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Üniversitemizin ilk 
10 yılı benim için unutulmaz 
gururlu anlar ile dolu. 
Önümüzdeki 10 yılı hayal 
ederken büyük heyecan 
hissediyorum.

Bu yıl üniversitemizin 
10. yılını kutlarken 10 yaşımızın 
deneyimleri, başarıları, heyecanı 

ve hayalleri ile ileriye umutla, 
güvenle bakabilmenin haklı 

gururunu yaşıyoruz.
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Tüm Üniversiteler Arasında
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“Türkiye’nin Üstün

Performans Gösteren
Rektörleri” sıralamasında

Rektörümüz 
Prof. Dr. Esra Gençtürk’e

“ALTIN ÖDÜL”

CALIBRE
Yükseköğretim İstihdam

Endeksi 2018’de
“Mezunları En Hızlı İş
Bulan Üniversiteler”

sıralamasında 

“BİRİNCİYİZ”

Türkiye’nin
“En iyi

Kampüse Sahip
İlk 10 Üniversitesi” 

2018 
sıralamasında 

“BİRİNCİYİZ”

“Öyle bir üniversite hayal ediyorum ki aynı anda ekonomiye, iş dünyasına doğrudan yetişmiş işgücü hazırlayan 
ve binlerce öğrencinin aynı anda kampüsü paylaştığı bir üniversite olsun.”

“Gelecek hayal kurmakla başlar. Tam 10 yıldır bu hayalin peşinden koşuyorum. 
Ne mutlu bana ki, bu tutku ve heyecan dolu yolculukta yalnız değildim.”

Hüsnü Özyeğin, 2008

Hüsnü Özyeğin, 2018

10.Yı l ımız ı  Bir inc i l ik ler le  Taç landırdık

Üniversitemizin 
10 yıllık tarihi 

Gazeteci Yazar Rıdvan Akar’ın 
hazırladığı kitap ve belgesel ile 

kayıt altına alınıyor
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Sevgili ÖzÜ Ailesi, 

Özyeğin Üniversitesi’nin 10. yılı üniversitemizin 
varlığında çok önemli bir kilometre taşı. Birlikte 
yaşadığımız birçok başarıyı kutlamak, gelecek 
için hedeflerimizi paylaşmak ve hayallerimizi 
şekillendirmek için de anlamlı bir fırsat. Bu 
dönemi siz değerli öğrenciler, akademisyenler 
ve tüm üniversite mensupları ile birlikte 
yaşamaktan son derece mutlu ve gururluyum. 

Gerek kendi hayat yolculuğumda gerekse 
hayırseverlik çalışmalarımda eğitim benim için 
hep vazgeçilmez bir tutku oldu. Bir topluma ve 
ülkeye yapılacak en büyük hizmetin donanımlı 
gençler yetiştirmek olduğuna inanıyorum, 
eğitime olan tutkum da bu hizmetin eseri olan 
Özyeğin Üniversitesi ile taçlandı. 

Üniversite kurma hayalim en az yirmi yıl 
öncesine dayanıyor. Türkiye’nin, hatta dünyanın 
ihtiyaçlarına cevap verebilen, yenilikçi bir 
üniversite kurma amacıyla yola çıktım.  Çağdaş 
bir eğitim sistemi ile gençlere iş sektörlerine 
odaklı eğitim programları ve deneyim fırsatları 
sunacak bir öğrenim kurumu, özgün ve yaratıcı 
bilginin üretimine öncelik verecek ve bunu 
gerçek hayata uygulayacak bir bilim yuvası 
hayal ediyordum.  

Üniversitemizde evrensel değerleri benimsemiş, 
çok dilli ve çok kültürlü, sorunlardan ürken değil 
çözüm üretmekten zevk alan, takım çalışmasını 
seven, değişime açık, bilgiye erişmeyi, onu 
kullanmayı ve hatta yaratmayı bilen, kendine 
güvenen bireyler yetişmesini amaçlıyordum.

Hayalim “üçüncü nesil” bir üniversite idi. Genç, 
girişimci bir araştırma üniversitesi. Bu hayallere 
ilk adım dünyanın en iyi üniversitelerinden 
aramıza katılan akademisyenlerimizle atıldı.  
İkinci adım ise hayatlarının en önemli 
kararlarından birini - bir ilk olma cesareti 
ile - alan üniversitemizin ilk 210 öğrencisi 
ile geldi. Sonrası her yıl katlanarak büyüyen 
öğrenci sayımız, akademik kadromuz, eğitim 
programlarımız ve yerleşkemiz ile bugünlere 
geldik. 

Üniversitemizin ilk 10 yılı benim 
için unutulmaz gururlu anlar ile dolu

Yaşadığım tüm bu gururlu anları satırlara 
sığdırmam mümkün değil ve yakında sizlerle 
paylaşacağımız, 10. yılımızı kutlayan kitap 
ve belgesel çalışması ile ölümsüzleştirmeyi 
amaçlıyoruz. 

Benim için öne çıkan en önemli anılar şüphesiz 
her yıl mezun ettiğimiz gençleri hayatlarının 
bir sonraki dönemine uğurladığımız mezuniyet 
törenleri oluyor. Bu törenlerde, sektörlerinde 
öne çıkmış şirketlerde staj yapan veya iş teklifi 
almış olan öğrencilerimiz, üniversitemizde 
geçirdikleri yıllarda kendi şirketlerini 
kuran girişimcilerimiz, dünyanın sayılı 
üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora 
programlarına kabul almış mezunlarımız veya 
ülkemizi temsil eden milli sporcularımız ile 
tek tek başarılarını paylaşmak benim için ayrı 
bir onur olmuştur.  

Bir üniversitenin ömründe 10 yıl aslında çok 
kısa bir süre. Hayalimiz, on yıllar hatta yüzyıllar 
boyunca yaşamasıdır. Ancak kuruluş vizyonu ve 
ilk yıllarda atılan temeller - her kurumda olduğu 
gibi – başarının ve sürdürülebilirliğin temel 
unsurlarıdır. 

Bir üniversite kurmak, bir eğitim ve bilim kurumunu 
hayata geçirecek, yaşatacak ve geliştirecek tüm 
kesimleri başarılı bir şekilde bir araya getirmek 
ve bu oluşumun mükemmel işlemesini sağlamak 
demektir.  Farklı kesimlerin iş birliği ve yoğun 
çabaları sonucunda Özyeğin Üniversitesi’ni 
kurarken hayal edemediğim birçok başarıyı ilk 
10 yılımızda elde ettik. Henüz 5. yılımızda En 
Yenilikçi ve Girişimci Üniversiteler sıralamasında 
4. olduk.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından Teknoloji Transfer Ofisi kurulmasında 
destek olunan sadece 10 üniversiteden biri olduk 
ve çalışmalarımız en iyi uygulama olarak diğer 
üniversitelere örnek oldu.  Sadece Türkiye’de 
değil dünya akademik sıralamalarında da 
yerlerini almış akademisyenlerimiz sayesinde 6. 
yılımızda araştırma başarıları açısından tüm vakıf 
üniversiteleri arasında ilk 10’da yerimizi aldık.

Kurucumuzdan

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Hüsnü M. Özyeğin

Üniversite kurma hayalimde önemli bir yeri 
olan “iş dünyasına nitelikli ve hazır gençlerin 
yetiştirilmesi” bu yıl Mezunları En Hızlı İş 
Bulan Üniversite sıralamasında birinciliğimiz 
ile tescillendi.  Kurulduğumuz ilk günden 
itibaren en önem verdiğim konulardan 
biri olan öğrenci memnuniyet ve katılımı 
konusunda da son iki yıldır Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Araştırmasında 172 üniversite 
arasında birinci olmamız en başlıca gururlarım 
arasındadır. Bu sıralamalarımızla ilgili daha 
geniş bilgileri GazeteÖzÜ’nün bu sayısında 
okuyabilirsiniz. Bu yıl ayrıca Rektörümüz 
Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün aynı araştırmada 
Altın Ödül’e layık görülen sadece 3 rektörden 
biri olması da kendisinin bu konudaki kişisel 
çabalarına karşılık gelmektedir. Bu vesile ile 
Rektörümüzü bir kez daha kutluyorum.

Önümüzdeki 10 yılı hayal ederken 
büyük bir heyecan hissediyorum

Üniversitemizin kuruluş çalışmalarında 
“üçüncü nesil üniversite”yi tartışıyorduk. 
Bugün dünya 10 sene öncesine göre bile 
çok farklı. 4. Sanayi Devrimi dönemindeyiz.  
Bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetlerini 
bir araya getiren bu devrim hepimizi yakından 
ilgilendiriyor.  Ekonomiyi, üretimi, istihdamı, 
ilişkilerimizi dahi dönüştürme gücünde bir 
devrim. Sanayi 4.0 ve sürdürülebilir kalkınma 
akımının da etkisi ile birlikte “dördüncü 
nesil üniversite” tartışması başladı. Özyeğin 
Üniversitesi olarak ülkemizde bu konuların 
öncülerinden olmaya kararlıyız. Genç olmanın, 
esnek olmanın, girişimci olmanın gücünü 
fırsata dönüştürerek, daha aydınlık ortak 
geleceğimiz için kullanmayı vadediyoruz. 

Önümüzdeki 10 yılı hayal ederken büyük bir 
heyecan hissediyorum. Özyeğin Üniversitesi 
mezunlarının kariyerlerinde başarılarını 
sergilediği, akademisyenlerimizin yenilikçi 
araştırmalar ile topluma katkı sunduğu ve 
öğrencilerimizin dönüştürücü eğitim deneyimi 
yaşadığı örneklerin çığ gibi çoğaldığını hayal 
ediyorum. 

Ne mutlu bana ki bu hayalimde yalnız değilim. 
10. yılımız kutlu olsun Sevgili ÖzÜ Ailesi.
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“Gelecek hayal kurmakla başlar.  
Tam 10 yıldır bu hayalin peşinden koşuyorum. 
Ne mutlu bana ki, bu tutku ve heyecan dolu yolculukta 
yalnız değildim.”



Rektörümüzden
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Özyeğin Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Esra Gençtürk
Üniversitemizin 10. yılını kutladığımız 2018-2019 
akademik senesinde, bu özel yılın çalışmalarına 
ve etkinliklerine ayırılacak olan GazeteÖzÜ’nün 
ilk sayısında ÖzÜ ailesinin yeni ve mevcut tüm 
üyeleri ile buluşmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum.  Hepimiz 10. yaşımızın deneyimleri, 
başarıları, heyecanı ve hayalleri ile ileriye 
umutla, güvenle bakabilmenin haklı gururunu 
yaşıyoruz.  

Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne 
kadar geçen 10 yılının hikayesi,  2008 girişli 
ilk 210 öğrencimizin, dünyanın tanınmış 
üniversitelerinden gelen 33 yeni öğretim elemanı 
ile Altunizade’de oldukça mütevazi sayılacak 
fiziki imkanlar ve 62 idari çalışanla buluşması 
ile başlıyor. Aradan geçen 10 sene gibi kısa 
bir süre içinde üniversitemiz, kuruluş sürecini 
tamamlayarak temellerini sağlamlaştırmış, 
büyüme ve kurumsallaşma yönünde çok 
başarılı bir gelişim sergilemiştir.  Nitekim; 
üniversitemizin 10. yılını kutlamaya başladığımız 
Eylül 2018’e geldiğimizde Özyeğin Üniversitesi; 
8.254 öğrencisi, 535 öğretim üyesi,  329 idari 
çalışanı ve 3.255 mezunu ile “Türkiye’nin En İyi 
Kampüsüne Sahip Üniversite” olarak seçilmiş, 
“Türkiye Üniversite Memnuniyeti” sıralamasında 
devlet ve vakıf üniversiteleri arasında öğrenci 
genel memnuniyetinde birinci olmuş, “Mezunları 
En Hızlı İstihdam Edilen Üniversiteler” arasında 
ilk sırada yer almış, “Türkiye’nin Girişimci 
ve Yenilikçi Vakıf Üniversiteleri” arasında 
dördüncü, URAP’ın “2000’den Sonra Kurulan 
ve Tıp Fakültesi Olmayan Vakıf Üniversiteleri” 
sıralamasında birinciliği elde etmiş bir üniversite 
olarak ülkemizin en gözde yüksek öğretim 
kurumları arasında ilk sıralarda yer almıştır.  

10. yılımızda 5 yıllık yeni stratejik 
planımızı uygulamaya alıyoruz

Üniversitemizin ilk 10 yılında farklı alanlarda 
elde etmiş olduğu başarılar, geleceğe güvenle 
bakmamızın en önemli teminatıdır.  Bizden sonra 
gelecek kuşaklarca sürekli daha da ileri taşınarak 
yüceltilmesi gereken toplumsal bir emanet 
olarak sahip çıktığımız Özyeğin Üniversitesi’nde, 
hesap verebilir kurumsal yönetim anlayışı ile 
2018-2023 stratejik planımızın temellerini attık. 
Üniversitemizin kuruluş amacının tartışıldığı 
arama konferansında belirlenen “yaşamla iç içe, 
yenilikçi ve sektör odaklı eğitim programlarıyla 
özgün ve kullanılabilir bilgi üreterek toplumsal 
gelişime katkı sağlamak” ilkelerine bağlı kalarak 

10. yılımızda uygulamaya başlayacağımız 5 
yıllık yeni stratejik planımızın çalışmaları da 
tamamlanmak üzere. Bu plan doğrultusunda, 
ulusal başarılarımızı uluslararası boyuta taşıyarak 
tüm paydaşlarımız tarafından tercih edilen 
araştırmacı, girişimci bir öğrenim kurumu olma 
yolunda kararlılıkla ilerleyeceğimize güvenim 
tam.

Lisansüstü öğrenci sayılarında hedeflediğimiz 
büyüme ile beraber akademik ve idari 
kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz.  
Bu özel yılda farklı uzmanlık ve araştırma 
alanları, bilgi birikimleri, ulusal ve uluslararası 
deneyimleriyle ÖzÜ’de de fark yaratacağına 
inandığımız 26 yeni akademisyenimiz aramıza 
katıldı. ÖzÜ’nün öğrenci odaklı hizmet bilinci 
doğrultusunda faaliyet gösteren idari kadromuzu 
da 24 yeni personelimizin göreve başlamasıyla 
güçlendiriyoruz. 

Ulusal ve uluslararası başarılara 
imza atan üniversitemiz yenilikçi 
çalışmaları ile fark yaratan ve örnek 
alınan önemli bir değerdir

Göreve yeni başlayan çalışanlarımızla beraber, 
kurum içinde de mevcut görev tanımları ve 
sorumlulukları genişleyen, üst düzey görevlere 
atanan ÖzÜ mensuplarını kutluyorum. İlk 
duyurusunu 25 Eylül 2018 tarihinde MyOzU’de 
yaptığım bu atamalar ile 2014 yılından beri 
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini 
yürüten Prof. Dr. Tanju Erdem Akademik İşlerden 
Sorumlu ilk Rektör Yardımcısı olarak; ilk Öğrenci 
Dekanımız olarak görev yapan Prof. Dr. Güray 
Erkol ise Öğrenci Gelişimi ve Deneyiminden 
Sorumlu yeni Rektör Yardımcısı olarak 1 Eylül 
2018 itibarı ile görevlerine başladılar. Ayrıca, 
Dr. İsmail Arı’nın tam zamanlı olarak Teknoloji 
Transfer ve Girişimcilik Ofisi Direktörlüğü 
görevini üstlenmesi ile girişimci bir araştırma 
üniversitesi kimliğimiz doğrultusunda kampüs içi 
ve dışındaki paydaşlarımıza merkezi ve kapsamlı 
destek sağlama hedefimizi gerçekleştirebileceğiz. 

Bu üst düzey atamaları 10. yılımızda iç terfiler 
ile yapabilecek kurumsal derinliğe ve deneyim 
çeşitliliğine ulaştığımızı görmek benim için 
büyük gurur kaynağı.  Dr. Erdem, Erkol ve Arı’yı 
tekrar tebrik ederken, ilerleyen sayfalarda yer 
alan yazılarında özetledikleri çalışmaları ile  
bugüne kadarki başarılarına yeni kazanımlarla 
devam edeceklerine inancım tam.  

Özyeğin Üniversitesi bugün, üst yönetimiyle 
birlikte, ulusal ve uluslararası başarılara imza 
atan akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve 

bütün çalışanlarımızın büyük bir özveriyle 
yarattığı, hem köklü devlet üniversitelerimiz 
hem de genç vakıf üniversiteleri tarafından örnek 
alınan  ve yenilikçi çalışmaları ile fark yaratan 
önemli bir değerdir.  Dolayısı ile üniversitemizin 
ne ilk 10 yılının, ne de yeni somut hedeflerle 
tanımladığımız önümüzdeki 5 yılının sadece bir 
vizyon ve bu doğrultuda gerçekleşen sonuçlardan 
ibaret olmadığını özellikle vurgulamak 
istiyorum.   Senelerle ve sayılarla tanımlanabilen 
bu yolculuk;  aynı zamanda ve çok daha 
önemli olarak, bir akıl birliği gerektirdiği kadar 
yüreğimizi koyduğumuz ortak bir hayalin ve 
karşılıklı güvenle oluşan güçlü bir iş birliğinin 
eseri. Gönül ve emek birliği olmadan bugüne 
kadarki kazanımlarımız mümkün olamayacağı 
gibi bunların kalıcı ve sürdürülebilir olması da 
imkansız olurdu.   

10 yıl önce bu yolda attığımız adımları  
şekillendiren ve desteklemeye devam eden 
tüm Mütevelli Heyeti üyelerimize, heyecanı ve 
hayalleri ile bizleri ÖzÜ’de buluşturan Kurucu 
Rektörümüze,  başardıklarımızla gurur duyup 
farklı dönemlerde bize eşlik eden iç ve dış 
paydaşlarımıza, hedeflerimize inanarak aramıza 
katılan ve bizimle yürümeye devam eden tüm 
ÖzÜ mensuplarına ve her zaman ÖzÜ kimliğini 
taşıyacak olan, kendi hayallerini gerçekleştirerek 
üniversitemizi farklı platformlarda temsil eden 
ÖzÜ öğrencilerim ile beraber sayılarından daha 
da hızlı artan ulusal ve uluslararası başarıları 
ile bizleri gururlandıran mezunlarımıza ayrı ayrı 
teşekkür ederim. 

Hepimiz adına olduğu kadar ülkemiz ve gelecek 
nesiller adına bizlerin hiç unutmaması gereken 
çok önemli bir teşekkür borcumuz daha var. 
Gerçek bir eğitim sevdalısı olarak üniversitemizin 
fikri tohumlarını deneyimleri ile şekillendiren,   
10 yıllık yolculuğumuzun ilk gününden itibaren 
kimi zaman önümüzde yürüyerek bize ilham 
veren,  çoğu zaman arkamızda kalmaya özen 
göstererek bizleri yüreklendiren ama şartlar ne 
olursa olsun sadece maddi katkıları ile değil 
manevi desteği ile de her zaman yanımızda olan 
ve bunu hissettiren Üniversitemizin Kurucusu 
ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Hüsnü 
Özyeğin’e şahsım, tüm geçmiş ve gelecek ÖzÜ 
mensupları ve ülkemiz adına sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum.    

Bu yıl üniversitemizin 10. yılını kutlarken 10 
yaşımızın deneyimleri, başarıları, heyecanı ve 
hayalleri ile ileriye umutla, güvenle bakabilmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz.  Yeni başarılar ve daha 
nice 10 yıllar dilerim.



Kurumsal Başarılar

10. Yılımızı Birinciliklerle Taçlandırdık

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 sonuçlarına 
göre Genel Memnuniyet Sıralaması’nda Özyeğin Üniversitesi 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birinci oldu. Araştırma, Üniversite 
Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 109 devlet ve 63 vakıf 
olmak üzere toplamda 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
 
Üniversiteler; Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı, Yerleşke ve Yaşamının 
Doyuruculuğu, Akademik Destek ve İlgi, Kurumun Yönetim ve 

İşleyişinden 
Memnuniyet, 
Öğrenme İmkân 
ve Kaynaklarının 
Zenginliği, Kişisel 
Gelişim ve Kariyer 
Desteği olmak üzere 
toplam 6 kategoride 
değerlendirildi. 
Özyeğin Üniversitesi,  
“Akademik 
Destek ve İlgi” 

ve “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” kategorilerinde 
birinci olurken tüm sıralamalarda ilk 3’te yer aldı. Üniversitemiz 
araştırma kapsamındaki tüm kategorilerin bileşkesinden oluşan “Genel 
Memnuniyet Sıralaması”nda “Türkiye Birincisi” oldu.

* Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan       
   Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018

* CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018 * milliyet.com.tr  / 3 Ağustos 2018 tarihli haber

* Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan       
   Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018

Üniversitemizin “TÜMA Memnuniyet Araştırma Sıralaması”nda iki 
yıl üst üste elde ettiği birincilik başarısının yanı sıra, bu yıl ilk defa 
yapılan “Türkiye’nin Üstün Başarı Gösteren Rektörleri” sıralamasında 
da Altın Ödül, Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün oldu. 
 
Türkiye Üniversite Memnuniyet 
Araştırması’nda (TÜMA 2018) 
öğrencilere öğrenim gördükleri 
üniversitenin rektörünü 
değerlendirmeleri amacıyla 
10 maddeden oluşan “Rektör 
Performansı Değerlendirme 
Ölçeği” uygulandı. Öğrencilerin 
rektörlerini üniversitede 
göstermiş oldukları üstün 
performanslara göre 
değerlendirdiği bu araştırmada 
Prof. Dr. Esra Gençtürk, görevi 
süresince üniversitemizin 
kurumsallaşması, akademik 
kalitesinin gelişmesi ve öğrenci 
memnuniyetinin artması gibi 
konularda attığı önemli adımlar 
ve titiz çalışmalarıyla en yüksek 
skoru alarak “Altın Ödül”ün sahibi oldu.

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 
CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018 araştırmasının sonuçlarına 
göre “Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler” sıralamasında ilk sırayı 
Özyeğin Üniversitesi aldı. Herhangi bir kurum veya kuruluştan finansal 
destek alınmadan yapılan araştırmaya göre, öğrencilerimizin yüzde 49.3’ü 
mezun olduktan sonra ilk 6 ay içinde, yüzde 29.58’i ise mezun olmadan 
önce çalışmaya başlıyor.

Mezun deneyimleri üzerine kurgulanmış, istihdamdan ücrete, eğitim 
kalitesinden üniversitelerin yurt, burs ve sosyal yaşam olanaklarına kadar 
15 ayrı parametre üzerinden üniversiteleri ve lisans eğitimi veren bölümleri 
yıllık olarak ölçümleyen CALIBRE endeksini oluşturan araştırmaya, 164 
farklı üniversiteden 38 bin 441 mezun katılım gösterdi. 

Anket yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara ilk iş bulma süreleri, ilk 
çalışılan işteki ücret aralığı, mezun olduktan ne kadar süre sonra istihdam 
şansı elde ettikleri, çalışılan ilk iş kolunun sektörü ve memnuniyet durumu 
gibi detaylar soruldu. Yalnızca mezun deneyimleri üzerine kurgulanan ve 
iki yıldır düzenli olarak yapılan araştırmada, istatistiksel olarak yeterli 
sayıda veriye sahip 75 üniversite ve 52 bölüme ilişkin bulgular açıklandı. 
Araştırma, Türkiye’de kariyer ve yetenek yönetimi uygulamalarının 
gelişmesi ve bu alandaki uzman iş gücünün yetişmesine katkı sağlaması 
amacıyla kurulan Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği tarafından yapıldı.

Ödüllü mimari projeleri ve örnek teşkil eden “sürdürülebilir üniversite” 
uygulamalarının yanı sıra, enerjinin verimli kullanımı ile öğrenciler ve 
çalışanlar için daha sağlıklı bir yaşam ve iş ortamı yaratılması hedefiyle 
kurulan, Türkiye’nin kendi alanında ilk LEED “Gold” Sertifikalı binalarına 
sahip Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü, 2018 yılında yapılan 
araştırmaya göre Türkiye’nin en iyi kampüsü seçildi. 

Özyeğin Üniversitesi’nin yenilikçi vizyonunun somut bir örneği olan 
Çekmeköy Kampüsü, bulunduğu çevreye hem kültürel hem fiziksel 
açıdan katkıda bulunacak bir tasarıma sahip.  Dünyanın önde gelen 
üniversitelerinin mimari yapıları örnek alınarak, çevreci malzeme 
kullanımı ile ışığın ve şeffaflığın ön plana çıkarıldığı kampüs binaları, 
enerjiyi maksimum tasarruflu kullanabilmek için birçok yenilikçi çevre 
dostu sistemi de içerisinde barındırıyor.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)
2017 ve 2018 Genel Memnuniyet Sıralamasında

Tüm Üniversiteler Arasında
BİRİNCİYİZ!

CALIBRE 
Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018’de

“Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler”
sıralamasında  “BİRİNCİYİZ”

TÜMA 2018 
“Türkiye’nin Üstün Performans Gösteren Rektörleri” 

sıralamasında Rektörümüz  Prof. Dr. Esra Gençtürk’e
“ALTIN ÖDÜL”

Türkiye’nin 
“En iyi Kampüse Sahip İlk 10 Üniversitesi” 

2018 sıralamasında 
“BİRİNCİYİZ”
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Yeni Görevlendirmeler

Üniversitemizin “Tüm paydaşlar tarafından en çok tercih edilen girişimci 
araştırma üniversitesi olmak” vizyonu doğrultusunda akademik birimlerimizin 
yeni 5 yıllık stratejik hedeflerini belirleme çalışmalarını tamamlamak 
üzereyiz.  Fakülte ve bölümlerin öz değerlendirmeleri ile 2017 yılında devam 
eden stratejik plan çalışmalarının son evresinde, hem fakülteler özelinde 
hem de fakülteler arası koordinasyonu sağlayarak bu çalışmaları bütünsel 
olarak ele alıyoruz.

Rektörümüzün görevlendirmesi ile Şubat 2018’de başlayan ve Eylül 2018 itibarı 
ile  Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı sorumluluğunda ilerlenen bu 
son evre üç aşamadan oluşuyor.  İlk aşamada, iç ve dış paydaşlarımız, eğitim, 
araştırma ve bilgi transferi faaliyetlerimiz ve yönetişim süreçlerimizle ilgili 
stratejik amaçlarımızı belirledik. İkinci aşamada, her bir stratejik amaç için 
o amaca ne derecede ulaştığımızı tespit etmemizi sağlayacak somut verilere 
dayalı metrikleri belirledik. Bu metrikleri belirlerken, önde gelen uluslararası 
ve ulusal endekslerin kullanıldığı ölçütlere de yer vermeye özen gösterdik. 
Şu an içinde bulunduğumuz üçüncü aşamada ise her bir metrik için, fakülte/
yüksekokul, bölüm ve program bazında, referans aldığımız üniversitelere ait 
verileri de göz önünde bulundurarak, 5 yıllık hedef değerlerimizi belirliyor 
ve bu hedef değerlere ulaşmak için aksiyon planlarımızı oluşturuyoruz. 
Belirlediğimiz metriklere ait değerleri dönemsel olarak takip ediyor ve 
hedeflerimize ulaşmak için gereken iyileştirme önlemlerini alıyor olacağız. 

Stratejik hedeflerimizi, üniversitemizin vizyonu doğrultusunda 7 sorumluluk 
alanı altında topladık. Vizyonumuzdaki “tüm paydaşlar”ı dış paydaşlar 
ve iç paydaşlar olarak ikiye ayırdık. “Girişimciliğe” bilgi transferi başlığı 
altında yer verdik. Üniversitenin ana fonksiyonu olan eğitimi, lisans eğitimi 
ve lisansüstü eğitim olarak iki farklı boyutta ele aldık. Son olarak, tüm 
faaliyetlerimizi destekleyici imkan ve ortamı sağladığımızdan emin olmak 
için yönetişim başlığını ekledik.  Akademik birim yöneticilerinin ve/
veya bölümlerin katılımı ile yapılan istişareler sonunda,  bu 7 sorumluluk 
alanımızın her biri için tüm fakülte ve yüksekokullarımızda geçerli olacak 
şekilde toplam 28 stratejik amaç belirledik.

Bu 28 stratejik amacın her birinde hangi seviyede olduğumuzu tespit ve takip 
etmek için stratejik amaç başına somut ve ölçülebilir ortalama 6 stratejik 
metrik belirledik. Bu metrikleri hem üniversite genelinde, hem fakülte/
yüksekokul bazında, hem de her bir bölüm ve program detayında takip 
edeceğiz. Üniversitemizde 6 fakülte ve 2 yüksekokul, 27 bölüm, İngilizce 
hazırlık programı, 23 lisans programı ve 31 lisansüstü programı (7 doktora, tezli 
ve tezsiz olmak üzere 24 yüksek lisans) bulunuyor. Stratejik metriklerimizi 
tüm fakülte/yüksekokul, bölüm ve programlar için ölçtüğümüzde her 
sene yaklaşık 6000 adet ölçüm yapmış olacağız. Vizyonumuza ulaşmak 
doğrultusunda ve Rektörümüzün liderliğinde üniversitemizin benimsemiş 
olduğu hesap verebilir kurumsal yönetim anlayışımız için kritik öneme sahip 
olan bu kapsamlı çalışmamıza tüm akademik ve idari birimlerimizin verdiği 
destek için çok teşekkür ediyoruz.

Üniversitemizin 2018-2023 Stratejik Planı’nın ana başlıklarından biri olan “Öğrenci 
Gelişimi ve Deneyimi”, 10. Yılımızla beraber birçok yeni atılımın da temelini 
oluşturuyor.  Tüm akademik ve gelişim destek süreçlerinin öğrenci odaklı olarak 
yeniden kurgulandığı stratejimizin “Öğrenci Gelişimi ve Deneyimi” başlığı dört yeni 
inisiyatif ve ilgili ekiplerden oluşuyor:

ÖzÜ Deneyim: Öğrencilerimizin yeni öğrenci oryantasyonundan mezun oldukları 
güne kadar sürdürdükleri yolculukta deneyimlerini tanımlamak, iyileştirmek ve 
zenginleştirmek için öğrenci duygu ve davranışlarını anlamaya yönelik çalışmaları 
kapsamaktadır. Bu doğrultuda, hem bireysel faaliyetlerinde hem de üniversite 
birimleri ile olan temas noktalarında ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için bir 
öğrenci yolculuk haritası oluşturularak, tasarım düşüncesi ile sürekli iyileştirmeler 
yapılması amaçlanmıştır.  

ÖzÜ Analitik:  Destek hizmetlerinin öğrencilerimize doğru zamanda doğru 
kaynakları sunabilmesi ve öğrenci başarısını artırmak için öngörü analizleri ve 
erken müdahale sistemleri ile veriye dayalı çalışmaları içermektedir.  Ders bazında 
öğrenme analitiği kullanılarak ölçme, değerlendirme ve raporlama yapılması 
planlanmaktadır. Her akademik dönem sonunda ders bazında gerçekleştirilen başarı 
analizleri doğrultusunda öğretim elemanı ile iş birliği halinde gerekli kaynakların 
sunulması ve iyileştirmelerin yapılması hedeflenmektedir.  

ÖzÜ Danışmanlık:  Öğrencilerimize özellikle eğitimlerinin ilk iki senesinde 
proaktif danışmanlık ile akademik, sosyal, kültürel ve psikolojik gelişime yönelik 
yapıcı ve etkin destek sunulması amacı ile kurulmuştur. Erken müdahale sistemleri 
ile destek ihtiyacı tespit edilen öğrencilere bu desteğin, danışmanlarının takibi ve 
gerektiğinde diğer destek birimlerine yönlendirme ile verilmesi amaçlanmıştır.  

ÖzÜ Öğrenme & Gelişme:  Zengin bir öğrenme desteği sunmak için kurulmuş 
olan Öğrenme Ofisi, akademik birimlerle iş birliği halinde, öğrencilerimizin öz 
düzenleyici öğrenen olma ve yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazanımı için ders, 
seminer ve eğitimler sunmayı,  bire bir görüşmelerle öğrencilerimize destek vermeyi 
planlamaktadır.  Etkin öğretme için yenilikçi eğitim yöntemlerinin ve teknolojilerinin 
tanıtımı ve kullanımının teşvik edilmesi de bu ofisin hedeflerindendir.     

Üniversitemizin 2018-2023 Stratejik Planı’nın ana başlıklarından biri olan “Öğrenci 
Gelişimi ve Deneyimi” alanında 10. yılımızla beraber birçok yeni atılımı hayata 
geçirirken,  öğrenci gelişiminden sorumlu mevcut birimlerimiz de çalışmalarını 
daha ileriye taşıyacak yeni hedefler ile faaliyetlerine devam edecek.  Oryantasyon 
ve mezuniyet töreni gibi katılımcı sayısı açısından büyük etkinlikleri düzenleyen 
Öğrenci Yaşam Ofisi, bunun yanı sıra üniversitenin en fazla kayıtlı öğrenci sayısına 
sahip “SEC 101 Üniversite Yaşamına Giriş” dersini de yürütmeye devam edecek.  
Sosyal Gelişim Birimi kulüpler aracılığı ile ÖzÜ’nün sosyal ve kültürel zenginliğini 
artırırken, Psikolojik Gelişim Birimi öğrencilerimize psikolojik destek vermeye 
devam edecek.  Profesyonel Gelişim Birimi de kariyer yönetimi ve becerilerinin 
kazanımı için iç ve dış paydaşlarımızla çalışmalarını sürdürecek.   

Öğrenci Gelişimi ve Deneyiminden Sorumlu Rektör Yardımcısının sorumluluğunda 
yürütülecek olan bu yeni inisiyatiflerin ve daha da güçlenerek devam edecek 
olan mevcut faaliyetlerin heyecanına beni ortak ettiği için değerli Rektörümüz 
Prof. Dr. Esra Gençtürk’e teşekkür ederim. Esra Hocamızın liderliğinde Özyeğin 
Üniversitesi, değişimin ve dönüşümün öncüsü olmaya devam edecektir.  Yeni 
dönemin üniversitemize daha büyük başarılar getirmesi en büyük dileğimdir.

Prof. Dr. 
Tanju Erdem

Prof. Dr. 
Güray Erkol
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Yeni Görevlendirmeler

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 2013 yılında TÜBİTAK 1513 
projesi ile 10 yıl boyunca (5+5 yıl) destek almaya hak kazanan ilk 10 Üniversite 
arasında yer almıştı. Şimdi, 2018 yılı itibariyle, hem üniversitemizin 10. yılını 
tamamlamış, hem de TTO projesinin 2. Fazı olan “Hedef Odaklı Gelişim Aşaması” 
na başlamış bulunuyoruz. TTO’nun 2018-2023 performans göstergeleri arasında 
üniversite-sanayi iş birliği projelerinin sayısı ve bütçeleri, TÜBİTAK - Kalkınma 
Ajansı proje sayıları ve bu projelerden çıkan buluş, patent başvurusu, tesciller ile 
şirketleşen girişim sayılarımıza yer verilmektedir. TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi (GYÜE)’nde akademik yayınlarla birlikte, bu performans 
kriterlerine de büyük önem ve ağırlık verilmektedir. Özyeğin Üniversitesi olarak 
hedefimiz sadece ulusal değil, uluslararası sıralamalarda da -QS World University 
Rankings, Times Higher Education (THE) gibi- ülkemizi gururla temsil etmektir. 
Önümüzdeki bu zorlu hedefleri gerçekleştirebilmek için, öncelikle kısa ama 
başarılarla dolu tarihçemize hızlıca göz atalım.  

Özyeğin Üniversitesi ilk 10 yılında “Girişimci ve 3. Nesil Üniversite” kavramını adeta 
tasvir eden bir marka olmuş ve bu vizyonun altını tüm fakülte ve bölümleriyle; 
çok sayıda program, proje, ödül ile doldurmayı başarmıştır.  Bunlardan öne 
çıkanlar: 10.000 Kadın Girişimci Programı, teknogirişimler için hızlandırıcı olarak 
kurulan Girişim Fabrikası, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerindeki başarıları, 
kurumsal eğitim iş birlikleri, üniversite-sanayi projeleri, sektörel oryantasyon 
programları, ilk 10 TTO ve GYÜE Endeks sıralaması, güçlü patent portföyü, BİGG 
(Bireysel Genç Girişimci) Uygulayıcı Kuruluş rolü, öğrenci ve hocalarımızın ferdi 
girişimleri, kurum içi girişimcilik konferansları, ÖzÜ-X’in açık inovasyon mekanı 
olarak iç ve dış paydaşların kullanımına sunulması, OpenFab Tasarım-Prototipleme 
Atölyesi, vb.  
 
Şu an ise önümüzde 5 ve 10 yıllık hedeflerimiz durmakta.  Sayın Rektörümüzün 
liderliğinde yürütülen 2018-2023 Stratejik Plan çalışmaları doğrultusunda 

belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için akademisyenlerimiz, TTO, 
öğrencilerimiz ve idarecilerimizden ciddi katkılar beklenecektir.  Her stratejik 
çalışmada olduğu gibi kaynakların sınırlı, hedeflerin büyük ve optimizasyonun 
şart olacağı da kesin. 

Bu öngörü ile TTO & Girişimcilik Merkezi olarak, araştırma alanları ve 
girişimcilikte artık tematik odaklılık, sektörel know-how birikimi, yüksek 
teknoloji üretebilecek altyapılar, çözüm ve çıktı odaklı yaklaşım ve çevik 
hareket kabiliyeti gibi özelliklerimizi güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 
Bu sayede, üniversitemizin “tüm paydaşlar tarafından en çok tercih edilen 
girişimci araştırma üniversitesi olma” vizyonu doğrultusunda dünya çapında, 
belli yetkinliklerde ilk akla gelen üniversite ve mükemmeliyet merkezi haline 
gelerek, marka değerimizi yüceltecek ikinci 10 yılımıza geçiyor ve geleceğe 
güvenle ilerliyor olacağız. 

Tüm öğrenci, akademisyen ve idarecilerimize şimdiden 2018-2023 döneminde 
başarılar, TTO ve Girişimcilik Merkezimizle gerçekleştirecekleri nice çalışmalar 
dilerim.
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Dr. İsmail Arı

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimize Bütüncül Bir Yaklaşım:

ÖzÜ-SP ‘Sürdürülebilirlik Platformu’
Kuruluşunda yer alan ve yeni stratejisinde öne çıkardığı önemli değerlerinden biri 
‘sürdürülebilirlik’ olan üniversitemiz;  6 Nisan 2017’de hayata geçirdiği Özyeğin 
Üniversitesi-TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF) ile yaptığı önemli 
iş birliğinden sonra iş dünyasının ötesinde sürdürülebilir bir yaşam biçimine 
öncülük edecek çalışmalara hız vermek üzere Sürdürülebilirlik Platformu’nu 
kurdu. 

Kalkınmayı sürdürülebilir kılacak politikalara katkı sağlayacak ve iş dünyasının bu 
alandaki dönüşümüne destek verecek çalışmalar yürütmek üzere kurulmus olan 
SKF’nin de bünyesinde bulunduğu Sürdürülebilirlik Platformu, sürdürülebilirlik 
konusunda bilgi üreten, farkındalık yaratan, akademik çalışmaları ile tüm 
katılımcıları/paydaşları için sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkı yapabilen ve 
bu konuda örnek olabilecek bir üniversite modelinin geliştirilmesini amaçlıyor. 

Bu hedef doğrultusunda çok disiplinli, çok rol alanlı ve katılımlı, kapsayıcı bir 
model olarak Ekim 2018’de Rektörlük’e bağlı kurulan Sürdürülebilirlik Platformu:

• Sürdürülebilirlik hedeflerini belirleme ve bu hedefler doğrultusunda   
 değerlendirme yapma, sonuçları paydaşlarıyla paylaşma;
• Sürdürülebilirlik üstüne çoklu disiplinlerde araştırmaları destekleme; 
• Sürdürülebilirliğin entegre edildiği çok disiplinli bir eğitim ortamı oluşturma; 

 

• Üniversite kampüsünün sürdürülebilirliğini sürekli kılma; 
• Uluslararası ve yerel ölçekte fakülte üyeleri, üniversite çalışanları, öğrenciler, 
devlet kurumları ve özel sektörü içeren koordineli bir ağ kurarak bu paydaşlar 
arasında iş birlikleri sağlama hedefleri ile çalışmalarına başladı.

ÖzÜ-SP; Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş “17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi”ni, ülkemizin önceliklerini ve üniversitemizin araştırmacı kimliği ile öne 
çıkan çalışma alanlarını dikkate alarak ilk etapta oluşturduğu Sürdürülebilirlik 
Çalışma Kümeleri aracılığı ile çalışmalarını yürütmeyi planlıyor.  Bu kümeler:  
1) İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 2) Sürdürülebilir Kentler ve Yapılaşma 
3) Enerji ve İklim 4) Toplumsal Eşitlik

ÖzÜ-X’te faaliyet gösteren ÖzÜ-SP; kuruluş aşaması süresince Prof. Dr. Esra 
Gençtürk ve Prof. Dr. Hülya Turgut liderliğinde Okan Pala, Dr. Damla Durak Uşar 
ve Gökçe Gökbalkan ile çalışmalarını yürütüyor. Sürdürülebilirlik ile ilgili tüm 
faaliyetlerin koordine edilmesi,  duyurulması ve görünürlüğünün artırılmasına 
ilave olarak bu faaliyetler ve ilgili tüm akademik ve idari düzenlemelerin takip 
edilip, rapor haline getirilmesi de bu birimin temel sorumlulukları arasında yer 
alıyor.  

Üniversitemizin 10. yıl kutlamaları kapsamında ÖzÜ-SP;  sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri hakkında farkındalık 
yaratılması, dünyada ve ülkemizde yapılan 
çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımı hedefiyle 
hem farklı derslerle ilişkilendirilmiş hem 
de tüm ÖzÜ mensuplarının katılımına açık 
‘Sürdürülebilirlik Konuşmaları’ serisini Güz 
2018 döneminde hayata geçirdi.  

Platformun kuruluşu ile birlikte erişime 
açılan web sitesinde, ÖzÜ’de sürdürülebilirlik 
konusunda yapılan çalışmalar ve etkinlikler 
hakkında bilgi edinilebilir.*

Soldan Sağa: Okan Pala, Dr. Damla Durak Uşar ve Gökçe Gökbalkan 

Prof. Dr. Hülya Turgut
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

SKF İcra Komitesi Eşbaşkanı

*detaylı bilgi için
www. surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr

surdurulebilirlik@ozyegin.edu.tr



Fen Bilimleri 
Enstitüsü

Sosyal Bilimler
Enstitüsü

İşletme 
Enstitüsü

Teknoloji Ürünleri 
Uygulama ve Araştırma 

Merkezi

Enerji Verimli Elektronik, 
Aydınlatma Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma 

Merkezi

Optik Kablosuz 
Haberleşme Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Enerji Çevre ve 
Ekonomi Merkezi

Kütüphane

MÜTEVELLİ HEYETİ 

REKTÖR
Prof. Dr. F. Esra Gençtürk

ÜNİVERSİTE 
YÖNETİM KURULU

Alman Hukuku 
Uygulama ve Araştırma 

Merkezi

İşletme 
Fakültesi

Mühendislik 
Fakültesi

Hukuk 
Fakültesi

Sosyal Bilimler 
Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi

Psikolojik Gelişim
Kurumsal
İletişim

İnsan
Kaynakları

Öğrenci 
Hizmetleri

Planlama ve
Analiz Ofisi

Mali 
İşler

Bilgi
Teknolojileri

Operasyon

Güvenli Yaşam
ve Çevre

Spor 
Merkezi

Konaklama
Hizmetleri

Sosyal Gelişim

Öğrenci Yaşam Ofisi

Öğrenme Ofisi

Mezunlar Ofisi

Akademik Danışmanlık 
Ofisi

Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu

Yabancı Diller 
Yüksekokulu

SENATO

Araştırmadan Sorumlu 
Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. M. Reha Civanlar

Akademik İşlerden Sorumlu
 Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. A. Tanju Erdem

Öğrenci Gelişimi ve 
Deneyiminden Sorumlu 

Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Güray Erkol

Rektörlüğe Bağlı 
Merkezler

Genel Sekreter
Ahmet Tolga Önder

Rektörlüğe Bağlı 
Birimler

Strateji ve Kurumsal 
Gelişim 

Seha İşmen Özgür, Direktör 

Akreditasyon ve Kalite
Güvencesi

Yasemin Kilit, Koordinatör

YÖK İlişkileri 
Nuray Özışık, Koordinatör

Hukuk Müşavirliği
Sıla Oral, Hukuk Danışmanı

Finans 
Mühendisliği

Merkezi

Yaşam Boyu 
Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Çift ve Aile Merkezi 
(ÖzÜÇAM)

Teknoloji Transferi 
ve Girişimcilik 

Merkezi

Sektörel
Eğitim

Profesyonel
Gelişim

Uluslararası 
Ofis

Sürdürülebilirlik 
Platformu

Yeni Organizasyonel Yapı

2018 - 2019 Akademik Yılı Organizasyon Şeması
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Ad Soyad Departman / Görev
Alaattin Horoz Kütüphane / Dolaşım Görevlisi

Ali Pınar Konaklama Hizmetleri / Görevli

Buğra Can Alagöz Bilgi Teknolojileri / Uzman

Büşra Şahin Girişimcilik Merkezi / Uzman

Dudu Yeşim Ince Öğrenci Dekanlığı / Eğitim Uzmanı

Egecan Karakaş Bilgi Teknolojileri / İş Analisti

Elif Ertürk Uluslararasi Ofis / Uzman

Esra Turan Hukuk Fakültesi  / İdari Yetkili

Ezgi Gezmiş Konaklama Hizmetleri / Görevli

Gamze Demir Bilgi Teknolojileri / İş Analisti

Gizem Güler Öğrenci Hizmetleri / Uzman

Gökhan Günyol Bilgi Teknolojileri / Ekip Yöneticisi

Güneş Viter Spor Merkezi / Uzman

Hande Edemen Öğrenci Dekanlığı / Akademik Danışman

Kaan Koçak Finans Mühendisliği Merkezi / Uzman

Mehmet Onur Yazğan Kurumsal İletişim / Uzman

Mert Kaya Kütüphane / Kataloglama Görevlisi

Merve Yavuz Sürekli Eğitim Akademisi / Uzman

Muharrem Erdun UBYO / Aşçı Yardımcısı

Mustafa Göltaş UBYO / Üretim Şefi

Onur Akar Konaklama Hizmetleri / Görevli

Onur Uysal Kurumsal İletişim / Dijital Medya ve PR Müdürü 

Özge Can Özad Konaklama Hizmetleri / Görevli

Petek Çağman UBYO / Satış ve Pazarlama Proje Müdürü

Saniye İhtiar Sali Ali Çift ve Aile Merkezi / İdari Uzman

Tuğba Sezer Hukuk Fakültesi / İdari Uzman

Aramıza Yeni Katılan Akademik ve İdari Çalışanlarımıza 
Hoş Geldiniz Diyoruz

2018-2019 Akademik Yılında Terfi Eden ÖzÜ Mensuplarına 
Yeni İdari Görevlerinde Başarılar Diliyoruz

ÖzÜ’ye Yeni Katılanlar ve Terfiler

AD SOYAD FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / BÖLÜM ESKİ GÖREVİ YENİ GÖREVİ
Beste Ersun Kurumsal İletişim Kurumsal İletişim Ekip Yöneticisi / Müdür Vekili Kurumsal İletişim Koordinatörü
Müge Yalçın Kurumsal İletişim Özel Etkinlikler Uzmanı İletişim Ekip Yöneticisi
Melih Can Bilgi Teknolojileri BT Destek Hizmetleri Ekip Yöneticisi BT Destek Hizmetleri Müdürü
Fırat Zeydan Bilgi Teknolojileri Yazılım Uzmanı Yazılım Ekip Yöneticisi
Tuncel Esmer Bilgi Teknolojileri BT Destek Hizmetleri Teknik Destek Elemanı Bt Destek Hizmetleri Uzmanı
Hüsnü Kuzucuoğlu Bilgi Teknolojileri BT Destek Hizmetleri Teknik Destek Elemanı Bt Destek Hizmetleri Uzmanı
Müge Evren Öğrenci Dekanlığı İdari Uzman ÖzÜ Danışmanlık Ofisi İdari Yöneticisi
Kamer Birgül Yıldız Öğrenci Hizmetleri Planlama Uzmanı Akademik Planlama Ekip Yöneticisi
Derya Bayraktaroğlu Öğrenci Hizmetleri İdari İşlemler Görevlisi İdari İşlemler Uzmanı
Banu Tunalı Kütüphane Süreli Yayınlar ve ILL Uzmanı Kullanıcı Hizmetleri Ekip Yöneticisi
Fadime Taşçı Kütüphane Kataloglama Kütüphanecisi Kataloglama Uzmanı
Zeynep İspir Kütüphane Satınalma Kütüphanecisi E-Kaynaklar Uzmanı
Gülbahar Coşkun Girişimcilik Merkezi Openfab Eğitim Sorumlusu Openfab Ekip Yöneticisi
Meltem Mercan Yalçındağ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Fakülte İdari Yetkilisi Fakülte İdari Yöneticisi
Gılman Dere Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü İdari Uzmanı Enstitü İdari Yetkilisi
Behire Candan Tunçalp Mühendislik Fakültesi Fakülte İdari  Uzmanı Fakülte İdari Yetkilisi
Merve Erzincanlı Mühendislik Fakültesi Fakülte İdari Görevlisi Fakülte İdari Uzmanı
Gaye Taşoluk Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Fakülte İdari  Uzmanı Fakülte İdari Yetkilisi
Sadettin Ünal Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul İdari Uzmanı Yüksekokul İdari Yetkilisi
Eda Öztürk Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul İdari Görevlisi Yüksekokul İdari Uzmanı

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Ünvan Ad Soyad Doktora

İşletme 
Fakültesi

Girişimcilik Dr. Öğretim Üyesi Yeliz CANTİMUR University of Groningen

Uluslararası Finans Dr. Öğretim Üyesi Levent GÜNTAY University of Maryland

İşletme Dr. Öğretim Üyesi Emre KARALİ Erasmus University Rotterdam

Mühendislik 
Fakültesi

Inşaat Mühendisliği Profesör Safiye Feyza ÇİNİCİOĞLU Boğaziçi Üniversitesi 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Evşen Yanmaz ADAM Carnegie Mellon University

Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Kübra Kalkan ÇAKMAKÇI Boğaziçi Üniversitesi 

Makina Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Hande ÖZTÜRK Columbia University

Makina Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Ramazan ÜNAL University of Twente

Endüstri Mühendisliği Öğretim Görevlisi Bora TOKGÖZ

Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Görevlisi Naveed MUSTAFA

Hukuk 
Fakültesi

Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Özge Didem BOULANGER Marmara Üniversitesi

Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Hanife Nilüfer Uğur DALAY İstanbul Üniversitesi

Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Hasan DURSUN Ankara Üniversitesi

Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Akın KIVRAKDAL İstanbul Üniversitesi

Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Behçet PİKER İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler 
Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Doçent Evren Balta PAKER City University of New York

Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı ACAR University of Nebraska-Lincoln

Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi Duygu KARATAŞ Michigan State University                                                                                                  

Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi Celia Katrine Naivar ŞEN Koç Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi Emine DENİZ New York University

İnsan ve Toplum Bilimleri Öğretim Görevlisi Martin Harrisson PRIESTMAN

Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi

Mimarlık Doçent Alessandro CAMİZ Sapienza Universita di Roma

Mimarlık Dr. Öğretim Üyesi Deniz İkiz KAYA Oxford Brookes University

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğretim Üyesi Pınar SEZGİNALP Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği Dr. Öğretim Üyesi Ebru Tekin BİLBİL Boğaziçi Üniversitesi 

Otel Yöneticiliği Dr. Öğretim Üyesi Özcan CEYLAN Universite Paris Ouest Nantere

Otel Yöneticiliği Dr. Öğretim Üyesi Hanım Kader Şanlıöz ÖZGEN Dokuz Eylül Üniversitesi

Yabancı Diller 
Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi Azer DOĞAN

Öğretim Görevlisi Leyla Yıldız DİKER

Öğretim Görevlisi Sultan DÜZENLİ

Öğretim Görevlisi Aida GÖRGÜLÜ

Öğretim Görevlisi Burcu KALDIRIM

Öğretim Görevlisi Mohammad KHARI

Öğretim Görevlisi Seda ŞENGÜDER
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Ece Su Ağdaş * 1,002 Ekonomi İstanbul Galatasaray Lisesi
Ali Yağız Sandal 1,279 İşletme Özel Tarsus Çukurova Kampüs Anadolu Lisesi 

Muhammed Mücahit Denk 2,989 Uluslararası Finans Bahçelievler Prof.Dr.M.Turhan Sos.Bil.Lisesi
Vehbi Demirci 6,085 Uluslararası İşletmecilik ve Tic. Ankara Polis Koleji
Maximilian Alp Grüder 7,952 Yönetim Bilişim Sistemleri Özel Üsküdar Amerikan Kız Lisesi

Alpcan Uçar 24,697 Girişimcilik Açık Öğretim Lisesi

Üniversite tercih, kayıt ve ek yerleştirme sürecinde takvim sona erdi. 
Yaklaşık 2 milyon 300 bin aday, 2018 yılında Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (YKS) olarak adlandırılan sınava girdi ve hayallerindeki bölüm 
ve üniversite için yarıştı. Bu yıl sınav yönteminde yapılan değişiklikler 
nedeniyle Türkiye genelinde yerleştirme puanları ve doluluk oranlarında 
düşüş yaşandığı da gözlemlendi. Ancak sınav ve tercih sürecinde 
yaşanan değişikliklere rağmen üniversitemiz 2018 yılını da geçen yıllarda 
olduğu gibi yüksek doluluk oranı ve başarı sıralaması ile kapattı. Vakıf 
üniversiteleri genel doluluk oranı bu yıl yüzde 72.5 iken, üniversitemiz 
yüzde 96’lık doluluk oranıyla üst sıralarda yerini aldı. 

YKS sonucuna göre ilk 10 binde yer alan ve üniversitemizi tercih eden 
öğrenci sayısında da artış yaşandı. 2017 yılında toplam yerleşen öğrenci 
sayımızın yüzde 6.1’ini ilk 10 binden gelen öğrenciler oluştururken bu 
oran 2018’de yüzde 8.3’e yükseldi. 

YKS 2018 sonucuna göre en fazla öğrenci aldığımız iller sıralamasında ilk 
sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla İzmir, Bursa Ankara ve Antalya 
illeri takip etti. Türkiye’nin 55 farklı ilinden ve dünyanın 42 ülkesinden 
aramıza katılan 2018 girişli öğrencilerimiz, aynı zamanda bugüne kadarki 
en zengin coğrafi çeşitliliğe sahip yeni öğrenci grubumuz olma özelliğini 
de taşıyor.

2018’de Yerleşen Öğrencilerimizin %8,3’ü İlk 10 bin’den

Lisans Programlarımıza En Yüksek Başarı 
Sıralaması ile Yerleşen Öğrencilerimiz

Murat Can İnal * 371 Uluslararası İlişkiler Özel Antalya Fen Lisesi

Ezgi Hügül 1,268 Psikoloji Özel Rasim Şahinkaya Fen Lisesi (Bursa)

Hatice Kübra Yücel * 1,725 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Özel Saraç İlgi Okulları Fen Lisesi (Şanlıurfa)

Selami Karakaş 2,728 Bilgisayar Mühendisliği Şanlıurfa Fen Lisesi
Ulvi Fındık 6,025 Endüstri Mühendisliği Eminönü Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Altan Yanbak 7,577 Makina Mühendisliği Ceyhan Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi
Metin Arda Köker 26,243 İnşaat Mühendisliği İstek Özel Belde Fen Lisesi

Enes Ovalı * 103 Hukuk Balıkesir T.C.Ziraat Bankası Fen Lisesi

Adı Soyadı
2018 Yılı 
Başarı 
Sırası

Lisans Programı Lise Adı

Adı Soyadı
2018 Yılı 
Başarı 
Sırası

Lisans Programı Lise Adı

Adı Soyadı
2018 Yılı 
Başarı 
Sırası

Lisans Programı Lise Adı

Adı Soyadı
2018 Yılı 
Başarı 
Sırası

Lisans Programı Lise Adı

Adı Soyadı
2018 Yılı 
Başarı 
Sırası

Lisans Programı Lise Adı

İŞLETME FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kemal Emin Sivrikaya * 1,742 Pilotaj Ordu Fen Lisesi
Emin Özkol 30,814 Havacılık Yönetimi Özel Eyüboğlu Lisesi

Adı Soyadı
2018 Yılı 
Başarı 
Sırası

Lisans Programı Lise Adı

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Enes Alp Koç * 136 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Samsun Tülay Başaran Anadolu Lisesi
İsmail Erdem Tan 63,269 Otel Yöneticiliği Özel Açı Temel Lisesi (Amasya)

Adı Soyadı
2018 Yılı 
Başarı 
Sırası

Lisans Programı Lise Adı

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

* 2018-2019 Akademik Yılı Fakülte ve Yüksekokullarımıza En Yüksek Başarı Sıralaması ile Yerleşen Öğrencilerimiz

Aramıza Yeni Katılan Öğrenciler

Fatih Çatkın * 234 İletişim Tasarımı Özel Okyanus Fen Lisesi

Şifa Nur Tantu 4,803 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bağcılar M.Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
Ali Eren Şeker 15,835 Mimarlık Üsküdar H.Avni Sözen Anadolu Lisesi
Hüseyin Baki Karakuş 22,873 Mimarlık (Türkçe) Bahçelievler N.Fazıl Kısakürek Lisesi
Gözde Ceren Çora 41,318 Endüstri Ürünleri Tasarımı Özel Antalya Final Fen Lisesi (Antalya)
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Aramıza Yeni Katılan Öğrenciler

Eğitimde Fırsat Eşitliği 
Burs Programı 2018 Bursiyerleri 
Aramıza Katıldı

2018 Bursiyerlerimiz   

Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Yüksek Lisans Doktora

Bilgisayar Mühendisliği 13 3

Elektrik Elektronik Mühendisliği 26 10

Endüstri Mühendisliği 19 2

Finans Mühendisliği 24

İnşaat Mühendisliği 7

Makina Mühendisliği 9 4

Mimarlık 4

İşletme Enstitüsü

Program Yüksek Lisans Doktora

İşletme Doktora 6

Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (EMBA) 15

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) 10

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Yüksek Lisans Doktora

Kamu Hukuku 2 1

Özel Hukuk 7

Psikoloji 10

Tasarım, Teknoloji ve Toplum 3 11

2018-2019 Akademik Yılında 186 Lisansüstü Öğrencimiz Aramıza Katıldı

Bu yıl 

öğrenci aldığımız ülkeler 

arasın
a Küba ve İs

panya da 

dahil oldu 

Başarılı öğrencilere hayal ettikleri dünya standartlarında eğitim fırsatı 
sunabilmek hedefiyle 2015 yılında hayata geçirdiğimiz “Eğitimde Fırsat 
Eşitliği Burs Programı” ile her yıl daha fazla öğrenciye ulaşıyoruz. 

Programın başladığı ilk yıl 35 farklı il ve 214 liseden 700 başvuru 
alırken, 2018 yılında 51 farklı il ve 367 liseden, 1.147 başvuru aldık. 
Kampüsümüzde gerçekleşen etkinlik ve mülakatlar sonucunda bu yıl 
aramıza katılan 17 yeni öğrencimizle birlikte bursiyerlerimizin sayısı 
86’ya ulaştı.  

Tüm Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı öğrencilerimize yeni akademik 
yılda başarılar dilerken, bu özel programın ilk mezunlarını 10. yılımızda 
verecek olmamızın gurur ve heyecanını yaşıyoruz.

42 Ülkeden 170 Yeni Öğrencimizle Birlikte 

Toplam 335 Uluslararası Lisans Öğrencimize 

Eğitim Verecek Olmanın Memnuniyetini Yaşıyoruz

2018 - 2019 Akademik Yılında 
Üniversitemize Yerleşen Milli Sporcularımız
Ad Soyad Branş Fakülte Lisans Programı

Atay Kurban Su Topu İşletme Fakültesi Uluslararası İşletme ve Ticaret

Efe Mert Kılıç Satranç Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

Ege Aydınlatan Yüzme Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Gökmen Mehmet Dilek Su Topu Hukuk Fakültesi Hukuk

Lara Görken Voleybol Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji

Melis Sarıçam Eskrim Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji

Murat Üç Voleybol İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri

Mustafa Aksoy Su Topu Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Nur Dilara Karaman Kick Boks Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi

Serhat Kaan Asık Yüzme İşletme Fakültesi İşletme

Sinem Çağla Gündoğan Satranç Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji

Tuna Tuncer Satranç Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Turhan Berke Külcü Eskrim Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yaren Zeynep Uğuz Yüzme Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji
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ÖzÜ’nün 10. Yılı

12

Üniversitemizin 10. Yıl logosunu tasarlamak benim için ilginç bir deneyim 
oldu diyebilirim. Burada aldığım eğitimle aslında farkında olmadan birçok 
şey öğrendiğimi, farklı bakış açıları kazandığımı gördüm. Tasarıma başlama 
kararı aldıktan sonra aklıma gelen ilk şey “Logo tasarlamak hakkında ne 
biliyorum?” sorusu oldu. Mimarlık Bölümü öğrencisi olarak logo tasarımı 
konusunda spesifik bir ders almadım ama temelde tasarımlar benzer 
prensiplerle işliyor. Yani bilinçli olarak alınan eğitimler dışında da aslında 
pek çok şey öğrenmişim ve bir kültür geliştirmişim. Bu, bir üniversitenin 
verebileceği en güzel kazanımlardan biri ve ben bunu logoyu tasarlarken 
fark ettim. Bu yüzden oldukça mutluyum. 

Eğitimim boyunca öğrendiğim tasarım yöntemlerini gözden geçirerek 
bunlardan birini kullanmayı düşündüm. Bu yüzden tasarımın her göz için 
açık ve anlaşılır olması önemli bir etkendi. Dört farklı tasarım çıkardım 
ve içlerinden en beğendiğimin üstünde detaylandırmalara başladım. 
Tasarımda doluluklar arasındaki boşluklar (Negative Space) prensibinden 
yararlandım. Aslında düşünüldüğünde ben de beş senedir Özyeğin 
Üniversitesi’nin bir parçasıyım, başka bir deyişle bu değerli on senenin 
yarısında ben de vardım. Bunca yıl bana katkı sağlayan üniversiteme bir 
şekilde geri dönüşte bulunabilmek ve ufak da olsa bir iz bırakabilmek 
inanılmaz mutluluk verici. 

10. Yıl Logo Tasarım Yarışması Birincisi Mimarlık Lisans Programı 4. Sınıf Öğrencimiz Ece Kıy
Yarışma sürecindeki tecrübelerini aktardı:
 

10. Yıl Logo Yarışmamıza katılan ve derece alan öğrencilerimiz kampüsümüzdeki kutlama yemeği ile sertifikalarını aldı
Ahmet Can Çimen, Muratcan Koylan, Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, Nilay Zanbak, Deniz Akmehmet, Ece Kıy, Prof. Dr. Esra Gençtürk, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Özkal, Dr. Öğretim Üyesi Simge Orhun, 
Prof. Dr. Alpay Er, Dr. Öğretim Üyesi Metin Çavuş

10. Yıl Logomuzu Birlikte Seçtik

Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Orhan 
Hacıhasanoğlu’ndan 10. Yıl Logo 
Yarışması süreci hakkında bilgi aldık:

2018-2019 akademik yılında üniversitemiz, 
kuruluşunun 10. yılını bilimsel, kültürel, 
sanatsal ve sportif etkinlikler ile 
kutlayacak. Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi olarak bizler de bu 
özel yılı daha da anlamlı 
hale getireceğini 

düşünerek, ÖzÜ’yü 
en iyi bilen, yaşayan ve hissedenlere; yani 
öğrencilerimize yönelik bir logo tasarım 
yarışması düzenledik. Üniversitemiz için 
önemli bir kilometre taşı olan bu yılın 
anısına düzenlenen yarışma sonucunda, 
Mimarlık Lisans Programı 4. Sınıf Öğrencimiz 
Ece Kıy’ın 10. Yıl logo tasarımı en çok oyu 
alarak birinci seçildi.

Yarışmada 10.Yıl Logosunun, ÖzÜ misyonunu, 
değerlerini, etkisini ve ÖzÜ’ nün her alanda 
yenilikçi, girişimci ve öncü olma hedefini 
yansıtması beklendi. ‘10.Yıl’ın ‘ÖzÜ’ kısaltmasıyla 
birlikte kullanılabilir ve birlikte tasarlanabilir 
olabileceği de yarışmacılara yarışma şartnamesinde 
belirtildi. 

3 Eylül’de ilan edilen yarışmaya 29 öğrenci 57 proje ile katıldı. Benimle 
birlikte, Prof. Dr. Alpay Er (Endüstri Ürünleri Tasarımı), Dr. Öğretim Üyesi 

Simge Esin Orhun (İletişim Tasarımı), Dr. Öğretim Üyesi Özlem Özkal 
(İletişim Tasarımı) ve Dr. Öğretim Üyesi Metin Çavuş (İletişim Tasarımı) 
hocalarımızdan oluşan yarışma asıl jürisi, raportörler Pelin Günay (Arş. 
Gör. Endüstri Ürünleri Tasarımı) ve Yasemin Yıldırım (Arş. Gör. İletişim 
Tasarımı) ile 25 Eylül 2018’de bir araya gelerek belirlenen ölçütlere göre 
elemeler yaptılar.

Yarışmada toplam 3 eleme turu yapıldı. İlk turda logonun 
amaca uygunluğu, temel kompozisyon ilkelerine 

uygunluk, yarışma temel koşullarına uygunluk 
ölçütleri ile 39 öneri elenirken; ikinci turda 

kompozisyon ilkeleri, yaratıcılık, özgünlük, 
Özyeğin Üniversitesi kurumsal kimliği ile 
uyum ölçütleri ile 10 öneri elendi. Üçüncü 
turda ise ikinci turdaki ölçütlere ek 
olarak çeşitli ürün, medya ve ortamda 
kullanılmaya uygunluk, uygulama 
kolaylığı ölçütleri ile 5 proje ödüle ve jüri 
teşvik ödülüne değer görüldü.

Buna göre, Birincilik Ödülünü Mimarlık 
Lisans Programı 4. Sınıf Öğrencimiz Ece Kıy 

alırken, İkincilik Ödülünü Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Lisans Programı 4. Sınıf Öğrencimiz 

Nilay Zanbak; Üçüncülük Ödülünü ise İletişim
Tasarımı Lisans Programı 3. Sınıf Öğrencimiz 

Muratcan Koylan aldı. Mimarlık (Türkçe) Lisans 
Programı 4. Sınıf Öğrencimiz Deniz Akmehmet ve 

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerimiz Birce 
Adsanver ile Ahmet Can Çimen’in tasarımları ise Eşdeğer Jüri Ödülüne 
layık bulundu.



ÖzÜ’nün 10. Yılı
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10. Yıla Özel Etkinliklerimiz 
Yıl Boyunca Sürecek 

2008 yılında verilen ilk dersten bu yana geçen 10 yılda hayata 
geçirdiğimiz ilkleri, elde ettiğimiz başarıları temsil eden 
üniversitemizin 10. yılına özel tasarlanan “Anıt” kampüsümüzde 
yerini aldı. Sürekli ileri bakan ve yeni başarıları hedeflediğimiz 
yolculuğumuzu da simgeleyen anıtın kampüsümüzde yerini alması 
ile 10. yıl etkinliklerimizi ve iletişim çalışmalarımızı resmi olarak 
başlattık.  

10. yılımız kapsamındaki ilk etkinliğimiz; 4-5 Ekim 2018’de Boğaziçi 
Üniversitesi, ODTÜ ve Koç Üniversitesi ile ortak gerçekleştirdiğimiz IP 2018 
Konferansı idi.  Yerli ve yabancı birçok konuğun ağırlandığı bu seneki kon-
ferans, 8 farklı oturum ve workshoplarla “Başarı Öyküleri: Üniversitelerin 
Sahip ve/veya Ortak Oldukları Teknoloji Yatırım Fonları” temasıyla yapıldı.
Üniversitemizde düzenlenen 10. yıl etkinliklerimizden ilki ise Prof. Dr. 
Pınar Mengüç’ün liderliğinde 17–18 Ekim tarihlerinde “Disiplinlerötesi 
Düşünce I: Yaklaş”’ temasıyla gerçekleşti. İlk gün ÖzÜ Forum Alanında 
farklı disiplinleri temsil eden Rektörümüzün ve 14 akademisyenimizin 
yer aldığı değişik oturumlarla başlayan etkinlik, ikinci gün 11 hocamızın 
kolaylaştırıcı olarak destek verdiği ve 79 öğrencimizin katıldığı atölye 
çalışmaları ile devam etti.
    
Üniversitemizin 10. yılını, 2018-2019 akademik yılı süresince bir dizi bilim-
sel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz.  
Rektörlüğümüzün himayesinde gerçekleşecek organizasyonların yanı sıra, 
fakültelerimizin 10. yıla özel düzenlediği etkinliklerle dijital dönüşüm-
den sürdürülebilirliğe, girişimcilikten toplumsal adalete, kadın ve çocuk 
hakları çalışmalarından ekonomiye kadar farklı disiplin ve başlıklarda 
üniversitemizdeki bilimsel çalışmaları ve topluma katkılarını öne çıkar-
mayı  hedefliyoruz.  Tüm bu etkinliklere dair içerik ve takvimi, 10. yıl web 
sitemizden takip edebilirsiniz.

10. Yıl Web Sitemiz Yayında

Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız 10. Yılında

Üniversitemizin 10. kuruluş yılına özel hazırlanan web sitemiz 
10.ozyegin.edu.tr yayında. 10 yılda üniversitemizin tanıklık ettiği ilklerin, 
başarıların ve kilometre taşlarımızın yer aldığı web sitesinde, yıl boyunca 
düzenlenecek 10. yıl etkinliklerinin de en güncel bilgileri paylaşılacak. Yakın 
dönemde ise 10. yılımız için Gazeteci Yazar Rıdvan Akar tarafından hazırlanan 
belgesel de web sitemizde yerini alacak.

Yaşamın her anına dokunan ve üniversitemiz için övünç kaynağına dönüşen 
sosyal sorumluluk çalışmalarımıza 10. yılımızda da devam ediyoruz. 10’dan10’a 
sloganıyla yıl boyunca hayata geçirilecek ve ÖzÜ ailesinin katkılarıyla 
büyüyecek sosyal sorumluluk projelerimizin detaylarını ve çalışma alanlarını, 
web sitemizden takip edebilirsiniz.

Bu yıla özel olarak tasarlanan 10. yıl logomuzu kampüs içerisinde farklı alanlara 
taşıdık. Bu alanlardan biri de ÖzÜ Pavilion binası… Dış cephesinin  10. yıl logosu ile 
renklendirildiği Pavilion binamızın iç alanını 2008’de başlayan yolculuğumuzdan 
günümüze uzanan dijital ve görsel bir arşive dönüştürüyoruz. Kasım ayında 
çalışmaları tamamlanacak ve sene içinde gerçekleşen 10. yıla özel etkinliklerimizin 
yansımaları ile güncellenecek olan bu özel alana hepinizi bekliyoruz.

Dönüşüm Yolculuğumuzu Temsil 
Eden “Anıt” Kampüsümüzde

Kampüsümüz 10. Yıl Logomuzla Renklendi



Etkinlikler

1300 Yeni Öğrencimize 
Oryantasyon Günü’nde Merhaba Dedik

2018-2019 Akademik Yılı’nda ÖzÜ 
ailesine yeni katılan 1300 öğrencimize 
hoş geldiniz dediğimiz Oryantasyon 
Programı’nı 22 Eylül Cumartesi günü 
gerçekleştirdik. Öğrenci Yaşam Ofisi 
tarafından hazırlanan etkinliklerle dolu 
geçen program kapsamında Özyeğin 
Üniversitesi’nin en yeni üyeleri, öğrenim 
görecekleri fakülte ve yüksekokulların 
dekan ve müdürlerini tanırken, 
gönüllü öğrencilerimizden oluşan 
akran danışmanları eşliğinde kampüsü 
keşfederek merak ettikleri konularla ilgili 
bilgi aldılar.

Oryantasyon Programı, Rektörümüz Prof. 
Dr. Esra Gençtürk’ün yeni öğrencilerimize 
“merhaba” konuşmasıyla başladı. 
Rektörümüz, 2018-2019 Akademik Yılı 
öncesi üniversitemiz ve elde ettiğimiz 

başarılar ile sahip olduğumuz imkanlar 
hakkında öğrencilere bilgiler verirken, 
ÖzÜ’de geçirecekleri yıllara dair 
tavsiyelerde de bulundu. Konuşmanın 
ardından fakültelere ve bölümlere göre 
ayrılan öğrencilerimize dekanlarımız 
tarafından kapsamlı bir oryantasyon 
sunumu ve kampüs tanıtımı yapıldı. 
Böylece aramıza katılan 1300 yeni 
öğrencimiz, dönüşüm yolculuklarına ilk 
adımı da atmış oldu. 

Oryantasyon Programı’nın ikinci yarısında 
ise öğrencilerimiz, takımlar halinde 
katıldıkları ve renkli görüntülere sahne 
olan “OzU Makes the Future Brighter” 
bisiklet montaj etkinliğinde, imkânı 
olmayan çocuklara hediye etmek üzere 
bisiklet yaptılar. Bu etkinlikle bir sosyal 
sorumluluk projesinde rol almanın 

memnuniyetini yaşarken, hem birbirlerini 
tanıdılar hem de üniversitedeki ilk ekip 
çalışmalarını gerçekleştirdiler.

Yeni öğrencilerimiz farklı etkinliklerde 
rol alırken, bu yıl ilk kez düzenlenen 
“Ebeveyn Oryantasyonu”nda 
öğrencilerimizin aileleri de üniversitemiz 
ve eğitim yaklaşımımız hakkında hem 
Rektörümüzden hem de Psikolojik 
Danışmanlık Birimimizden detaylı bilgi 
aldı. Ebeveynlerimiz ÖzÜ Çift ve Aile 
Merkezimizden alabilecekleri hizmetler 
ve merkezin çalışmaları hakkında da 
bilgilendirildi.  

Oryantasyon Programı, kampüste 
gerçekleşen keyifli konserler ve DJ 
performansı ile sona erdi.
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Etkinlikler

Yeni Akademik Yılın İlk Haftasında 
Tüm ÖzÜ Ailesi Yeniden Buluştu

2018-2019 Akademik Yılı’nı, mevcut ve aramıza bu yıl katılan yeni 
öğrencilerimizin buluştuğu Welcome Week etkinlikleri ile karşıladık. 

24-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Welcome Week süresince 
kampüsümüzde kurulan kulüp stantlarında ÖzÜ öğrenci kulüpleriyle 
görüşerek faaliyetleriyle ilgili bilgi alan öğrencilerimiz, tiyatrodan 
dansa; sosyal sorumluluk kampanyalarından doğa sporları 
eğitimlerine; fotoğraf sergisinden akustik konserlere kadar geniş bir 
yelpazede tüm haftaya yayılmış pek çok etkinliğe de katılma fırsatı 
buldu.  

Üniversitemizin, akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin 
sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine verdiği önemin en anlamlı 
yansımalarından biri olan Welcome Week, kampüsümüzde renkli 
görüntülere de sahne oldu. Öğrenci Merkezi Forum Alanı’nda 
düzenlenen dans ve konser etkinliklerinin yanı sıra, Tiyatro 
Topluluğu ve ÖzÜ Oda’nın sahne gösterileri büyük ilgiyle karşılandı. 
Kulüplere üye olarak kampüsümüzdeki sosyal faaliyetlerin bir 
parçası olmak için gönüllü olan öğrencilerimiz, akademik yaşamın 
yanı sıra kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlere dahil 
olma, farklı deneyimler edinme fırsatına sahip oldu.
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Etkinlikler

10. yılımızı kutladığımız 2018-2019 Akademik Yılı’nda 
üniversitemizin artık gelenekselleşen etkinliklerinden biri halini 
alan Homecoming, bu yıl da mezunlarımızı ve ÖzÜ mensuplarını 
kampüsümüzde bir araya getirdi. “Homecoming” etkinlikleri 
çerçevesinde mezunlarımız kendileri için hazırlanan programda 
keyifli bir gün geçirdi.

Her yıl düzenli olarak yapılan Homecoming Mezunlar Buluşması 
bu yıl 6 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. 2012 yılından bu yana 
verdiğimiz mezunlarımızın yanı sıra ÖzÜ mensuplarının da katıldığı 
programda birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Program, 
bu sene ÖzÜ–X terasında düzenlenen Brunch ile başladı. Özyeğin 
Üniversitesi dayanışma ruhunun en güzel örneği olan Homecoming 
gününde mezunlar için düzenlenen “ÖzÜM ile Alumni Bingo” 
etkinliği eğlenceli görüntülere sahne oldu. Rektörümüz Prof. 
Dr. Esra Gençtürk’ün açılış konuşması ile devam eden programda 
mezuniyetinin beşinci yılını kutlayan ÖzÜ mezunlarına da plaketleri 
verildi. Ardından 2017 ve 2018 mezunlarımız, bir ÖzÜ klasiği haline 
gelen Mezun Duvarı Seremonisi’ne katılarak, mezun oldukları yıla 
özel olarak hazırlanan kütüğü Mezun Duvarı’na yerleştirdi.

Homecoming programının bir diğer önemli etkinliğinde ise bu kez 
mezunlarımız ve ÖzÜ mensupları, güncel bir başlık ve içeriğe sahip 
panelde bir araya geldi. Reşat Aytaç Oditoryumu’nda gerçekleşen 
“Ekonominin Bugünü ve Yarını” konulu panele Mütevelli Heyeti 
Başkanımız Hüsnü M. Özyeğin, Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç ve 
Gazeteci Emin Çapa değerli görüşleriyle katıldı.

Programın bir sonraki durağı ise Öğrenci Merkezi duvarı oldu. 10. Yıl 
Grafiti Atölyesi etkinliğinde özel olarak tasarlanan Grafiti, Mütevelli 
Heyeti Başkanımız Sn. Hüsnü Özyeğin, mezunlarımızın ve ÖzÜ 
mensuplarının katılımıyla boyanarak kampüsümüze ayrı bir renk 
kattı. Bu sene Homecoming programı dahilinde yapılan bir diğer 
etkinlikte ise Uluslararası Online Çevre Programı ENO kapsamında 
ÖzÜ mensupları, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya barışı, çevre ve 
sürdürülebilirlik için üniversitemizin Barış Korusu’na fidan dikti.

Renkli ve dolu dolu geçen Homecoming etkinliğimiz, Quad alanında 
düzenlenen Zumba ve ardından mezun gruplarımız  “Asmakat” ve 
“Ozan Anılan Band”ın eğlenceli konserleriyle sona erdi.

Mezunlarımızın ve ÖzÜ Mensuplarının 
Katılımıyla Gerçekleşen Homecoming 2018 
Renkli Anlara Sahne Oldu
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