
 

 

11.10.2017  

 

 

“Chefs of The Future” yarışmasında 
Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine çifte ödül! 

  

“Chefs of the Future” yarışmasında Özyeğin Üniversitesi öğrencileri iki önemli 
ödüle birden layık görüldü. 
  
Eylül ayında 6 üniversitenin yarıştığı, Jüri başkanlığını üstlenen Rudolf Van Nunen'in yanı sıra sektörün önde 
gelen şeflerinin jüri ve moderatör olduğu Chefs of the Future yarışmasının sonuçları belli oldu. Özyeğin 
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı öğrencileri; 
Keri Erikman (4. Sınıf), Korhan Kızıltan (3. Sınıf), Ari Konfino (3. Sınıf), Berk Onuk (3. Sınıf) ve Zeynep Özgüler 
(2. Sınıf) “Baharat” temalı yarışta “En iyi Başlangıç” ve “Birincilik” ödüllerinin sahibi oldu. 
  
Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü M. Teoman Alemdar “Chefs of the Future 
yarışmasına katılan tüm üniversite öğrencilerini gayretlerinden ötürü kutluyorum. Eğitimin, bilgi ve tecrübenin 
pekiştirilerek, iş hayatında dayanılacak en değerli temel taşları olduğuna inanıyorum. Yaratıcılık ile beslenen bu 
üniversiteli şeflerin iş dünyasında başarı basamaklarını en hızlı şekilde tırmanacaklarına şüphem yok. Sadece 
ülkemizde değil, uluslararası arenada da kendilerini ispat etmeleri gerekeceğinden, yabancı dil ve dünya 
mutfakları üzerine çalışmalar yapmalarını kendilerine samimiyetle tavsiye ediyorum. Özyeğin Üniversitesi 
bünyesindeki Le Cordon Bleu International'ın, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Otel Yöneticiliği Lisans 
Programları öğrencilerimizin yiyecek üretimi derslerinde destek vermesinin yanı sıra gastronomi ile ilgilenen 
herkese açık sertifika programlarıyla da iş dünyasına ciddi katkılar sunacağına inancım tamdır” diye konuştu. 
  
Bilgi ve iletişim için:  
Ayşe Ekin Gündüz 
Marjinal Porter Novelli 
0212 219 29 71 
ayseg@marjinal.com.tr 
  
Özyeğin Üniversitesi hakkında 

Yaşamla iç içe, araştırmacı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla kurulan Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim 
modeli ile öğrencilerinin yükselen mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin, girişimci, derslerde ve gerçek 
dünyada kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark yaratan bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyor . Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde son beş yıldır ilk 10'da yer alan Özyeğin Üniversitesi, başarılı öğrencinin şartları ne 
olursa olsun iyi bir eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanıyor. 2016-2017 akademik yılında kayıtlı lisans öğrencilerinin yüzde 82'si burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte 
ve 2 yüksekokul çatısı altında toplam 23 lisans programı; 3 enstitü bünyesinde 30 lisansüstü programıyla eğitim veriyor. Çekmeköy'de bulunan kampüsünde, toplam 280 
bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor. 
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