini dinlemek
adına düzenlenecek etkinlikler için sektör ile işbirliklerimiz
devam edecektir. Eğitim kalitemizin daha da yükselmesi amacı
ile önümüzdeki yıl her iki programımızın da akreditasyon sürecini
başlatmak üzere planlamamızı yapıyoruz.

▼

“Seçkin bilim
insanlarını ağırlamaya,
öğrencilerimizin sektörel
görüşlerini genişletmeye
devam edeceğiz.”
2016, Uluslararası İlişkiler Bölümü
için birçok alanda genişleme
yaşadığımız bir yıl oldu. Siyaset ve
Toplum seminerlerimiz kapsamında
Sosyal Bilimler Fakültesi
farklı konuklar ağırladık. Sektörel
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
eğitim alanında etkinlerimizi
genişlettik. Öğrencilerimiz için bir
staj programı başlattık ve çeşitli sektörlerden katılımcılar ile öğrencilerimize gelecekte
yapabilecekleri işlere dair fikirler vermeye çalıştık. Dr. Ali Fisunoğlu ve Dr. Deniz
Erkmen’in düzenlediği ‘Siyaset Çalışmaları Çerçevesinde Askeri Darbeler’ panelimizi
gerçekleştirdik. Doç. Dr. Deniz Sert, Suriyeli sığınmacılar konusundaki tartışmalarda
ulusal ve uluslararası platformlarda yer almaya devam etmekte. Bölüm olarak 10’un
üzerinde bilimsel yayın yaptık ve çok sayıda konferansa katıldık. Dr. Konstantinos
Travlos’un liderliğinde lise öğrencileri için açtığımız “Çevrimiçi Diplomasi Oyunu” ile
Dr. Konstantinos Travlos ve Dr. Ali Fisunoğlu’nun öğrencilere yönelik “Uluslararası
İlişkiler Okuma Kulübü” büyük beğeni topladı. 2017 yılında açmayı planladığımız “Küresel
Çalışmalar” yüksek lisans programımız için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca,
ÖzÜ’de, “Eurasian Peace Science Konferansı”na ev sahipliği yapıyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Yunus Sözen

Prof. Dr.
Güray Erkol

Öğrenci Dekanı

Psikoloji Bölümü olarak geçtiğimiz
akademik yılda 25 bilimsel sunum,
Sosyal Bilimler Fakültesi
20 den fazla seminer organize
Psikoloji Bölüm Başkanı
ettik; SSCI endekslerce taranan
dergilerde 7 makale yayımladık. Yrd.
Doç. Dr. Alper Açık, prestijli BAGEP Genç Bilim İnsanları Ödülü’ne layık görüldü.
2016-2017 akademik yılı itibariyle ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen
pek çok araştırma projesine devam edeceğiz. Bölümümüz hocalarının editörlüğünü
yaptığı “Gelişim Psikolojisi ve Terapi Perspektifinden Oyun” başlıklı kitabımızın
2017’de Özyeğin Üniversitesi Yayınları’ndan çıkmasını planlıyoruz. Uygulamalı
Gelişim Psikolojisi yüksek lisans öğrencimizin hocasıyla birlikte hazırladığı Oxford
University Press tarafından basımı planlanan ‘The Oxford Handbook of Parenting
and Moral Development’ kitabında Müslüman ülkelerde ebeveynlik ve olumlu
sosyal davranışlar başlıklı bir kitap bölümü yayımlanacak. Uygulamalı Gelişim
Psikolojisi ve Çift ve Aile Terapisi yüksek lisans programlarımızda da eğitimlerimiz
devam edecek.

Doç. Dr. Asiye Kumru

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2013-2014 ve 2014-2015 akademik dönemlerinde Otel
Yöneticiliği Lisans Programı’ndan mezun olan tüm
öğrencilerimiz ABD’den Dubai’ye uzanan geniş bir
coğrafyada sektör tarafından istihdam edildi. 2015-2016
mezunlarımızın yüzde 70’i yurt içi ve yurt dışında işe
yerleştiler. Bununla birlikte 2015-2016 Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Lisans Programı mezunumuzun dünyaca tanınmış
Şef ve Restoran Zinciri sahibi Daniel Boulud’un Miami,
Florida’daki ‘DB Bistro Moderne’ restoranının pastane
bölümünde işe kabul edilmiş olmasından da gurur duyuyoruz.
Bu örnekler gösteriyor ki, Otel Yöneticiliği ile Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Lisans Programlarımız gençlerimizin dünya
çapında istihdam edilmesini temin eden bir eğitim modelini

geliştirmiş ve başarıyla yürütmektedir. Ayrıca 4. Sektörle
Buluşma’ etkinliğini gerçekleştirerek, her iki bölümümüzün
öğrencilerini staj ve iş görüşmeleri yapabilmeleri amacıyla
40’ı aşkın kurum ve kuruluş ile buluşturduk. Buna paralel
olarak Türk otelcilik sektörünün gelişmesine önderlik
eden değerli girişimcileri anmak ve deneyimlerini gelecek
nesillere aktarmak amacıyla “Türkiye’de Otelciliğin Önderleri
1. Bienali 2016-Vehbi Koç ve Divan Otelleri” etkinliği ile
bir ilke imza attık. Bahar 2016-2017 Akademik Döneminde
seminer programlarımızın yanı sıra, liselere yönelik ‘Otelcilik
Hikayeleri Tiyatro Yarışması’, ‘Gastronomi Sempozyumu’
ve ‘Ttt-Tourism Trends Talks 2017’ webcast yayınını
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

▼

u SEC 101 “Üniversite Yaşamına Giriş” dersinde öğrencilerimizin üniversite hayatına kolay ve keyifli bir başlangıç yapmaları hedefleniyor. Öğrenci Dekanlığının sorumluluğunda ve tüm akademik-idari birimlerimizin katkılarıyla
sürdürülen SEC 101 dersinde, öğrencilerimiz akademik seminerlere ve öğrenci gelişim seminerlerine katılarak
bir bilgi hazinesine ulaşıyorlar. Bu ders ile öğrencilerimizin kendilerine destek veren akademik ve idari birimlerle
üniversiteye adım attıkları ilk anda tanışmaları; akademik, sosyal ve kültürel yaşama uyum sağlamaları; eleştirel
düşünme, iletişim, sosyal sorumluluk ve takım çalışması gibi yetkinlikleri kazanmaları amaçlanıyor. Bunun yanı
sıra Duyarlı ÖzÜ ekibi ile sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek Üniversitemizdeki sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırıyorlar.

“Öğrencilere iş fikirlerini test etme,
geliştirme ve potansiyel müşterilerle
görüşme imkanı sağlayacak SEC 499
dersi, uygulamalı öğrenmeyi
destekleyen yaklaşımıyla Bahar Dönemi
ders programında yer alıyor.”

Prof. Dr. Reha Civanlar

Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı

İhsan Elgin,

Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü

u Bu dönem, Building A New Business adlı yepyeni bir
ders açtık. Çoğumuz, yeni bir iş kurmanın, iyi işleyen bir
yönetim planı sahip olmaktan geçtiğine inanırız. Ancak,
çoğu yeni girişim, yönetim aşamasından önce, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamadıkları için başarısız olmaya
mahkum olur. Bu nedenle, bu dersin temel amacı ve
sunduğu temel değer, öğrencilere müşterilerden geri
bildirim alarak, fikirleri nasıl hızlı bir şekilde geliştirip sınayabileceklerini öğretmektir. Diğer bir deyişle, öğrenciler, bu derste, dört duvarın dışına çıkmayı, müşteriler
için gerçekten sıkıntı yaratan durumları keşfetmeyi, ve
bu sıkıntılara çözüm getirebilecek, hayata geçirmeye
değer yepyeni bir iş modeli geliştirmeyi öğrenirler. Ders
süresince, girişimcilik dünyasından profesyoneller de
misafir konuşmacı olarak derse davet edilir. Bu sayede,
katılımcılar kuram ve pratiği bir arada öğrenmenin yanı
sıra, günümüzün iş dünyasındaki başarılı şirketlerin liderlerinden bizzat yaşadıkları deneyimleri öğrenme fırsatına sahip olurlar.
Gerek içeriği, gerek sunduğu deneyim imkanı ve yatırım
olanakları ile benzeriz özeliklere sahip olan bu ders sayesinde dönem sonunda pek çok yeni işletmenin kuluçka
sürecine dahil edildiğine hep birlikte tanık olacağımızdan hiç kuşkum yok.

Yabancı Diller Yüksekokulu

“2016 Yabancı Diller Yüksek Okulu (ScOLa) için çok özel ve farklı bir yıl oldu”

Nergis Uyan Akbay

Yabancı Diller Yüksekokulu
(ScOLa) Müdürü

ScOLa bünyesindeki 3 programımız için (İngilizce Hazırlık, Lisans İngilizce
ve Modern Diller) EAQUALS Akreditasyonu alarak, Türkiye’de, aynı
anda 3 programı da akredite olan ilk dil okulu olduk. Özyeğin Üniversitesi
olarak biz bu zorlu süreci 7 ay gibi rekor sayılabilecek bir sürede başarıyla
tamamlayarak haklı bir gurura imza attık. 2017 yılında da bu sorumluluğun
bilinci ile uluslararası platformda ve ülke genelinde akreditasyon süreçlerinin
paylaşımı, geliştirilmesi ve bu alanda forumların yaratılması için girişimde
bulunacağız. Bu yıl için önceliklerimiz, öğrencilerimizin dil kullanımlarını en
üst düzeye çıkarabilmek için ders dışında ScOLa Kulüpleri, Öğrenci Projeleri
ve Ders Çalışma Destek Merkezi gibi farklı uygulamalarımızı en etkin biçimde
yürütmektir. Ayrıca Yazma Merkezi ile lisans öğrencilerinin araştırma, ödev,

proje gibi yabancı dilde yazma becerilerini geliştirmelerine destek vermeye
devam ediyoruz. ScOLa’daki öğretim görevlilerinin yapacakları bilimsel
araştırmalara destek olmaya devam ederken, 2017 itibariyle farklı kurumlarla
ortak düzenleyecegimiz, dil öğrenimi ve gelişimi konusunda konferans ve
seminerlere ev sahipliği yapacağız. Bu etkinliklerden ilkini 17 Şubat’ta British
Council ile birlikte düzenlediğimiz “İşveren, Mezun ve Akademisyen Gözüyle
İngilizce, Mesleki Beceri ve İstihdam” başlıklı sempozyum ile gerçekleştirdik.
Modern Diller Programımızda öğrenim gören öğrencilerimizin Çin dilinde
yapılan ulusal kompozisyon yarışmasında 5.lik; Rusça Olimpiyatlarında
2.lik kazanmaları ve İspanyol dilinde en başarılı 10 öğrencinin İspanya’da 2
haftalık dil okulu ödülü kazanmaları, bizlere gurur kaynağı oldu.

“SEC 101 dersinde öğrencilerimiz akademik
ve öğrenci gelişim seminerlerine katılarak
bir bilgi hazinesine ulaşıyorlar.”
Üniversitemizin “sektörlerle iç içe eğitim” felsefesi doğrultusunda oluşturulmuş, öğrencilerin sektörel farkındalıklarını artırarak kariyerlerine en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak sağlayan Sektörel Eğitim Programımız, üniversite yaşamına iş yaşamını entegre ederek öğrencilerin bütünsel gelişimine katkı sağlamayı, kendilerini tanıma ve
bilinçli adım atmalarında ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Sosyal Bilimler Fakültesi

“Öğrencilerimiz dünya çapında istihdam ediliyor”

Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu Müdürü

SEKTÖREL EĞİTİMDE YENİ AÇILIMLAR…

“2016-2017
akademik yılında
ulusal ve uluslararası
kuruluşlarca
desteklenen pek çok
araştırma projesine
devam edeceğiz.”

▼

M. Teoman Alemdar

Sektörel Eğitim

GazeteÖzÜ

“ ‘Sektörel Eğitim Programı’ üniversite
yaşamına iş yaşamını entegre ederek
öğrencilerin bütünsel gelişimine katkı
sağlamayı, kendilerini tanıma ve bilinçli
adım atmalarında ihtiyaç duydukları
becerileri geliştirmelerini hedefliyor.”

Tuğçe Baykent

Sektörel Eğitim Programı Ekip Yöneticisi

Öğrencilerimizle sektörleri buluşturan
“Sectoral Orienteering”
20 Şubat-3 Mart tarihleri arasında
Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim ekibinin düzenlediği kapsamlı ve çok boyutlu
etkinliklerden biri olan “Sectoral Orienteering” in yedincisi 20 Şubat- 3 Mart tarihleri
arasında kampüsümüzde toplam 112 etkinlikle gerçekleşiyor. Özyeğin Üniversitesi’nin
sektörlerle iç içe eğitim felsefesi ve 360 derece öğrenci gelişimi yaklaşımı
doğrultusunda düzenlenen Sectoral Orienteering programı; her öğrenciyi çok boyutlu
bir birey olarak ele alarak iki hafta boyunca akademik, profesyonel, sosyal, kültürel ve
sportif ilgi ve hedeflerine yönelik farklı etkinlikler sunuyor. Üniversite ve iş dünyası işbirliğinde önemli bir
işlevi gerçekleştirmeyi hedefleyen ‘Sectoral Orienteering’, inovatif bir yaklaşımla geleneksel kariyer günleri
kavramını farklı bir gözle yorumluyor.
Özyeğin Üniversitesi öğrencileri bu etkinlikte, panel, mülakat simülasyonları, söyleşiler, kültür ve sanat etkinlikleri, spor yarışmaları gibi farklı platformlarda, faaliyet alanlarında lider şirketlerin yöneticileri ve girişimcilerle bir araya geliyor, ilgi duydukları iş alanları ile ilgili bilgilenme ve deneyim paylaşımı olanağı buluyor.
u SEC 201/203: Sektörlere Giriş ve SEC 202/204: Yetkinlik Yönetimi
Tüm programların 2. sınıf öğrencileri için zorunlu olan “Sektörlere Giriş” ve “Yetkinlik Yönetimi” derslerinde amaç,
öğrencilerin farklı alanlarda izleyebilecekleri kariyer çizgileri ve farklı sektörler konusunda bilinçlerini arttırmak
için onları sektörler ve sektör dinamikleri ile tanıştırmak, gelecekteki kariyerlerini keşfetmeye yönelik adımlar
atarken, yetkinliklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Online kaynaklarla zenginleştirilen dersler kapsamında her
hafta farklı bir sektör ve yetkinlik, öğrencilerle buluşturulmaktadır. Sektörlere Giriş ve Yetkinlik Yönetimi derslerini
başarıyla tamamlayan öğrenciler zorunlu stajlarını yapmaya hak kazanırlar.
u SEC 301 / 302: Sektörel Uzmanlık Dersleri
Sektörel Uzmanlık derslerinde, 3. sınıf öğrencileri ilgi duydukları sektörleri küresel ve yerel olarak inceleme fırsatı
bulurlar. Böylece öğrenciler, gelecekte çalışmak isteyecekleri sektörleri deneyimler, kariyerlerini belirleme yolunda bir adım daha ilerlemiş olurlar.

SEC 401: Programın fark yaratan derslerinden biri

Sektörel Uygulama Projeleri dersinde bu yıl, 37 farklı öğrenci grubumuz, aralarında PepsiCo, HP, Kahve Dünyası,
Danone, Nestle Waters gibi şirketlerin de olduğu 14 farklı kurumla çalışarak, şirketler tarafından verilen problemlere çözüm önerileri getirdiler. Dersin final sunumları, 3-4 Ocak tarihlerinde tüm şirket yetkilileri, akademik
danışmanlar ve öğrencilerin katılımıyla kampüste gerçekleşti.
u Sektörel Eğitim Programı’nın 2017 yılındaki yeniliklerinden biri, programın ilk seçmeli dersi olan

SEC 499: Building a New Business

Öğrencilere iş fikirlerini test etme, geliştirme ve potansiyel müşterilerle görüşme imkanı sağlayacak SEC 499 dersi,
uygulamalı öğrenmeyi destekleyen yaklaşımıyla Bahar Dönemi ders programında yer alıyor. Yeni açılan dersin, alışılagelmiş, bir akademisyenin ders anlattığı öğrencilerin ise dinleyip sonra da sınava girdiği formun çok dışında bir
yaklaşımı var. Öncelikle ders, son sınıftaki veya yüksek lisans/ doktora yapmakta olan her disiplindeki öğrenciye
açık olacak. Ancak derse kabul edilebilmek için en az iki öğrenciden oluşan ve kendi geliştirdikleri bir iş fikri olan
öğrenci grupları, bu fikirlerini anlatan birer dokümanla başvuracaklar. Dersten sorumlu olan ve kendisi de yeni iş
kurma konusunda deneyimli bir akademisyen bu başvurular arasında potansiyeli olanları seçecek. Ders, seçilen
grupların fikirlerini gerçek bir iş planına donüştürebilmeleri için gereken, iş fikrini açıkça ve anlaşılabilir şekilde
anlatabilme, hedef pazarları tayin etme, rekabeti değerlendirme, üretim stratejisi hazırlama, teknik fizibilite, maliyet ve zaman kestirimleri, alternatif yaklaşımlar geliştirebilme, prototip yapımı ve kullanımı, üretim planı ve pazara
çıkış stratejileri, gerçek iş planı hazırlanması, girişimcilik için finansman kaynaklarının tayin edilmesi ve yatırımcı
sunumları gibi temel konuları her grubun kendi iş fikri özelinde işleyecek. Bu çalışmalar sırasında gruplara konularıyla ilgili olarak atanan başarılı girişimcilerden mentorlar yardımcı olacak. Dersin sonunda her grup hazırlamış
olduğu iş planını bir yatırımcılar jürisine sunacak. Bu sunum sonunda seçilen grupların ÖzÜ Girişim Fabrikası
kapsamında şirketleşmeleri ve karşılıksız bir başlangıç sermayesine erişimleri sağlanacak. Bu karşılıksız destekle
hedef, girişimci öğrenci gruplarının dış yatırımcı ağlarından da destek sermayesi bulabilmeleri, değer ve istihdam
yaratacak yeni işler kurmaları olacak.
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Etkinliklerimizden
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ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İNOVATİF
PROJELERİYLE ZİRVEDE YERİNİ ALDI

Üniversitemiz, 29-30 Kasım tarihleri
arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenen 1. AR-GE İnovasyon Zirvesi
ve Sergisi ile Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) tarafından 8-9-10
Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye
İnovasyon Haftası etkinliklerinde,
projeleri ve araştırma merkezlerinin
inovatif çalışmalarıyla yer aldı.
Her ikisi de İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenen etkinliklerde, Özyeğin Üniversitesi
standında EÇEM, OKATEM, EVATEG Araştırma
Merkezleri ile ÖzÜ Rover projeleri tanıtıldı.
ARAŞTIRMA
MERKEZLERİMİZ ZİRVEDE
Enerji, çevre ve ekonomi konuları üzerine
odaklanan, temel bilgi ve mühendislik
kavramlarını oluşturan ve uygulayan bir
merkez olmak hedefiyle 2009 yılında Özyeğin
Üniversitesi çatısı altında kurulan EÇEM
(Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi), uzay
gezginleri konusunda araştırma yapmak
ve bu alandaki yarışmalara katılmak üzere
oluşturulan ÖzÜ Rover Takımı, Özyeğin
Üniversitesi’nin desteğiyle çalışmalarını
sürdüren araştırma merkezleri EVATEG (Enerji
Verimli Elektronik ve Aydınlatma Teknolojileri
Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi)

ile OKATEM (Optik Kablosuz Haberleşme
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi),
Özyeğin Üniversitesi stantlarında ziyaretçilere
projelerini sundu.
EVATEG (Enerji Verimli Elektronik ve
Aydınlatma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi) termal teknolojiler, optik teknolojiler,
aydınlatma sistemleri ve dizaynı konularında
uzman akademik
kadrosuyla ARGE alanında
hizmet sunuyor.
2015 yılı itibarıyla
İSTKA’dan aldığı
ikinci destekle
globalleşme
yönünde adımlar
atmaya başlayan
EVATEG,
akredite ölçüm
laboratuvarları
ile uluslararası
bir merkez haline
gelinmesi yönünde
çalışmalarını sürdürüyor. Kurulacak uluslararası
teknoloji platformuyla birlikte tüm paydaşlara
hizmet edecek bilgi ve teknoloji transferi ağıyla
üretilecek global değerler, ülkemizin elektronik
ve aydınlatma teknolojileri konularında dünyaya
entegre olmasına da öncülük ediyor.
OKATEM OPTİK KABLOSUZ
HABERLEŞMEDE BİR İLK
OKATEM,
Türkiye’de
optik kablosuz
haberleşme
alanında faaliyet
gösteren ilk
ARGE Merkezi.
Endüstri ile ortaklaşa
yürütülecek AR-GE
faaliyetleri ile yenilikçi
optik kablosuz haberleşme
çözümlerinin yerel imkanlar
ile üretilmesine imkan
sağlamayı ve telekomünikasyon
sektöründe ülkemizin lokomotifi
durumunda olan İstanbul

Bölgesi’nin küresel rekabet gücünü artırmayı
hedefliyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak
ülkemizin yeni gelişen bu teknoloji alanında söz
sahibi olabilmesi ve yüksek katma değerli optik
kablosuz haberleşme tabanlı ürünler, hizmetler
ve uygulamalar geliştirebilmesi için OKATEM,
dünyadaki benzerleri ile yarışacak kapasitede bir
AR-GE altyapısı sağlıyor. Özyeğin Üniversitesi

öncülüğünde proje ortağı ve iştirakçisi 5 üniversite
ve 7 şirketin bir araya geldiği OKATEM’de,
geleceğin kablosuz haberleşme teknolojilerine
yön veriliyor. EVATEG ve OKATEM, İnovasyon
Zirvelerindeki stantlarında, yürüttükleri
proje ve çalışmalarla ilgili olarak
ziyaretçileri bilgilendirdi.
ÖzÜ ROVER EKİBİ
UZAY GEZGİNİ MERİH2’yi TANITTI
ÖzÜ Rover’ın
Mars koşullarını göz
önünde bulundurarak
geliştirdiği Merih-2
Gezgini hem
astronotlara yardımcı
olmayı hem de yeni keşifler
yapmayı hedefliyor. Geçen yıl
geliştirdikleri Merih-1’e göre boyutları
küçülen ve hafifleşen Merih-2, Mars’ın
yüzeyinden toplanan örnekleri analiz
edebilecek şekilde tasarlandı. Ar-Ge Zirvesi
ve Inovasyon Etkinlikleri’nde Merih-2’yi
tanıtan ÖzÜ Rover, uluslararası yarışmalara
hazırlanmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’DE OTELCİLİĞİN
ÖNDERLERİ
1. BİENALİNDE DUAYENLER
VEHBİ KOÇ ve DİVAN
OTELLERİ’Nİ ANLATTI
Üniversitemiz, yeniliklere ve ilklere imza atmaya devam ediyor.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümümüz tarafından
Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Türkiye’de Otelciliğin Önderleri Bienali
2016”, ‘Vehbi Koç ve Divan Otelleri’ başlığıyla yapıldı. Türk otelcilik
sektörünün gelişmesine önderlik eden değerli girişimcileri anmak ve
deneyimlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen bienal, 25
Kasım 2016 tarihinde gerçekleşti. Açılış konuşmasını Rektörümüz Prof.
Dr. Esra Gençtürk’ün yaptığı ve işadamı Vehbi Koç’un Divan markasının
oluşumundaki başarı dolu liderlik serüveni ile 60 yıllık büyüme sürecinin
anlatıldığı bienal, Türkiye’de bir ilk olmanın yanı sıra Türk otelcilik tarihine
ışık tuttu ve sektörün duayenlerini buluşturdu.
Bienalde düzenlenen ve moderatörlüğünü Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu Müdürümüz M. Teoman Alemdar’ın yaptığı panelde,
Divan Grubu CEO’su Richard P. Appelbaum ve uzun yıllar Divan
Otellerinde Genel Müdürlük yapmış olan Orhan Başdoğan konuşmacı
olarak yer aldı. Bienal kapsamında ayrıca kampüsümüzde Divan
Oteli’nin kuruluşu, tarihçesi ve gelişimi ile ilgili 140 görselden oluşan
bir sergi düzenlendi. Sergi, iki yıl süresince Özyeğin Üniversitesinde
ziyaretçilere açık olacak.

Yükseköğretİm
Kurumlarında
İngİlİzce Eğİtİmİ,
Özyeğİn Ünİversİtesİnde
Değerlendİrİldİ
Birleşik Krallık’ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu
uluslararası kuruluşu British Council, 2015’te yayınladığı Yükseköğretim
Kurumlarındaki İngilizce Eğitimi başlıklı raporun ardından düzenlediği
sempozyum serisinin dördüncü ve sonuncusunu 17 Şubat 2017’de Yabancı
Diller Yüksekokulumuzun ev sahipliğinde kampüsümüzde gerçekleştirdi.
“İşveren, Mezun ve Akademisyen Gözüyle İngilizce, Mesleki Beceri ve
İstihdam” başlıklı sempozyumun açılış konuşmasını Rektörümüz Prof.
Dr. Esra Gençtürk ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı ve
YÖK Kurum Danışmanı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu yaptı. British Council
Türkiye Direktörü Margaret Jack ve Türkiye İngilizce Direktörü Ayşen
Güven’ in konuşma yaptığı sempozyumda, Koç Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ümran İnan ve İTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer panelist
olarak yer aldı. İş dünyasından katılımcıların da bulunduğu sempozyumda,
yükseköğretimde dil eğitimine ilişkin iş dünyasının tespit ettiği sorunlar da
göz önüne alınarak, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri konuşuldu. 2016 yılında
bünyesindeki üç programın tümüne birden EAQUALS akreditasyonu
alarak Türkiye’de bir ilke imza atan ve aldığı bu belge ile uluslararası
standartlarındaki eğitim anlayışını bir kez daha kanıtlayan Yabancı Diller
Yüksekokulumuz da bu sempozyumda tecrübelerini paylaştı.

4. KURUMİÇİ GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
SEKTÖR LİDERLERİNİ BULUŞTURDU
Girişimcilik Merkezimiz tarafından
düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kurumiçi
Girişimcilik Konferansının bu yıl dördüncüsü
gerçekleştirildi. Sektörlerin liderlerini buluşturan
ve Türkiye’de bu konudaki ilk etkinlik olan
konferansta, sektörlerinde lider kurumlardan
üst düzey temsilciler; yaptıkları yeniliklerle
şirketlerine rekabet avantajı sağlayan
uygulamaları, yön gösterici deneyimlerini ve
mevcut stratejileri sorgulatacak yeni trendleri
katılımcılara aktardılar. Her yıl artan bir ilgi ve
katılımla gerçekleşen; BKM Ekspress, Eureko
Sigorta, ING Bank, Startups.Watch, Fiba Group,
Core Strategy, Yodiviki ve Zipcar şirketlerinin
sponsor olarak destek verdiği 4. Kurumiçi
Girişimcilik Konferansı’na bu yıl 100’e yakın
şirket katıldı. 23 Kasım 2016 tarihinde Swissotel

İstanbul’da gerçekleştirilen konferansta bu yıl
‘Kurumlarda Girişimcilik Dönüşümü’ konusu
ele alındı. Konferansın açılış konuşmasını
General Electric Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, kapanış
konuşmasını da Fiba Holding ve TÜSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin yaptı.
Konferansa; Boyner Grup Başkan Yardımcısı İdil
Türkmenoğlu, Otokoç Genel Müdürü Görgün
Özdemir, Eureko Sigorta Bilgi Teknolojileri ve
Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı İlker
Arabacı, Bankalararası Kart Merkezi Genel
Müdürü Dr. Soner Canko, Multinet Yönetim
Kurulu Başkanı Şevket Başev, İNG Bank Türkiye
CIO’su Bahadır Şamlı, Startups.Watch Kurucusu
Serkan Ünsal ve Vestel Ventures Genel Müdürü
Metin Salt konuşmacı olarak katıldı.
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Güncel Gelişmelerimiz
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ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ VE TÜRKİYE SANAYİCİ VE
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (TÜSİAD)
‘SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA FORUMU’ KURUYOR
Sürdürülebilir Kalkınma ilk defa 1987
tarihinde Brundtland Komisyonu olarak
da bilinen BM Çevre ve Kalkınma Dünya
Komisyonu’nda ‘günümüz ihtiyaçlarının,
gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama
olanaklarından fedakârlık yapılmaksızın
karşılanabilmesi süreci’ olarak
tanımlanmıştır.
Geçen süreçte, iş dünyasının
sürdürülebilir büyümesinin sürdürülebilir
kalkınma ile aslında iç içe ve doğrudan
bağlantılı olduğu da ekonomistlerce ortaya
konmuştur. İş dünyası için, sürdürülebilir
kalkınma, “kurumun şu anki ihtiyaçlarını
karşılarken, gelecekte ihtiyaç duyacağı
insan kaynağı ve doğal kaynakları
korumak” olarak tanımlanmış ve bu
yaklaşımlarla Sürdürülebilir Kalkınma
kavramı ekonomik, çevresel ve sosyal
boyutlarıyla ön plana geçmiştir.
Son yılların çalışmaları bu ilişkiyi

güçlendirecek yaklaşım ve yöntemleri
ortaya koyarken, uygulamaların ve en iyi
örneklerin, finansal kaynak ile beraber
düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.
‘Döngüsel Ekonomi’ olarak adlandırılan
bu yeni yaklaşım, iş dünyasının, küresel
anlamda sürdürülebilir kalkınmanın çok
önemli bir parçası olduğunu ve sektör
farkı gözetmeksizin bu etkileşimin bir
yandan riskler taşırken, öte yandan
fırsatlar içerdiğini gösterir. İş dünyası,
insan kaynağı ve doğal kaynakların temini
aşamasından, ortaya çıkan ürün ve hizmet
sorumluluğu ve tüm istenmeyen çıktıların
(atıkların) yeniden değerlendirilmesine
kadar, yeni ve akılcı yöntem ve
araçları araştırmaya ve benimsemeye
başlamıştır. Henüz küresel anlamda
tümüyle yaygınlaşamamış olsa da, bu
vizyona kavuşan firmalar, sektörlerinde
ve bölgelerinde öncü olmanın olumlu

Yenİlenmİş Web VE INTRANET
SİteLERİmİz Devreye GİrDİ
Web Sitesi Danışma Kurulu tarafından başlatılan ve üniversitemizi en üst seviyede tanıtma fırsatı
verecek yeni web sitesi Bilgi Teknolojileri ve Kurumsal İletişim departmanları liderliğinde, tüm fakülte
ve idari birimlerimizin katkılarıyla devreye girdi. Kullanıcı deneyimlerine dayanarak, modern tasarım
anlayışına uygun, kullanıcı dostu ve yeni tasarım trendlerini bünyesinde barındıran ara yüzü ve hedef
kitleye yönelik dinamik tasarımı
ile web sitemiz; mobil internet
erişiminin yoğun kullanımı da göz
önünde bulundurularak, “responsive”
bir yapıda hazırlandı. Yeni web
sitemizle beraber, kampüsümüzün
dışa açılan tüm kurumsal web
taleplerinin değerlendirme,
geliştirme ve kontrol sürecinin,
elektronik iş akışı uygulaması
üzerinden yürütüleceği yeni bir
yapılanmaya da geçmiş olduk.
myOzU Uygulamasının
Tüm bu sürecin yönetilmesinde ve
Başlıca Özellikleri
sizlere doğrudan destek vermesi
➤ Duyurular
amacıyla Kurumsal İletişim
birimimize katılan Nevin Çolak
➤ Kampüsteki Günlük ve Gelecek
arkadaşımız, yeni web sitesinin
Etkinlikler
geliştirilmesinde ve tüm kampüs
➤ Rehber Sorgulama Uygulaması
web sitesi hizmetleri konularında
(Tel, Oda, Görev v.b.)
webmaster@ozyegin.edu.tr adresi
➤ Uygulamalara Hızlı Erişim
üzerinden ilk temas noktanız
Sağlayan Kısa Bağlantılar
olacaktır.
➤ Ders Programı, Sınav Tarihleri,
Kampüs Kart Bakiyeleri v.b. Kişisel
Intranet Sitemiz: myOzU
Bilgileriniz
Kullanıcılarımızı bilgiye,
➤ İş Akışı Uygulamaları
uygulamalara ve diğer
➤ Raporlara Hızlı Erişim Ara yüzü
kullanıcılara en kısa sürede
➤ Yemek Menüsü
bağlayarak karar süreçlerinin
➤ Ulaşım Bilgileri
hızlanmasını; öğrenciler, akademik ve idari birimler arasında
➤ Kampüs İçi Sosyal İletişim
iletişimi kuvvetlendirerek, ihtiyaç duyulan kişisel ve kurumsal
bilgilere tek noktadan kolaylıkla erişilmesini sağlayacak intranet
ve Bilgilendirme Uygulaması
uygulamamız myÖzÜ’yü http://my.ozyegin.edu.tr adresi
“Campusnet”
üzerinden yayına aldık.

Özyeğin Üniversitesi ilk defa
geçtiğimiz yıl Oxford Üniversitesi,
Harvard Üniversitesi, Berkeley
Üniversitesi gibi dünyanın önde
gelen üniversiteleri ile beraber
‘sürdürülebilir üniversite’ konusunda
örnek teşkil eden uygulamasıyla,
Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs
Ağı (ISCN) ile Dünya Ekonomik
Forumu (DEF)’in akademik platformu
olan Küresel Üniversite Liderleri
Forumunun en iyi vaka örnekleri
arasına girmiş ve Davos’da gerçekleşen
toplantılarda sunulmuştu.
2017 yılı için hazırlanan ve
‘Sürdürülebilirlik için Eğitim’
üst başlığındaki raporda Özyeğin
Üniversitesi ‘İş Dünyasında
Sürdürülebilirlik Eğitimi için Üç
Katmanlı Yenilikçi bir Yaklaşım’
adındaki uygulaması ile tekrar yer aldı.
Türkiye’den bugüne dek ilk ve sadece
üniversitemizin yer aldığı bu “en iyi
uygulamalar raporunda” Özyeğin
Üniversitesi ile beraber Princeton,
ETH Zürih, Oxford, Yale gibi dünya
çapında bilinen 30 üniversitenin
örnekleri yer alıyor.
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YENİ BİNAMIZ İLE KAMPÜSTE YEPYENİ BİR HEYECAN

dönüşlerini de yaşamaya başlamıştır.
Türkiye’de ‘Sürdürülebilir Kalkınma’
ile ilgili farklı kurumların değerli
çalışmaları olmuşsa da, tüm ülkeyi
kapsayacak ve planlama ve uygulama
aşamalarını da içeren çalışma ortamları
kısıtlı kalmıştır.
İşte Özyeğin Üniversitesi - TÜSİAD
Sürdürülebilir Kalkınma Forumu,
yukarıda kısaca anlatılan gelişmelerden
yola çıkarak, belli bir çerçeve içinde
iş dünyasının bu değişime daha
hızlı adaptasyonu ve tüm sektörlerin
karşılaşacağı risk ve fırsatlar için bir
çalışma ve diyalog ortamı olmayı
hedeflemektedir. Sürdürülebilir Kalkınma
Forumu ile ön görüşmeler tamamlanmış
olup, 2017’nin ilk aylarında resmiyet
kazanarak çalışmalara başlanacaktır.

Özyeğİn Ünİversİtesİ
Sürdürülebİlİrlİk
Uygulamaları yİne
Dünya Ekonomİk
Forumunda
sunulacak en İyİ
vaka örneklerİ
arasına gİrdİ

Kampüsümüzde Yenilikler

GazeteÖzÜ

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Özden Anık Tekir
Girişimcilik Merkezi
İdari Yöneticisi

Girişimcilik Merkezimiz, yenilikçi vizyonu ile farklı disiplinlerden
ve uzmanlıklardan kişilerin ortaklaşa projeler yürütüp, sinerji
yaratabilecekleri modern çalışma alanları ile girişimci öğrencilerimiz,
öğretim üyelerimiz ve girişimcilik eko sisteminde yer alan tüm
paydaşlarımızla birlikte yeni akademik binada çalışmalarına devam
edecek. Aynı şekilde Girişim Fabrikası, kampüs içinde konumlanarak
ÖzÜ öğrenci ve akademisyenlerine daha yakından destek verecek.
Yürüttüğümüz hızlandırma programları ve kapsamında girişimci gibi
düşünme, fikirleri en hızlı ve en az maliyetle hayata geçirmeleri konusunda
öğrenci ve akademisyenlerimizle yakın çalışarak yenilikçi teknolojik
fikirlerin hayata geçmesine imkân vereceğiz. Programlarımızın yanı
sıra Uygulayıcı Kuruluş olduğumuz TÜBİTAK 1512 BİGG Hızlandırma
programıyla da hibe desteğiyle şirket kurmak isteyen girişimci öğrenci ve
akademisyenlerimizi 1512 desteğine hazırlamaya devam edecektir.
Openfab Istanbul, donanım girişimciliği, maker eğitimleri ve maker
hareketini yaymak üzere çalışmalar yapıyor. 2017 itibariyle üniversitemize
taşınacak olan heyecan verici oluşum, öğrencilerimize 3D yazıcılar, lazer
kesiciler, CNC routerlar ve elektronik ekipmanlarını içeren atölye ortamı
sunacak ve öğrencilerimize akademik çalışmalarının yanı sıra ticari bir
ürün ortaya çıkarmakta da destek verecek.

Öğrenci ve Öğretim Üyeleri Girişimcileri Destek Bölümü ile öğrencilerimiz
ve Öğretim üyelerimiz yeni merkezimizde yaratıcı fikirlerini rahatça ortaya
koyabilecekleri, girişimci yönlerini keşfedebilecekleri bir ortamda çalışma
ve vakit geçirme imkânına sahip olacaklar. Düzenlenecek etkinlikler
ve danışmanlık faaliyetleri ile ÖzÜ öğrencilerinin girişimcilik kaslarını
geliştirmek ve bireysel, kurumsal veya sosyal girişimci adayları olarak
tespit edecekleri fırsatları değerlendirmelerini kolaylaştırıcı yetkinlikleri
edinimlerini sağlamak Girişimcilik Merkezinin öncelikleri arasındadır.
GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ EĞİTİMLERİ, PROGRAMLARI VE PROJELERİ
u Yeni girişimciler için: KOSGEB UGE Eğitimi, Lean Start-up Eğitimi,
İş Modeli Eğitimi
u KOBİ’ler için: Büyüyen KOBİ Eğitimi
u Kadın Girişimciler için: Kadın Girişimciliği Eğitimleri
u Kurumlar için: Kurumiçi Girişimcilik Eğitimi
u Liselerdeki öğrenci ve öğretmenler için: Girişimciliği Geliştirme
Eğitimleri
u Etkinlik ve Konferanslar: Kurumiçi Girişimcilik
Konferansı ve Buluşmaları
u AB Projesi: “Erasmus for Young Entrepreneurs “

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

OpenFAB İstanbul

Nilay Papila

Erdem İnanç

ÖzÜ Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü

OpenFab Yöneticisi

Türkiye’nin ilk nesil TTO’larından biri olarak 2013 yılında TÜBİTAK
desteği ile kurulduğundan bu yana Özyeğin Üniversitesinde
inovasyon yönetiminden sorumlu birim olarak faaliyet gösteren
Teknoloji Transfer Ofisi (ÖzÜ TTO), TÜBİTAK, AB benzeri hibe
projeleri geliştirilmesi ve müzakeresi aşamasında, şirketlerle
işbirliğini arttırırken, patent başvuru ve takip süreçlerinde, araştırma
sonuçlarının ticarileştirilmesinde, teknoloji olgunluk seviyelerinin
arttırılmasına yönelik faaliyetlerde ve yatırımcı görüşmelerinde
öğretim üyelerimizin yanında yer alarak destek sağlıyor.
İnovasyon performansının önemli başarı göstergelerinden biri
araştırma çıktılarının, akademik yayınlara ek olarak, araştırma
projeleri, sanayi işbirlikleri, patentler ve bunların ticarileştirilmesi
gibi çıktılar ile çeşitlendirilmesidir. Bu kapsamda, 2016 yılı
sonu itibarı ile Özyeğin Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından
gerçekleştirilen araştırma projeleri ve sanayi işbirliklerinin kümülatif
hacmi 60 Milyon TL’yi aşmıştır. Buna ek olarak, patent portföyünde
45 patent yer almaktadır. ÖzÜ TTO, 2013 yılında kurulumundan bu
yana yaptığı patent başvurularının sonuçlarını almaya başlamış ve
2 tanesi US patenti olmak üzere beş patenti tescil edilmiştir. Patent
portföyünde yer alan üç patentin, yatırım almak suretiyle devir
edilerek ticarileştirmesi de gerçekleştirilmiştir. TTO olarak bundan
sonra yeni binamızda faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Yeni binamızda faaliyet gösterecek olan OpenFab
İstanbul, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi
bünyesinde “maker hareketi” olarak tanımlanan bir
markadır. Donanım girişimciliğini ve teknolojik eğitim
faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulan Openfab
İstanbul’da teknolojinin herkes için olduğu inancıyla,
kişilere ve kurumlara kullanılan uygulama, araç ve
aletlerin nasıl çalıştığı ve herkesin üretebileceği
gösterilmeye çalışılmaktadır. 2015 Kasım’dan bu yana
faaliyette olan Openfab İstanbul, vizyonuna paralel
olaral dört alanda faaliyet göstermektedir:
u 1. Makerlab
Özyeğin Üniversitesinde fiziki bir atölyeye sahip
olan Openfab İstanbul, zengin makine parkuru ve
deneyimli personeliyle gelişmiş bir üretim altyapısı
sunmaktadır. Makerlab, Özyeğin Üniversitesi
öğrencilerinin yanı sıra, maker hareketine gönül
vermiş, üreten her yaştan kişi ve kurumla birlikte
çalışmakta ve K12 okullarının maker etkinliklerine
destek sağlamaktadır.
u 2. STEM Akademi
Openfab İstanbul STEM Akademi oluşumu 5-14

yaş arası çocuklar için kısaca “maker eğitimleri”
denilen kodlamadan, üç boyutlu yazıcılara, sanal
gerçeklikten elektroniğe teknoloji eğitimleri
düzenlemektedir. Tüm eğitim eğitim faaliyetlerinin
%54’ünü oluşturan STEM akademi eğitimlerinde
bugüne kadar 240 çocuk teknoloji eğitimi almıştır.
u 3. Master Akademi
Kurumlara özel olarak düzenlenen Master
Akademi eğitimlerinde, girişimci özelliklerine
sahip, yetenekli, farklı disiplinlerden gelen
ve vizyon sahibi kurumsal çalışanlar için
yenilikçi teknoloji eğitimleri düzenlenmekte
ve bu eğitimlerin içeriklerini, kurumların ilgili
departmanlarıyla birlikte, ihtiyaçlar ve beklentiler
doğrultusunda özelleştirilmektedir.
u 4. Donanım Girişimciliği
Openfab İstanbul, Türkiye’de ilk kez donanım üreten
girişimcilere özel donanım hızlandırma programı
düzenlemiştir.
2016 yılında iki kez düzenlenen donanım hızlandırma
programlarına başvuran 94 girişimci ekipten, altısı
mezun olmuştur.
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