
 

 

Özyeğin Üniversitesi’nden Dünya Barış Günü’ne özel 

anlamlı etkinlik! 

Akademik başarının yanı sıra sosyal sorumluluk bilincine sahip, 

duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Özyeğin Üniversitesi, 

saygı, güven ve onur temalarını öne çıkaran uluslararası online 

çevre programı ENO kapsamında bu yıl da barış fidanlarını dikti. 

Öğrencilerinin yalnızca akademik alanda değil sosyal ve kültürel alanlarda da gelişimini 

hedefleyen Özyeğin Üniversitesi, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıklıkla 

söz ettiriyor. 

Kampüsteki barış etkinliğine devlet nişanı!  

Özyeğin Üniversitesi katma değer yaratan yenilikçi eğitim modeli ile birlikte sosyal 

sorumluluk projeleriyle de öğrencilerinin tam donanımlı dünya vatandaşları olmalarını 

amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda barış ve sürdürülebilir gelişim için çalışmalar yürüten 

çevre programı ENO’ya Türkiye’den katılan ilk üniversite olan Özyeğin Üniversitesi, 2014 

yılından bu yana akademik yılın açılışlarında gerçekleştirdiği fidan dikme etkinlikleri ile ENO 

Sürdürülebilirlik ve Barış Korusunu oluşturdu ve ağaç dikimini bir gelenek haline getirdi. 

Yeni akademik yılın başlamasıyla 28 Eylül Perşembe günü öğrenci ve çalışanları ile birlikte 

fidan dikme etkinliği düzenleyerek, birlikte barış dolu bir gelecek için saygılı, güven dolu ve 

onurlu bir dünyanın gerekliliğini vurguladı. 

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Etkinlikler Koordinatörü ve ENO Türkiye Koordinatörü Ülkü 

Gürsoy, Finlandiya merkezli ENO Çevre Projesi’ndeki üstün başarı ve hizmetlerinden dolayı 

Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından, "Suomen Vatkoisen Ruusun ansioristi" (Cross of 

Merit of the Order of the White Rose of Finland) Devlet Nişanı ile ödüllendirildi. Gürsoy’a 

nişanı, Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo tarafından Finlandiya'nın 100. Bağımsızlık 

Yıldönümü kutlamaları kapsamında 21 Eylül 2017 Dünya Barış Günü’nde düzenlenen 

törenle takdim edildi.  

 

 

 

 

 



1000’i aşkın barış fidanı 

 

Öğrenci, akademisyen ve idari çalışanlarla birlikte ağaç dikimine katılan Özyeğin 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, “Öğrencilerimizin dünya ve çevre 

sorunlarına duyarlı bireyler olmasını istiyoruz“ diyerek şöyle devam etti: 

 

“Özyeğin Üniversitesi olarak spordan sanata, bilimden felsefeye her alana aynı derecede 

önem veren bir eğitimcilik anlayışıyla öğrencilerimizin gelişimini hedefliyoruz. Yeşil 

üniversite vizyonumuzu ve çevre hassasiyetimizi küresel sivil toplum örgütleriyle 

dayanışma içerisinde sürdürüyoruz. Bu çerçevede Environment Online–ENO’ ya destek 

vermekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Son üç yıldır katıldığımız uluslararası ENO 

etkinliği artık Özyeğin Üniversitesi’nin bir geleneği olmuştur. Her yıl dünya çapında 150’yi 

aşkın ülkedeki binlerce eğitim kurumu ile birlikte bu etkinliğe ortak oluyoruz ve 2014 

yılından bugüne dek her yıl akademik yılın ilk haftasında kampüsümüz içerisinde 1.200’ü 

aşkın barış fidanı diktik.  Diğer üniversitelere de bu konuda öncülük ettiğimiz için 

gururluyuz.” 

 

 

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. 
 

ENO Hakkında 

ENO 2004 yılında Finlandiya’da kurulmuş sürdürülebilir gelişim için çalışan online bir çevre 
programıdır. 10 yıl önce 30 ülkeden 50 okul ile projeye başlayan ENO bugün 157 ülkede 10.000 okul 
ile 24 milyon ağaç dikmiş global bir çevre programıdır. ENO dünya barışına çevreyi koruyarak ve 
ağaç dikerek katkıda bulunmaya çalışmaktadır ve bu kapsamda her yıl Eylül ve Mayıs aylarında tüm 
dünya ile aynı anda fidan dikim töreni yapılmaktadır. 2008’den beri ENO’da yer alan Türkiye, ağaç 
dikiminde en aktif ülkelerden biri olmuştur. Türkiye toplamda 840.000 ağaç dikerek, ENO Ağaç Dikimi 

Olimpiyatları’nda 2015’te birinci, 2016’da ise ikinci olmuştur.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 


