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3Rektörden

Yeni binamızın adını ÖzÜ-X 
olarak belirledik 

AB3 ile AB2 arasında konumlanan 
Üniversitemizin yeni binası, dış ve iç 
mimari çalışmaları tamamlandıktan sonra 
kendi bünyemizde yaptığımız bir açılış ile 
faaliyete geçmişti.  Akabinde de tüm ÖzÜ 
mensuplarının katılımına açık yürütülen 
e-anket ile bu bina için isim belirleme 
süreci başlatılmıştı.   Önerilen isimlerin 
ve oylama sonuçlarının değerlendirilmesi 
sonucu yeni binamızın ismi ÖzÜ-X olarak 
belirlendi.  Bu sürece katkıda bulunan 
herkese teşekkür ederiz. 
 
Değerlendirme aşamasında ÖzÜ-X ’in 
oybirliği ile seçilmesinin temel nedeni, 
X harfinin bu bina için benimsediğimiz 
keşfetme felsefesini ve bu doğrultuda 
hedeflediğimiz disiplinler arası ve 
disiplinler üstü çalışmalar için akademik 
birimlerden bağımsız oluşturulan ortamı 
çok iyi yansıtıyor olması. Nitekim 
genellikle ve matematik bilim dalı özelinde 
keşfedilmesine ihtiyaç duyulan, henüz 
bilinmeyen unsurları sembolize etmek 
için X harfi tercih edilir.   Bunun dışında 
yaygınlaşan kullanımlarda öne çıkan 
örneklerden GoogleX, büyük sorunlara 
devrimci “moonshot” teknolojileri 
kullanarak radikal çözüm arandığı sıra dışı 
projelerin yürütüldüğü laboratuvarın adı.   
Elon Musk’in uzay taşımacılığı tasarımı ve 
teknolojisinde devrim yaratmak amacı ile 
kurduğu şirketin ismi SpaceX. Huawei’nin 
X-Lab’i mobil uygulamalar için gelecekteki 

kullanım örneklerini keşfedecek ve açık 
endüstri ekosistemini teşvik edecek bir 
araştırma platformu olmayı amaçlıyor.  
TEDX’in X’i de bağımsız organizasyonu ve 
toplumdan beslenmeyi temsil ediyor. 

Üniversitemiz GE Türkiye 
ile inovasyonda güçlerini 
birleştirdi

Dış paydaşlarımızın katılımı ile güçlenen 
ÖzÜ-X’te 8 Şubat Perşembe günü 
üniversitemiz ev sahipliğinde Mütevelli 
Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin, GE 
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye 
Başkan ve CEO’su Nabil Habayeb ile GE 
Türkiye YK Başkanı ve Genel Müdürü 
Canan Özsoy’un katılımıyla gerçekleşen 
açılışla, GE İnovasyon Merkezi resmi olarak 
kampüsümüzde çalışmalarına başlıyor.

Özyeğin Üniversitesi ve Merkezin beraber 
gerçekleştireceği faaliyetlerin, üniversite 
öğrencilerinden iş dünyasındaki üst 
düzey yöneticilere kadar herkese açık bir 
endüstriyel platform olması hedefleniyor. 
Bu bağlamda söz konusu iş birliği, dünyada 
uygulamaları yeni başlayan  “birlikte 
inovasyon” anlayışının da öncüleri arasında 
yer alıyor.

Yarının fikirlerine ve hayallerine 
liderlik etmeye, geleceğin 
çözümlerine odaklanmaya 
devam ediyoruz  

Özyeğin Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Esra Gençtürk

Dünyada belirsizliklerin ve 
dalgalanmaların yoğun olduğu bu 
dönemde bölgemizde meydana gelen 
son derece kritik jeopolitik gelişmeler 
gündemin ilk sıralarında yer almaya 
devam ediyor.  Eğitim dünyasında 
da hem beklentilerin hem de 
uygulamaların sorgulandığı, öğrenmenin 
nasıl ve ne yönde evrilmesi gerektiğinin 
tartışıldığı, yarının üniversite mezunları 
için gerekli olan yetkinlik ve becerilerin 
tanımlanmaya çalışıldığı bir dönemden 
geçiyoruz.  

Özyeğin Üniversitesi, dijital 
dönüşüme eşlik edecek ve hatta bu 
değişimi yönlendirecek olan bilimsel 
çalışmalara öncülük ederken, 
eğitimdeki dönüşümü kurumsal 
sorumluluğu olarak sahipleniyor. 

Dijital dönüşüm, hukuktan bankacılığa, 
mühendislikten mimariye, psikolojiden 
otelciliğe, bugünün tüm mesleklerini 
değiştirmenin ötesinde henüz var 
olmayan yeni mesleklerin de oluşmasını 
tetikleyecek.  Dolayısı ile önümüzdeki 
15-20 sene devam etmesi beklenen bu 
dönüşüm sürecinde tüm sektörlerde 
heyecan verici yeni açılımlar, farklı 
kariyer fırsatları söz konusu olacak. 

Özyeğin Üniversitesi, seçkin akademik 
kadrosunun bilimsel çalışmaları, 
dönüştürücü eğitim felsefesi ve güçlü 
üniversite-sanayi-girişimci iş birlikleri 
ile ülkemizin henüz başında olduğu bu 
dönüşümü yönlendiren çalışmalarını 
sürdürüyor.   

Bu çalışmaları ve bunların gurur veren 
ulusal ve uluslararası yansımalarını 
GazeteÖzÜ’nün bu sayısında keyifle, 
gururla okumanız dileği ile…
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Akademik yönetim kadromuza dönüştürücü 
eğitim yaklaşımlarını ve planlarını sorduk

Prof. Dr. Alpay Filiztekin
İşletme Fakültesi Dekanı

İŞLETME 
FAKÜLTESİ

İşletme Fakültesi olarak amacımızı küreselleşen 
yeni dünyanın gerektirdiği, sorgulayıcı, yaratıcı 
ve girişimci yeni liderler yetiştirmek olarak 
belirledik. Bu amaçla, öğrencilerimizi sadece 
bilgilerle donatmanın ötesine geçerek, onları 
yeni bilgiler üretecek, bunları çalıştıkları 
alanlarda ve hayatın her alanında uygulayacak, 
olumlu değişimler gerçekleştirecek kişiler 
olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Derslerimizi 
karşılıklı iletişim içinde var olanı sorgulayarak, 
yeni ve farklı bakış açılarını tartışarak 
gerçekleştiriyoruz. Kuramsal bilgiyi aktarmanın 
yanı sıra, iş dünyasından ve toplumun diğer 
kesimlerinden misafirlerimizi derslerimizde 
ağırlayarak içerikleri zenginleştirmeye ve 
kuramsal bilgileri somutlaştırmaya çalışıyoruz. 
Bunun yanı sıra, bir seri sektörel ve bağımsız 
çalışma derslerimiz aracılığıyla iş dünyası ve 
sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, 
öğrencilerimizin bu kuruluşların karşılaştıkları 
sorunlarla tanışmasını, bu sorunlar üzerinde 
düşünmelerini ve çözüm üretmelerini bekliyor, 
sağlıyoruz. Fark yaratacak bireylerin, sadece 
var olan bilgiyi yeniden üretenler değil, yeni 
bilgi yaratan, dönüşüm sağlayan girişimciler 
olduğu bilinciyle eğitimimizi alışılagelmişin 
dışına taşıyoruz.

Öğrencilerimiz, akademik eğitimlerinin 
yanı sıra sektörden konuşmacılarla kariyer 
planlarını hazırlamakta, yurt içinde ve yurt 
dışında yapılan çalışmalarda yapay zekâ, robot, 
sağlık, enerji, uyuşturucu maddeler, bilişim, 
basın, futbol hukuku gibi konularda eğitimler 
almaktadır. Uluslararası sertifika programlarıyla 
ulusal üstü mahkemeler ve kurumlardan 
aldıkları eğitimlerle diplomatlık, konsolosluk 
gibi uluslararası alanlarda çalışma olanaklarını 
öğrenmektedir. Dışişleri Bakanlığı kurslarının 
yanı sıra, ulusal ve uluslararası kurgusal 
yarışmalara katılmaktadırlar. Kredili ders haline 
getirdiğimiz “Hukuk Klinikleri” kapsamında 
öğrencilerimiz gerçek adli vakaları çözmekte, 
Anadolu Adliyesi’nde adli yardım danışmanlığı 
vermekte ve yaptığımız iş birliği kapsamında 
İstanbul Barosu’nda staj yapmaktadırlar. 
Adli yazışma usulleri ve diksiyon derslerinde 
meslek formasyonu kazanırken, önemli hukuk 
bürolarıyla staj ve iş görüşmeleri yaparak 
özgeçmiş eğitimi almaktadırlar. Bununla 
birlikte mezunlarımızla öğrencilerimiz bir 
araya getirilerek bilgi paylaşımı yapmaları 
ve mesleki tecrübe edinmeleri sağlanmakta; 
çok sayıda kurgusal dava sunumları ve yazar-
imza günleriyle sosyal gelişimlerine katkıda 
bulunulmaktadır. 

“Fark yaratacak bireylerin yeni 
bilgi üreten, dönüşüm sağlayan 
girişimciler olduğu bilinciyle 
eğitimimizi alışılagelmişin dışına 
taşıyoruz.”

Üniversitemizin eğitimdeki genel yaklaşımı olan 
dönüştürücü eğitim modelinin fakültemizdeki 
öne çıkan uygulama alanlarını şu başlıklarda 
özetleyebiliriz: Üçüncü sınıftaki fakülteye özel 
sertifika dersleri kapsamında uzmanlar tarafından 
en güncel mühendislik uygulamaları konularında 
öğrencilerimize yetkinlik kazandırıyoruz. İşletmeye 
Giriş dersleriyle öğrencilerimize girişimcilik, iş planı 
hazırlama ve proje yönetimi konularında bilgi 
kazandırırken, farklı disiplinlerden öğrencilerle 
takım çalışması yapma imkânı sunuyoruz. 
Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki iletişimi 
kuvvetlendirmek amacıyla sınıf içi mobil iletişim 
araçları kullanıyoruz. Bu sayede öğrenciler ders 
sırasında sorularını anlık bir şekilde hem dersin 
öğretim üyesine iletelebiliyor; hem de birbirlerinin 
sorularını cevaplandırabiliyorlar. Öğrenim sürecinin 
sınıfın dışında da devam edebilmesi için bazı 
derslerde öğretim üyelerimiz tarafından ders 
videoları hazırlanıyor ve bu videolar içerik yönetim 
sistemleri aracılığıyla öğrencilerin erişimine 
sunuluyor. Derslerimizin bir kısmında uygulanan 
“flipped classroom” ve “akran eğitimi” sistemi ile 
bu derslerde öğrencilerin derste verilen soruları 
kendi aralarında ve gruplar halinde tartışarak 
cevaplandırmalarını sağlıyoruz. Bu yöntemle 
öğrencilerin derse aktif katılımlarını ve konuları ders 
sırasında öğrenmelerini teşvik ediyoruz.

“İşletmeye Giriş dersleriyle 
öğrencilerimize girişimcilik, iş planı 
hazırlama ve proje yönetimi konularında 
bilgi kazandırırken, farklı disiplinlerden 
öğrencilerle takım çalışması yapma 
imkânı sunuyoruz.”

“Hukuk Klinikleri kapsamında 
öğrencilerimiz gerçek adli vakaları 
çözüyor, adli yardım danışmanlığı 
veriyor ve İstanbul Barosu’nda staj 
yapıyor.”

Prof. Dr. Tanju Erdem
Mühendislik Fakültesi Dekanı

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ

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

HUKUK 
FAKÜLTESİ

Öğrencilerimiz akredite edilmiş 4 yıllık temel Psikoloji bilimi eğitiminin yanı sıra, 
araştırma projelerinde asistan olarak çalışabilmekte; öğretim üyelerinin rehberliğinde 
bireysel olarak çalıştıkları bağımsız araştırma derslerinde kendi araştırmalarını geliştirip 
uygulayarak psikolojide bilgi üretiminin nasıl gerçekleştiğini deneyimleyebilmektedir. 
Bu çalışmaların sonucu olarak öğrencilerimiz hocalarıyla birlikte konferanslara katılma 
ve eş-araştırmacı olarak bildiri ve poster sunumları gerçekleştirme olanağına da sahiptir. 
Bölümümüzdeki en önemli dönüştürücü deneyimlerden biri de mesleki stajlardır. 
Dördüncü yarıyılın sonundan itibaren “PSY 300 Psikolojide Staj” dersi kapsamında veya 
gönüllü olarak psikolojinin çeşitli alanlarında mesleki staj yapabilen öğrencilerimiz, 
klinik psikoloji alanında özel ve devlet hastanelerinde, danışma ve rehabilitasyon 
merkezlerinde;  gelişim psikolojisi alanında anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar ile 
sivil toplum kuruluşlarında; deneysel, bilişsel ve öğrenme psikolojisi alanında yurt içi ve 
yurt dışında üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında; iş ve örgüt psikolojisi alanında 
kurumsallaşmış şirketlerin insan kaynakları birimlerinde staj yapmaktadır. 

“Bölümümüzdeki en önemli dönüştürücü deneyimlerden 
biri, mesleki stajlardır.”

SOSYAL BİLİMLER 
FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. Ayfer Dost 
Psikoloji Bölüm Başkanı

SOSYAL BİLİMLER 
FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. Deniz Erkmen
Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanı

Bölümümüzde dört senelik lisans eğitimleri boyunca öğrencilerimize dünyaya bakış 
açılarını şekillendirecekleri, genişletecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir 
eğitim ortamı sunuyoruz. Öğrencilerimiz hem bölümden hem de bölüm dışından 
birçok konuda ders alıyorlar, bağımsız araştırma derslerinde kendi ilgi alanlarına 
odaklanabiliyorlar. İlgili öğrencilerimiz hocaların yanında asistanlık yapma 
fırsatını buluyor ve akademik araştırma alanında deneyim kazanıyorlar. Akademik 
alanın yanında öğrencilerimiz sektörel eğitimlere katılıyor ve “IR 300 Uluslararası 
İlişkiler Staj Programı’ dahilinde mesleki stajlar yapabiliyorlar. Sektörel eğitimlerde 
bugüne kadar pek çok konuşmacı ağırladık ve öğrencilerimize ileride çalışmak 
isteyebilecekleri alanlara dair fikir vermeye çalıştık. Bölümümüz öğrencilere bu 
deneyimleri kazandırırken kendi de değişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. 

“Öğrencilerimize dünyaya bakış açılarını şekillendirecekleri, 
genişletecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir eğitim 
ortamı sunuyoruz.”
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YABANCI DİLLER 
YÜKSEKOKULU

Nergis Uyan Akbay
Yabancı Diller Yüksekokulu
(ScOLa) Müdürü

Bölümümüz Hazırlık Programı, Bölüm İngilizce 
Programı ve Modern Diller Programı olmak 
üzere 3 ayrı programdan oluşmaktadır. 
Bütün programlar kendi misyon ve vizyonları 
doğrultusunda ve öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde planlanmış olup, 
ortak değerlere sahiptir. Temel amacımız, 
üniversitemize gelen öğrencilerimize ilk 
yıllarından itibaren İngilizcede kendilerini hem 

sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilecekleri 
dil becerileri ve yetkinliği kazandırmaktır. 
Programımız bunu yaparken, öğrencilerimizin 
eğitimlerini en iyi şekilde yürütmelerini ve 
akademik hayatta ihtiyaç duyacakları becerileri 
kazandırmayı da hedeflemektedir. Bu kapsamda 
öğrencilerimizi eleştirel düşünebilen, etik kurallara 
bağlı, teknolojiyi etkin ve verimli kullanan, 
doğru kaynaklardan doğru bilgilere ulaşan, 

kendi öğrenme sorumluluklarını taşıyan, hem 
üniversite hem de iş hayatlarına hazır bireyler 
olarak yetiştirmek için çalışmaktayız. Bu 
amaca ulaşabilmek için öğrencilerimizin kendi 
öğrenme süreçlerinde aktif oldukları ve etkin rol 
oynadıkları programları yürütüyor ve hepsine 
sınıf içinde ve sınıf dışında destek oluyor, onları 
kişisel ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiriyor ve 
destekliyoruz. 

“Öğrencilerimizi kendi öğrenme 
sorumluluklarını taşıyan, üniversite 
ve iş hayatına hazır bireyler olarak 
yetiştirmek için çalışmaktayız.”

Fakülte ve Yüksekokullardan

Yrd. Doç. Dr.
Hatice Küçükönal
Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Orhan 
Hacıhasanoğlu
Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı

M. Teoman Alemdar
Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Müdürü

HAVACILIK VE UZAY 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MİMARLIK VE
TASARIM FAKÜLTESİ

Hızla büyüyen havacılık sektöründe başarı 
ile görev yapacak, havacılık sektörünü 
şekillendiren dinamikleri takip eden, bilgi 
teknolojilerini en iyi düzeyde kullanabilen, 
iletişim, liderlik, yaratıcılık ve havacılık 
kültürünü benimsemiş, ekip çalışmasına yatkın 
pilot ve geleceğin havacılık yöneticilerini 
yetiştirmek, hedeflerimizin başında yer 
almaktadır. Fakültemiz, “Havacılık Yönetimi” 
ve “Pilot Eğitimi” lisans programlarındaki 
eğitimlerinde uyguladığı yeniliklerle fark 
yaratarak “Dönüştürücü Eğitim Modeli” ile 
kuruluşundan bu yana ülkemizde havacılık 
eğitimlerine öncülük etmektedir. Güçlü 
sektörel işbirlikleri, uluslararası standartlarda 
yabancı dil eğitimi, sektörde fark yaratan 
ders programlarının yanı sıra sektörlerle iç içe 
çalışma felsefesi doğrultusunda düzenlediği 
panel, seminer ve konferanslar sayesinde 
öğrencilerimize sektördeki gelişmeleri takip 
etme ve değerlendirme imkânı vermekte; 
öğrencilerimiz henüz üniversitede iken iş 
dünyasını deneyimleyerek öğrenimlerini 
tamamlamaktadırlar. Fakültemiz bünyesindeki 
her iki programın uluslararası düzeyde 
tanınırlığı ve eğitim kalitesinin kabul 
edilmesi amacıyla akreditasyon çalışmaları 
başlatılmasının yanı sıra, havacılık sektörünün 
talep ettiği sertifika eğitimlerinin de sayısını 
artırarak havacılık sistemine katkılarımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz.

Fakültemiz, stratejik planı içinde yer alan, 
“uluslararası işbirlikleri ve networking için yeni 
girişimler gerçekleştirme” hedefi kapsamında, 
öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmalarının 
yaygınlaştırılması, sistemleştirilmesi, 
uluslararası atölye çalışmalarının düzenlenmesi, 
Özyeğin Üniversitesi’nin tescilli markası 
olan İstanbul Tasarım Enstitüsü bünyesinde 
“İstanbul Tasarım Buluşmaları”nın sürdürülmesi 
üzerinde çalışmaktadır. Önümüzdeki akademik 
yılda da mimarlık ve tasarım alanında bilimsel 
çalışmalara ortam hazırlamak üzere ulusal 
ve uluslararası toplantıların düzenlenmesine 
devam edilecektir. Bu çalışmalar aynı zamanda 
fakültemizin lisansüstü programlarındaki 
genç araştırmacıların yetişmesi için de bir 
fırsat olarak değerlendirilmektedir. Lisans 
öğrencilerimizin yaptığı ‘araştırma zorunlu 
staj’lar, fakültemizin önemli farklılık ve 
üstünlüklerinden biridir. Bu stajların 
çeşitlendirilerek çeşitli sektörlerle işbirlikleri 
geliştirilmesinin yanı sıra, staj sonucu ortaya 
çıkan ürünlerin yaygın olarak dağıtımı 
planlanmıştır. Önümüzdeki akademik 
yıl sonunda fakültemizin stratejik planı 
dahilindeki “en iyi altyapı ve kaynaklara sahip 
fakülte olma” hedefine de ulaşmış olması 
beklenmektedir.

Otel Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Lisans Programlarında eğitimlerimiz, 
işletme dersleri ile yapılandırılan temel üzerinde 
teorik alan derslerinin yanı sıra uygulamalı 
dersler eşliğinde dünya standartlarında 
verilmektedir. Öğrencilerimiz, öğrendiklerini 
3650 m2’lik Mükemmellik Merkezinde bulunan 
restoranımızda misafirlerimizin beğenilerine 
sunmaktadırlar. Otel Yöneticiliği öğrencilerimiz 
de projeler için kampüsümüzde oluşturulmuş Otel 
Odası’nda “Geleceğin Otel Odası Tasarımı” üzerine; 
Şehir Oteli Odası, Tatil Yöresi Otel Odası ve Suit 
Otel Odası konseptli örnek otel odalarında otel 
odaları yönetimini çalışmaktadırlar. Yaz stajlarıyla 
tecrübelerini pekiştirmekte, “Sektörle Buluşma” 
etkinliğimizde otelcilik ve yiyecek-içecek 
sektörünün önde gelen firmalarıyla görüşerek 
mezuniyet sonrası iş olanakları ve staj tercihlerini 
değerlendirmektedirler. Öğrencilerimizi geleceğe 
hazırlayabilmek için “Otel Endüstrisinde 
Robotik Uygulamaları ve Yönetimi” ve 
“Otellerde İleri Teknoloji Uygulamaları” ile 
“Geleceğin Otel Odasını Tasarlamak” gibi 
dersleri eğitim programımıza dahil etmiş 
durumdayız. Mezunlarımızın, Amerika’dan Çin’e, 
Moğolistan’dan Orta Doğu ülkelerine kadar geniş 
bir bölgede iş dünyasında yerlerini almış olmaları 
da övünç kaynağımızdır. 

“Dönüştürücü Eğitim Modelimiz 
ile ülkemizde havacılık 
eğitimlerine öncülük ediyoruz.”

“Önümüzdeki akademik 
yıl sonunda ‘en iyi 
altyapı ve kaynaklara 
sahip fakülte’ olmayı 
hedefliyoruz.”

“Mezunlarımızın Amerika’dan 
Çin’e, Moğolistan’dan Orta Doğu 
ülkelerine kadar geniş bir bölgede 
iş dünyasında yerlerini almış 
olmaları övünç kaynağımızdır.” 

UYGULAMALI 
BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU
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Özyeğin Üniversitesi, 
“Savunma Sanayi için 
Araştırmacı Yetiştirme 
Programı (SAYP)” kapsamına 
dahil edildi. Bu iş birliği ile  
Aselsan, C Tech, Havelsan ve 
Roketsan çalışanları Özyeğin 
Üniversitesi lisansüstü 
programlarına katılacak.

Özyeğin Üniversitesi savunma sanayi için araştırmacı yetiştirecek

Savunma sanayi sektörünün öncelikleri doğrultusunda 
ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın (SSM) 
yönlendirmesiyle, bu alanda faaliyet gösteren şirketler 
ile üniversiteler arasındaki bilgi transferinin daha 
sistematik hale getirilmesini amaçlayan “Savunma 
Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı”na (SAYP) 
düzenlenen imza töreniyle Özyeğin Üniversitesi de dahil 
oldu. İmzalanan protokol ile lisansüstü tezlerin, bu 
şirketlerin Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik yapılandırılması 
ve savunma sanayi sektörünün öncelikli alanlarına 
yönlendirilmesi amaçlanıyor. Lisansüstü eğitim alacak 
olan öğrenciler, savunma sanayi şirketleri tarafından 
sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli Ar-Ge 
elemanı olarak yetiştirilecek. 

hurriyet.com.tr, posta.com.tr, sozcu.com.tr, dunya.com, haberler.com, haberturk.com

Vatan

THY ile imzalanan ‘teorik eğitim 
ve uçuş eğitimi sözleşmesi’ ile 
Pilot Eğitimi Lisans Programı 
öğrencilerimiz Türk Hava 
Yolları’nda istihdam olanağı 
bulacak.

Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültemiz 
Türk Hava Yolları ile
sektörel iş birliği yaptı

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz ile Türk 
Hava Yolları arasında teorik eğitim ve uçuş 
eğitimi iş birliği sözleşmesi imzalandı. Bu iş 
birliği, öğrencilerimizin işe alım süreci aşamalarını 
üniversite eğitimleri sürecinde tamamlamalarını 
ve mezuniyet sonrasında zaman kaybetmeden 
kokpitteki yerlerini alabilmelerini sağlayacak. 
Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, bu iş 
birliğinin sektörlerle iç içe eğitim anlayışımızla ve 
üniversitemizin sektöre nitelikli pilot yetiştirme 
hedefiyle doğrudan örtüştüğünü ve öğrencilerimize 
önemli katkılar sağlayacağını belirtirken, Türkiye’de 
kısa süre içinde tanınan ve tercih edilen fakültemiz 
ve “Pilot Eğitimi Lisans Programı”mızın, dinamik 
ve yenilikçi eğitim yaklaşımı ile sektördeki mevcut 
pilot ihtiyacını karşılamayı ve havacılık kültürünü 
benimsemiş pilotları sektöre kazandırmayı temel 
amaç olarak benimsediğine dikkat çekti.  2016 ve 
2017 yıllarında vermiş olduğumuz toplam 39 Pilot 
Eğitimi Lisans Programı mezunumuzdan 32’sinin 
işe alım süreçlerinde başarılı olarak havacılık 
sektöründe istihdam edildiğini söyleyen Prof. 
Dr. Gençtürk, bu yıl Türk Hava Yolları tarafından 
istihdam edilen mezun pilot sayımızın 12’ye 
ulaştığını söyledi.

“Hukuk Klinikleri” dersleri 
kapsamında, 1 Kasım 2017’de 
İstanbul Barosu ile iş birliği 
protokolü imzalandı. 

Üniversitemiz ile 
İstanbul Barosu 
arasında iş birliği 
protokolü imzalandı

Protokol, Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin mesleki 
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve adalete 
erişimde güçlük yaşayan bireylerin karşılaştığı hukuki 
sorunların çözümüne katkıda bulunulmasını amaçlıyor. 
Protokol kapsamında Hukuk Klinikleri dersini seçen 
öğrencilerimiz, başvuranların ücretsiz avukatlık 
hizmetlerinden yararlandırılması için kurulan İstanbul 
Barosu Adli Yardım Bürosu hizmetlerine gözlemci 
olarak katılarak hukuki süreçleri avukat gözetiminde 
takip edebilecekler. İstanbul Barosu bünyesinde 

kurulan merkez, komisyon ve kurulların çalışmalarına 
katılma olanağına sahip olan öğrencilerimiz, bu 
kapsamda seminer, sempozyum, panel, meslek 
içi eğitim semineri gibi toplantılara, gözlemci ya 
da müdahil sıfatıyla takip edilen davalara, yayın 
faaliyetlerine, mevzuat, yargı kararları ve güncel 
gelişmelerin takip edilmesine ilişkin çalışmalara 
da katılabilecekler. Ayrıca Klinik Dersi bünyesinde 
İstanbul Barosu avukatlarının katılım ve desteği ile 
bilimsel ve mesleki etkinlikler düzenlenecek.
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Üniversitemizin BEYSAD 
ve TÜSİAD ile iş birliği 
yaparak hazırladığı Sanayi 
4.0 Mükemmeliyet Merkezi 
Projesi, Rekabetçi Sektörler 
Programı tarafından 
öncelikli grupta seçilerek 
desteklenmeye hak kazandı. 
Proje kapsamında eğitimin 
yanı sıra akıllı üretim 
modülü ile robot teknolojisi, 
internet uygulamaları ve 
simülasyonların birlikte 
çalıştırılması hedefleniyor.

TÜSİAD ve BEYSAD iş birliği ile üniversitemizde 
Türkiye’nin Endüstri 4.0 alanındaki
ilk Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor

Hürriyet Gazetesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve AB Mali Programları 
Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi 
Sektörler Programı’nın ikinci dönemi kapsamında; 
“İmalat Sanayi” başlığı altında sunulan Sanayi 4.0 
Mükemmeliyet Merkezi projesi, desteklenecek projeler 
arasına girmeyi başardı. Beyaz Eşya Yan Sanayiciler 
Derneğ’nin (BEYSAD) başvuru sahibi olduğu ve Türk 
Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş 
birliğiyle desteklenen proje kapsamında üniversitemiz 
bünyesinde Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi 
kurularak başta KOBİ’ler olmak üzere tüm girişimci 

Akşam Gazetesi

ve şirketlere hizmet verilmesi hedefleniyor. Söz 
konusu merkez, KOBİ’lerin Sanayi 4.0 dönüşümündeki 
engellerin azaltılması, Sanayi 4.0 dönüşümüne 
sürdürülebilirlik kazandırılması, bu kapsamda 
üretim süreçlerinde verimliliğin ve rekabetçiliğin 
geliştirilmesi ve KOBİ’lerin imalat değer zincirine 
entegrasyonunun güçlendirilmesi konularında önemli 
katkılar sağlayacak. Merkez ilk etapta bu önemli 
sektörün global rekabette kalabilmesi için Sanayi 4.0 
tekniklerinin kullanılmasını adresleyecek ve akabinde 
edinilen deneyimin bütün reel üretim sektörlerine 
yaygınlaştırılmasını hedefleyecek.

Basın Yansımaları
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ARAŞTIRMADA ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

 
 

Doç. Dr. Güven Güney Yapıcı

• 20 dergi makalesi, 48 konferans bildirisi, 540’tan 
fazla Web of Science, 730’dan fazla Google Scholar 
atıf sayısı ve yüksek h-index değerlendirmeleri 
ile (Web of Science h: 13; Google Scholar h: 14) 
üniversitemizin araştırma prestijine üst seviyede 
katkıda bulundu.
• Üniversitemizde 4 projede asıl yönetici (TÜBİTAK 
3501 Kariyer ve 1003 Programları; EU FP7 Marie 
Curie Programı) ve 3 projede de yardımcı yönetici 
olarak çalıştı.
• Oluşturmuş olduğu MEMFIS Araştırma Grubu 
içerisinde çok sayıda öğrencinin doktora ve yüksek 
lisans çalışmalarına katkıda bulundu. (1 doktora 
öğrencisi ve 5 ÖzÜ, 6 Vestel yüksek lisans öğrencisi 
mezun etmiş bulunuyor; 6 doktora öğrencisi ve 
6 yüksek lisans öğrencisi ile çalışmalarına devam 
ediyor)
• Makina Mühendisliği İmalat Laboratuvarının 
kurulmasına ve idare edilmesine etkin bir şekilde 
katkıda bulundu.
• 2016 yılından bu yana bir dizi kullanıcı ürünü 
geliştirilmesine yönelik (sağlık, enerji, enerji 
verimliliği, kablosuz ağlar konularında) 29 farklı 
patent başvurusu yaptı. 

2016-2017 AKADEMİK YILI ÖDÜL KOMİTESİ

Prof. Dr. Pınar Mengüç, Başkan
Prof. Dr. Hüsnü Ata Erbay, Üye
Prof. Dr. Ümit Özlale, Üye
Doç. Dr. Fatih Uğurdağ, Üye
Öğr. Gör. Rabia Ayfer Karaca, Üye

2016-2017 ÖzÜ Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Başarılar

Araştırma, Eğitim-Öğretim, 
Hizmet ve Bilgi Transferi 
kategorilerindeki üst düzey 
katkılar değerlendirilerek 
verilen Özyeğin 
Üniversitesi Akademik ve 
İdari Üstün Başarı Ödülleri 
yeni sahiplerini buldu. 

Bu ödüllendirme sistemi, 
üniversitemizin üstün 
başarılı çalışmalara verdiği 
önem ve değeri göstermek 
ve eğitim-öğretim ve 
araştırma yoluyla topluma 
hizmet ve bilgi aktarımının 
kalitesini artırmak 
amacıyla kuruldu.

Üniversitemizin kurucusu Sayın Hüsnü Özyeğin ve Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, Üstün Başarı ödüllerini verdi. 
(Yrd. Doç. Dr. Burhan Gülbahar, Prof. Dr. Saadet Erbay, Prof. Dr. Pınar Mengüç, Doç. Dr. Güven Güney Yapıcı, Tuğba Çubukçu, Yrd. Doç. Dr. T. Barış Aktemur, Öğr. Gör. Mehmet Demir.)

Araştırmada Üstün Başarı Ödülü; Özyeğin 
Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyelerinin ulusal ve 
uluslararası düzeydeki üstün başarılı araştırmalarının 
önemini ve kalitesini tanımaya yönelik bir 
ödüldür. Araştırma Ödülü için başvuran adayları 
değerlendirirken, tüm akademik geçmişi göz önünde 
tutmakla birlikte, Ödül Komitesi en büyük ağırlığı 
adayın Özyeğin Üniversitesi’nde çalışırken elde ettiği 
araştırma çıktılarına verir. Adayın araştırma çıktılarının 
önemini, kalitesini ve bilinirliğini ölçmek amacıyla 
Araştırma Kalitesi, Mesleğe Katkılar ve Tanınırlık gibi 
ölçütler kullanılmıştır.

BİLGİ TRANSFERİNDE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Yrd. Doç. Dr. Burhan Gülbahar

• Özyeğin Üniversitesi ve Vestel iş birliği ile
yürütülen ÖzÜ Teknoloji Ürünleri Uygulama
Araştırma Merkezi’nde Merkez Direktörü olarak
bilimsel çalışmaların endüstriye katkı sürecini etkin 
bir şekilde yönetiyor.
• TÜBİTAK desteği ile devam ettirilen EUREKA
programı kapsamında 3 endüstriyel Ar-Ge projesinin
yürütücüsü oldu. 
• 2016 yılından bu yana bir dizi kullanıcı ürünü
geliştirilmesine yönelik (sağlık, enerji, enerji
verimliliği, kablosuz ağlar konularında) 29 farklı
patent başvurusu yaptı.
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Bilgi Transferinde Üstün Başarı Ödülü; Özyeğin 
Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyelerinin bilgi 
transferi konusundaki üstün başarılı eylemlerinin 
önemini ve kalitesini tanımaya yönelik bir ödüldür. 
Adayın bilgi transferi alanındaki katkılarının 
önemini ve kalitesini ölçmek amacıyla Ödül Komitesi, 
bilimin ve bilginin topluma yayılmasına öncülük 
etmek, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına 
bilimsel danışmanlık yapmak, araştırma sonuçlarının 
topluma ulaşmasına yönelik sergiler düzenlemek, 
basın duyuruları vermek, web sayfaları oluşturmak, 
gazetelerde, dergilerde ve bloglarda yazı yazmak 
ve patent sayısı ve niteliği gibi ölçütler üzerinden 
değerlendirme yapar.

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

                Yrd. Doç. Dr. T. Barış Aktemur 

• Hybrid Eğitim ve Flipped Classroom dahil olmak 
üzere farklı teknikler ile ders konularını öğrencilere 
en etkili ve yenilikçi yöntemlerle aktarmak için 
süreçler geliştirdi, bu bağlamda üniversitemizin 
yenilikçi eğitim çalışmalarına öncülük etti.
• Öğrencilerin gruplar halinde, problemler üzerinde
birlikte çalışarak takım kavramını öğrenmelerini ve
konuları derinlemesine anlamalarını sağladı.
• Lise öğrencilerine yönelik Bilgisayar Oyun Atölyesi
etkinliği düzenledi ve etkinliğin sürdürülebilirliği
için gerekli çalışmaları başlattı. 

    

  

  

Öğretim Görevlisi Mehmet Demir

• İngilizce düşünme, yazma ve çalışma becerilerini 
kazandırmak için oluşturduğu yenilikçi ve etkin 
eğitim yöntemleri ile öğrencileri daha sonraki 
çalışmalarına en üst düzeyde hazırladı.
• Yenilikçi eğitim yaklaşımının karşılığını, hem 
hazırlık hem de lisans seviyesinde verdiği derslerde, 
öğrenci değerlendirme anketlerine sayısal ve sözel 
bazda yansıyan yüksek memnuniyet düzeyi ile aldı.

Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü; Özyeğin 

Üniversitesi tam zamanlı öğretim üye ve öğretim 

görevlilerinin üstün başarılı eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin önemini ve kalitesini tanımaya yönelik 

bir ödüldür. Ödül Komitesi başvuruları değerlendirirken 

Eğitim ve Öğretimin Planlaması, Öğrenmeyi 

Kolaylaştırma, Ölçme ve Değerlendirme ve Öğretim ve 

Profesyonel Gelişimin Değerlendirilmesi ölçütlerini esas 

alır. 

HİZMETTE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Saadet Erbay

• Farklı komisyon ve komitelerde görev alıp, 
bu görevlerin farklı sorumluluklarını etkin bir 
şekilde yerine getirdi. Bunun yanı sıra; 2014 
yılından bu yana “Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri 
Komisyonu”nda da aktif görev alarak, komisyon 
çalışmalarına değerli katkılarda bulundu.
• 2015 yılından bu yana, Üniversite Disiplin 
Komisyonu Başkanı olarak 20’den fazla çok 
boyutlu, karmaşık ve hassas disiplin soruşturmasını 
ilgili mevzuatlar ve üniversitemizin değerleri 
doğrultusunda yürüttü.

Hizmette Üstün Başarı Ödülü; Özyeğin Üniversitesi 
tam zamanlı öğretim üye ve öğretim görevlilerinin 
üstün başarılı hizmetlerinin önemini ve kalitesini 
tanımaya yönelik bir ödüldür. Adayın hizmetlerinin 
önemini ve kalitesini ölçmek amacıyla Ödül Komitesi, 
üniversite içi komite çalışmalarında olağanüstü bir 
performans sergilemek, üniversite dışı kurum ve 
kuruluşlarda ve uluslararası kuruluşlarda Özyeğin 
Üniversitesi’ni üstün başarı ile temsil etmek, öğrenci 
kulüplerinin gelişmesine ve öğrenci adaylarına Özyeğin 
Üniversitesi’ni tanıtma konusunda önemli katkılarda 
bulunmak, yeni lisans ve lisansüstü programların 
gelişmesine öncülük etmek gibi ölçütler üzerinden 
değerlendirme yapar.

İDARİ ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ
Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Ofisi

• Eylül 2014’te kurulduğu günden itibaren 
üniversitede kalite güvence olgusunun yerleşmesine 
ve sahiplenilmesine katkı sağlandı.
• 2016 yılından itibaren zorunlu hale gelen Kurum 
İç Değerlendirme süreçleri için gerekli çalışmalar 
yürütüldü.
• Ocak 2017’de YÖK tarafından ilk kez başlatılan 
Kurumsal Dış Değerlendirme programına 
gönüllü olarak dahil olan sayılı yüksek öğretim 
kurumlarından biri olmamızı sağlayan kapsamlı 
çalışmalar başarıyla gerçekleştirildi.
• Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinin başarıyla 
yönetilmesine ve sonuçlanmasına önemli ve değerli 
katkılar sağlandı.
Ofisin, üniversitemizin akreditasyon hedefleri 
doğrultusunda farklı programların çalışmalarına 
verdiği değerli katkılar:
• MÜDEK Akreditasyonu:  Bilgisayar Mühendisliği, 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Makina Mühendisliği Bölümleri 
• TPD (Türk Psikoloji Derneği) Sosyal Bilimler 
Fakültesi Psikoloji Bölümü akreditasyonu
• EAQUALS (European Association for Quality 
Language Services) üniversitemizdeki yabancı dil 
eğitim-öğretimi akreditasyonu 
• Akreditasyon süreci devam eden programlar

İdari Üstün Başarı Ödülü; Özyeğin Üniversitesi idari 

kadro çalışanlarının üstün başarılı hizmetlerinin önemini 

ve kalitesini tanımaya/tanıtmaya yönelik bir ödüldür. Ödül 

Komitesi, adayın hizmetlerinin önem ve kalitesini ölçerken 

üniversitenin stratejik vizyonu doğrultusunda akademik 

çalışmaların yanı sıra yapılan organizasyonel ve yönetimsel 

faaliyetlerde öncü ve lider çalışmaları değerlendirir.

Önceki yıllarda 
üniversitemizin Üstün 
Başarı Ödülleri’ni almış olan 
Akademik Kadromuz

2015-2016 

Prof. Dr. Hüsnü Ata Erbay (Mühendislik Fakültesi), 
Araştırmada Üstün Başarı Ödülü
Prof. Dr. Ümit Özlale (İşletme Fakültesi), Eğitim-
Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Okan Örsan Özener (Mühendislik 
Fakültesi), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. Petek Şirin (Yabancı Diller Yüksekokulu), 
Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. Rabia Ayfer Karaca (Yabancı Diller 
Yüksekokulu), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Doç. Dr. Bahar Başım Doğan (Mühendislik 
Fakültesi) , Bilgi Transferinde Üstün Başarı Ödülü
Doç. Dr. Fatih Uğurdağ (Mühendislik Fakültesi), 
Hizmette Üstün Başarı Ödülü

2014-2015

Prof. Dr. Pınar Mengüç (Mühendislik Fakültesi), 
Araştırmada Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Çimen G. Erkol (Sosyal Bilimler 
Fakültesi), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. Aslı Lidice Göktürk Sağlam (Yabancı 
Diller Yüksekokulu), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı 
Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Faik Gür (Sosyal Bilimler Fakültesi), 
Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Prof. Dr. Ekrem Duman (Mühendislik Fakültesi), 
Bilgi Transferinde Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Özkan Bebek (Mühendislik 
Fakültesi), Hizmette Üstün Başarı Ödülü

2013-2014

Doç. Dr. Koen Pauwels (İşletme Fakültesi), 
Araştırmada Üstün Başarı Ödülü
Prof. Dr. Murat Uysal (Mühendislik Fakültesi), 
Araştırmada Üstün Başarı Ödülü
Doç. Dr. Kutsal Doğan (İşletme Fakültesi), Eğitim-
Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. Neslihan Sabuncu (Yabancı Diller 
Yüksekokulu), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Prof. Dr. Pınar Mengüç (Mühendislik Fakültesi), 
Bilgi Transferinde Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Emrah Şener (İşletme Fakültesi), 
Bilgi Transferinde Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Faik Gür (Sosyal Bilimler Fakültesi), 
Hizmette Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. T. Barış Aktemur (Mühendislik 
Fakültesi), Hizmette Üstün Başarı Ödülü 
Yrd. Doç. Dr. M. Helena Turhan (Hukuk 
Fakültesi), Hizmette Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. M. Bülent Aksum (Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi), Hizmette Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. A. Murat Fiş (İşletme Fakültesi), 
Hizmette Üstün Başarı Ödülü

2012-2013

Prof. Dr. Güray Erkol (Mühendislik Fakültesi), 
Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. Nazan Özçınar (Yabancı Diller 
Yüksekokulu), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü

Başarılar
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Türkiye Üniversite Memnuniyet 
Araştırması (TÜMA) 2017 raporu 
sonuçlarına göre üniversitemiz 
lisans öğrencilerinin “Genel 
Memnuniyet” sıralamasında 
tüm üniversiteler arasında 
birinci sırada yer aldı.

Üniversitemizin maddi desteğe 
ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere 
destek olma hedefiyle başlattığı 
Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs 
Programı’nın 2018 yılı başvuruları 
başladı. YKS’de ilk 20 bine 
girmeyi hedefleyen lise son sınıf 
öğrencilerinin yararlanabileceği 
program, Türkiye’nin dört bir 
yanından öğrencilere yüzde 100 
burs olanağı sağlıyor.

“Genel Memnuniyet” sıralamasında birinciyiz

Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programımızla 
başarılı öğrencileri dünya standartlarında 
eğitimle buluşturuyoruz

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) 
tarafından yürütülen Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 raporunda 
Özyeğin Üniversitesi, üniversite lisans öğrencilerinin 
“Genel Memnuniyet” sıralamasında tüm üniversiteler 
arasında birinci oldu. 2017 yılında 108 devlet ve 
56 vakıf olmak üzere 164 üniversitede öğrenim 
gören 13 bin 694 öğrencinin katıldığı ankette 
üniversitemiz altı değerlendirme kriterinin dördünde 
tüm vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu. 
Üniversitemiz, çalışmadaki altı değerlendirme 
kriterinin beşinde öğrenci memnuniyetinde 2016’ya 
göre iyileşme sağladı. “Kurumun Yönetim ve 
İşleyişinden Memnuniyet” kategorisinde geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi ilk sıradaki yerini korudu.

Sağladığımız geniş burs olanakları ile yetenekli ve 
başarılı her öğrenci için erişilebilir olma hedefimiz 
ve sorumluluk bilincimizle 2015 yılında hayata 
geçirdiğimiz Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı 
kapsamında eğitim gören bursiyerlerimizin sayısı 
2017-2018 akademik yılında 69’a ulaştı. Bankacılık 
finans, enerji, işletme, inşaat, yatırım, teknoloji gibi 
birçok sektörden 29 değerli bağışçımızın desteğiyle 
yürüttüğümüz Burs Programımıza 2015 yılından 
beri 43 farklı il ve 279 farklı liseden toplam 649 
geçerli başvuru alındı. Yapılan değerlendirmeleri 
başarı ile geçen adaylar 9 farklı lisans programında 
bursiyer olarak eğitim görmeye hak kazandı. Her yıl 
Türkiye’nin dört bir yanından öğrencinin başvuru 

yaptığı Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı 
kapsamında bursiyer olmaya hak kazanan öğrenciler 
öğrenim ücretinden yüzde 100 muaf tutuluyor, 9 ay 
süreyle kitap ve yemek gibi yaşam giderleri için aylık 
1000 TL nakit destek alıyor ve üniversite kampüsü 
içerisindeki yurtlarımızda ücretsiz konaklama olanağı 
bulunuyor. Üniversitemizde başarılı bir şekilde 
öğrenimlerine devam eden tüm bursiyerlerimizle 
gurur duyuyor ve mezun olduklarında üniversitemizi 
en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. 
Üniversitemizin katma değer yaratan, yenilikçi ve 
dünya standartlarındaki eğitim olanaklarından daha 
çok sayıda öğrencinin yararlanması için çalışmaya 
devam ediyoruz. 

Abank
Abraaj Investment Management 
Limited
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.- Çalık 
Holding
Ceviz Sırtı Gayrimenkul Yatırım 
A.Ş.
Credit Europe Bank Ltd. 
(Hollanda)
Credit Europe Bank Ltd. 
(Romanya)
Credit Europe Bank Rusya
Dalınç Arıburnu
Deloitte Eğitim Vakfı
Emay İnşaat San. A.Ş.
Fiba Alışveriş Merk. Geliş. İnş. 
Paz. A.Ş.
FİBA Gayrimenkul

Fibabanka A.Ş.
Fiba Faktoring
Finansbank
G Teknoloji Bilişim San. Tic. A. Ş.
Güven Varlık Yönetim A.Ş
Hitit Computer Services
ING BANK
Kahve Dünyası
Karadeniz Holding A.Ş.
Marka Mağazacılık
Onur Umut
Phillip Capital Menkul Değerler 
A.Ş.
Polimeks
Schneider Elektrik
Selçuk Yorgancıoğlu
Sera Yapı /Sani Şener
TAV

2015 Bursiyerleri

2016 Bursiyerleri

2017 Bursiyerleri

Bağışçılarımız

Üniversiteler

      Genel Üniversite Sıralama                      Vakıf Üniversiteleri Sıralama

Sıra 
No

2017

1

2

3

4

5
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Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. 
Dr. İhsan Yanıkoğlu’nun 2016-2017 yılları arasında 
uluslararası IISE Transactions dergisinde yayınlanan 
“Robust- Dual Response Optimization” başlıklı 
çalışması, Operasyon Mühendisliği & Analitiği 
alanında en iyi makale ödülünü kazandı. Belirsiz 
parametreler içeren optimizasyon problemleri 
için çözüm yöntemlerinin ve uygulamalarının 
geliştirilmesi ve bunların gerçek hayatta uygulanması 
konusunda detaylı çalışması ile dikkat çeken Yrd. 
Doç. Dr. Yanıkoğlu, ödülünü Endüstri ve Sistem 
Mühendisleri Enstitüsü’nün (IISE) Pittsburgh’da 
düzenlemiş olduğu yıllık konferansta aldı.

Yrd. Doç. Dr. İhsan Yanıkoğlu’na 
IISE’den En İyi Makale ÖdülüMühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Barkan Uğurlu 
“CoMRAde: A Collaborative Mobile Robot Arm That 
Learns Impedance Critical Tasks from Humans” isimli 
projesi ile H2020-Marie-Sklodowska Curie Actions - IF 
2016 aksiyonu olarak kabul aldı. Uzmanlık konuları 
arasında aktif exoskeleton robotlar ile felçli hastalarda 
yürüme geri kazanımı, yapay kaslar, rehabilitasyon 
robotları, insan-robot etkileşimi ve endüstriyel robotlar 
yer alan Yrd. Doç. Dr. Barkan Uğurlu’nun projesi AB 
Ufuk 2020 çerçevesince iki yıl boyunca finansal olarak 
desteklenecek. Proje ayrıca tüm AB ülkelerince yapılan 
509 başvuru arasından yüzde 8,6’lık dilime girerek 
Özyeğin Üniversitesi’nin ilk H2020-Marie-Sklodowska 
Curie Actions-IF çalışması olma özelliği taşıyor.

Yrd. Doç. Dr. Barkan Uğurlu’nun 
projesine H2020-Marie-
SklodowskaCurie Actions-IF-
2016’dan destek

Prof. Dr. Atilla Ansal 15’inci 
Nonveiller konuşmacısı olarak 
seçilen ilk Türk bilim insanı oldu

Hırvatistan Geoteknik Birliği’nce düzenlenen ve her 
sene Zagreb’te geoteknik mühendisliği konusunda 
dünyaca tanınmış bilim insanlarının sunuculuğunu 
üstlendiği Prof. Nonveiller onur konuşmalarından 
15’incisi Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği ve 
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. 
Atilla Ansal tarafından sunuldu. Bilim dünyasının 
önemli isimlerinin katıldığı bu prestijli etkinlikte, 
Prof. Dr. Atilla Ansal onur konuşması için davet 
edilen ilk Türk bilim insanı oldu. 

Mütevelli Heyeti Üyemiz Prof. Dr. Mehmet 
Toner, mühendislik ve tıp alanlarındaki bilimsel 
araştırmalarında gösterdiği başarılar nedeniyle, 
2 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Bilim 
Akademisi Genel Kurulu’nda Bilim Akademisi asli 
üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Toner, Mühendislik 
Temel Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Ata 

Üniversitemizin üç 
değerli akademisyeni 
Bilim Akademisi Üyesi

Erbay ve Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı ve 
EÇEM Direktörü Prof. Dr. Pınar Mengüç’ün ardından 
üniversitemizden Bilim Akademisi asli üyeliğine 
seçilen üçüncü akademisyen oldu. Genel kurulda 
aynı zamanda Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı 
ve EÇEM Direktörü Prof. Dr. Pınar Mengüç Yönetim 
Kurulu Üyesi seçildi.   

EÇEM (Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi), enerji 
verimliliği okuryazarlığının artırılması ve ülke geneline 
yayılan bir eğitim hareketine öncülük etmek amacıyla; 
İstanbul Valiliği, Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy 
Belediyesi, ENVER ve EYODER’in desteğini de alarak 
Yeni Nesil Binalar İçin Teknik Eğitim Projesi’ni hayata 
geçirdi. EÇEM’in girişimiyle hazırlanan proje, Avrupa 
Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan “İklim 
Değişikliği Alanında Kamu Bilincinin Artırılması 
ve Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Hibe 
Programı” kapsamında hibe almaya hak kazandı. Sekiz 
ay sürmesi planlanan Yeni Nesil Projesi kapsamında 
teknik lise öğrencilerine yönelik bir eğitim paketi 
hazırlanıyor. 

Elginkan Vakfı’nın 2017 yılında 12.si düzenlenen 
“Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri” 
programıyla iki akademisyenimiz ödüle layık 
görüldü. Türk kültür değerlerinin korunması, 
araştırılması, Türk kültürü ile teknoloji ve sanayi 
uygulamalarına dönük hizmetler üretilmesi ve bu 
hedeflerle yapılan araştırmaların desteklenerek Türk 
toplumuna kazandırılması amacıyla verilen

EÇEM’in “Yeni Nesil” Projesi AB 
fonları kapsamında hibe almaya 
hak kazandı

Elginkan Vakfı’ndan 
Prof. Dr. Murat Uysal ve Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar’a Ödül

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 
Başkanımız Prof. Dr. Alpay Er, World Design Organization 
(WDO) tarafından İtalya Torino’da gerçekleştirilen 30’uncu 
Genel Kurul’da üçüncü kez Yönetim Kurulu (2017-2019) 
üyeliğine seçildi. WDO tarihinde Türkiye’den ilk ve tek 
yönetim kurulu üyesi olan Alpay Er, 2011 yılından beri bu 
önemli görevde yer alarak ülkemizin ve üniversitemizin 
tasarım eğitimi alanındaki uluslararası başarısı ve 
dünyadaki bilinirliğine önemli bir katkı sağlıyor. Prof. Er, 
daha önce Türkiye’yi 2011-2013 (ICSID) ve 2015-2017 
dönemlerinde WDO’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil 
etti.

Prof. Dr. Alpay Er üçüncü kez 
World Design Organization 
Yönetim Kurulu Üyesi seçildi

Prof. Dr. Mehmet Toner Prof. Dr. Hüsnü Ata Erbay Prof. Dr. Pınar Mengüç

ödüller kapsamında üniversitemizin Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Murat Uysal “5G Sonrası Haberleşme Ağları için 
Optik Kablosuz İletim Teknolojileri” projesi ile 
Teknoloji Ödülü’nü alırken, Sosyal Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar ise, “Türk 
Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1831-1928)” 
projesi ile Türk Kültürü Araştırma Ödülü’nü kazandı.
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ML-SPA öğrencilerimiz Bilge Kasapoğlu, Fatma Ekin 
Girgin, Handenur Karahüseyin, Nasiba Mangliyeva 
ve Açelya Kurtay, Concedecine’nin düzenlediği 
kısa İspanyolca video yarışmasında birinci olarak 
Santiago de Compostela Üniversitesi’nde bir haftalık 
yoğun dil kursu ödülü kazandı.

ML-SPA öğrencilerimiz 
Concedecine Yarışmasında 
birinci oldu

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerimiz 
Emir Arditi, Arjen Kılıç ve Cihan Eran, hocalarımızın 
danışmanlığında hazırlandıkları IEEExtreme 
Programlama Yarışmasında Türkiye’de altıncı sırada 
yer alarak önemli bir başarı kazandı. Elektrik 
ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE- 
Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
düzenlediği IEEEXtreme yarışmasına dünyadan toplam 
3 bin 350, Türkiye’den ise 69 takım katıldı. 

IEEExtreme yarışında 
öğrencilerimiz gurur verici
bir sonuca imza attı

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Alpay Er, 
tasarım alanında Finlandiya ve Türkiye arasındaki 
ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğine değerli 
katkılarından dolayı Finlandiya Cumhurbaşkanı 
tarafından “Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki” 
(Knight, First Class, of the Order of the Lion of 
Finland) Şövalye Nişanı ile taltif edildi.Sosyal 
Etkinlikler Koordinatörümüz Ülkü Gürsoy ise eğitim, 
çevre ve barış projeleri ile iki ülke arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılar ve 
Finlandiya merkezli ENO Çevre Projesindeki üstün 
başarı ve hizmetlerinden dolayı yine Finlandiya 
Cumhurbaşkanı tarafından, “Suomen Vatkoisen 
Ruusun Ansioristi” (Cross of Merit of the Order 
of the White Rose of Finland) Devlet Nişanı ile 
ödüllendirildi. Prof. Dr. Alpay Er ve Ülkü Gürsoy’a 
ödülleri Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo 
tarafından Finlandiya’nın 100. Bağımsızlık Yıl 
Dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul’da 
düzenlenen törenle takdim edildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli 
NIINISTÖ’dan iki anlamlı ödül

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı 
Bölümü Araştırma Görevlimiz Hatiye Garip, 
Portekiz’de onuncu kez düzenlenen Uluslararası 
S. João da Madeira İlüstratör Buluşmaları 
finalistlerinden biri oldu. Hatiye Garip’in çalışmaları 
15 Eylül-10 Kasım 2017 tarihleri arasında S. João da 
Madeira, Portekiz’de sergilendi.

Hatiye Garip, S. João da 
Madeira İlüstratör Buluşmaları 
finalistlerinden biri seçildi

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ÖzÜ 
TTO) Direktörümüz Nilay Papila, National Council 
of University of Research Administration (NCURA) 
Global Fellowship’a kabul edildi. Eğitim ve mesleki 
gelişim programlarının yanı sıra bilgi ve deneyim 
paylaşımı ile üyelerinin araştırma ve yönetim 
alanında ilerlemelerine yardımcı olmak amacıyla 
kurulan NCURA, her yıl sadece bir Global Fellow 
seçiyor. Nilay Papila, bugüne kadar NCURA’ya 
Türkiye’den kabul edilen ilk isim olarak, alanında 
oldukça prestijli bu ödül kapsamında Stanford 
Üniversitesi’ne davet edildi.

TTO Direktörümüz Nilay Papila 
NCURA Global Fellowship’a 
Türkiye’den kabul edilen
ilk isim oldu 2016’da Makina Mühendisliği Bölüm Başkanımız 

ve EÇEM Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç 
danışmanlığında Özyeğin Üniversitesi Elektrik 
Elektronik Bölümünden doktorasını alan ve EÇEM’de 
Doktora Sonrası Araştırmacı olarak görev yapan 
Azadeh Didari, Elsevier/JQSRT Viskanta Young 
Scientist Award’ı kazandı. “Yakın-Alan Işınımla 
Isı Transferi” konusunda dünyadaki en gelişmiş 
yazılımlardan birisinin geliştiricisi olan Dr. Didari, 
son 10 yılda bu ödüle layık bulunan ikinci kadın 
araştırmacı olmasıyla da dikkat çekiyor. Yılda bir kez 
genç bir araştırmacıya verilen uluslararası bu önemli 
ödülün ilkine yine Türkiye’den bir kadın araştırmacı 
layık görüldü.

Mezunumuz Azadeh Didari, 
Elsevier/JQSRT Viskanta
Young Scientist Award’ı
kazandı

ÖzÜ Girişimcilik Merkezi bünyesinde, yeni inovasyon 
merkezinde faaliyet gösteren OpenFab Istanbul, 
European Creative Hubs Network’e (ECHN) katıldı. Bu 
sayede Openfab topluluğundaki paydaşların, Avrupa’nın 
diğer yaratıcı sektör temsilcileriyle iş birliğinin önü 
açılmış oldu. European Creative Hubs Network, yaratıcı 
endüstrilerde faaliyet gösteren toplulukları Avrupa 
çapında bir araya getirerek ortak etkinlik, iş birliği 
ve proje fırsatları yaratmayı hedefliyor. OpenFab 
İstanbul’un bu networke dahil olmasıyla peer-2-
peer değişim programlarına benzer bir uygulama ile 
Avrupa’dan sanatçıların, tasarımcıların ve makerların 
OpenFab’i kullanmalarına olanak sağlanacak.

OpenFab İstanbul, European 
Creative Hubs Network’e
dahil oldu
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Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri etkinliği 
kapsamında gerçekleştirilen “Chefs of the Future” 
yarışmasında Özyeğin Üniversitesi öğrencileri 
iki önemli ödüle birden layık görüldü. 23 Eylül 

2017 tarihinde altı üniversitenin yarıştığı, jüri 
başkanlığını üstlenen Rudolf Van Nunen’in yanı sıra 
sektörün önde gelen şeflerinin jüri ve moderatör 
olduğu yarışmada, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı 

Chefs of The Future Yarışmasında En İyi Başlangıç ve Birincilik ödülü

ScOLa’da RUS 101, 102, 201 ve 202 derslerini 
tamamlayan öğrencimiz Tuğçe Kültürcü, Pushkin 
Devlet Üniversitesi tarafından düzenlenen Rusça A2 
sınavını başarıyla geçerek A2 sertifikasını aldı. 

ScOLa MD Rusça öğrencimiz 
Pushkin Devlet Üniversitesi
A2 Sertifikası aldı

Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek 
Lisans öğrencileri ve EÇEM (Enerji, Çevre ve Ekonomi 
Merkezi) Araştırmacıları Elif Gizem Tunçel ve Ebru 
Tatar, ‘Go Green in The City’ yarışmasında 19 bin 722 
takım arasından yarı finali geçerek finale kalan 12 
takımdan biri oldu. Prof. Dr. Pınar Mengüç ile çalışan 
Tunçel ve Tatar, aynı zamanda “Women in Business 
Ödülü”ne de layık görüldüler. Öğrencilerimiz, tüm 
finalistlerle birlikte 9-13 Ekim tarihleri arasında 
dünya finali için Paris’e giderek Schneider Electric’in 
özel jürisi önünde projelerini sundular.

Öğrencilerimiz Uluslararası
Go Green in the City 
Yarışmasında dünya çapında 
12 finalist arasında

İMİB 6. Doğal Taş Tasarım 
Yarışmasında üçüncülük ödülü

İMİB’in altıncısını düzenlediği Doğal Taş Tasarım 
Yarışması’nda üçüncülük ödülünü Özyeğin 
Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı birinci sınıf 
öğrencisi Aybüke Göler ve ikinci sınıf öğrencisi Koral 
Oral kazandı. Göler’in 2016-2017 bahar döneminde 
Öğ. Gör. Alayça Erözçelik yürütücülüğünde IDE 
102 Design as Creative Problem Solving dersi 
kapsamında tasarladığı betonarme masaüstü objesi, 
Oral’ın da projeye katılmasıyla bir ürüne dönüştü. 
Farklı mermer seçenekleriyle “Keyf-i Çay”, Özyeğin 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün ulusal yarışma 
ödülünü kazanan ilk projesi oldu.

Başarılar

2-3 Kasım 2017 tarihlerinde HSE Topluluğumuz 
tarafından gerçekleştirilen “Geleneksel Özyeğin 
Kan Bağış Günleri” etkinliğinin ilk günü olan 2 
Kasım’da, Kızılay Çekmeköy Kan Bağışı Merkezi 
Müdürü Dr. Burak Kızanlık tarafından üniversitemize 
iki teşekkür plaketi verildi. Özyeğin Üniversitesi 
öğrencileri ve ilgili idari birimlerinin sorumluları 
olarak, Kızılay’a sunduğumuz destek ve iş birliğimiz 
adına verilen plaketleri, Öğrenci Dekanımız 
Prof. Dr. Güray Erkol ve Güvenli Yaşam ve Çevre 
Koordinatörümüz Hikmet Taşdemir aldı.

Kızılay’dan üniversitemize 
anlamlı ödül

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı 
Bölümü ikinci sınıf öğrencimiz Muratcan Koylan, 
Hindistan’ın tanınmış ressamlarından Mariska 
Ondrich’in, temmuz ve ekim aylarında Hindistan 
ve Fransa’da düzenlediği iki sergiye kabul edildi. 
Muratcan Koylan, çeşitli ülkelerden davet edilen 
sanatçıların katılımcı olduğu “Mail Art Exhibition 
Peace and Harmony” isimli bu uluslararası sergilerde 
eserleriyle yer aldı. 

Muratcan Koylan’ın 
eserleri iki uluslararası 
sergiye kabul edildi

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.
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Prof. Dr. Emre Kongar 
üniversitemize konuk oldu

Hukuk Fakültemiz tarafından 10 Kasım etkinlikleri 
kapsamında AB3 binasında düzenlenen “Hukuk 
Devriminin Toplumsal Temelleri” konulu konferansın 
konuğu Prof. Dr. Emre Kongar oldu. Herkese açık ve 
ücretsiz olan konferansa yoğun katılım gerçekleşti. 
Konferansın ardından Kongar, okurları için kitaplarını 
imzaladı.

Etkinlikler

Dünyadan ve Türkiye’den sanayicileri, 
akademisyenleri, üniversite öğrencilerini, teknoloji 
liderlerini, girişimcileri, melek yatırımcıları, sivil 
toplum kuruluşları ile AR-GE ve bilim teknoloji 
merkezlerini aynı çatı altında toplayarak 
Türkiye’nin gündemini değiştirecek konuların 
tartışıldığı Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik 
Haftası 6-9 Aralık 2017 tarihleri arasında 
gerçekleşti. Üniversitemiz bu büyük etkinlikte, 
projeleri ve araştırma merkezlerinin inovatif 
çalışmalarıyla yer aldı. Özyeğin Üniversitesi 
standında OKATEM, EVATEG, Endüstri 4.0 
Mükemmeliyet Merkezi, Quantum Key Distribution 
Network projeleri ile üniversite bünyesindeki 
araştırma merkezleri tanıtıldı. Üniversite öğretim 
üyelerinin ve öğrencilerinin teknoparklarda ve 
AR-GE merkezlerinde geliştirdiği tüm inovatif 
projeler, Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası 

Türkiye İnovasyon ve 
Girişimcilik Haftası 
Fuarında yenilikçi 
projelerimizle yer aldık

Akademik başarının yanı sıra sosyal sorumluluk 
bilincine sahip, duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen 
üniversitemiz, saygı, güven ve onur temalarını 
öne çıkaran uluslararası online çevre programı ENO 
kapsamında 28 Eylül’de Perşembe günü öğrenci ve 
çalışanlarıyla birlikte barış fidanlarını dikti. 

Üniversitemizden Dünya Barış 
Günü’ne özel anlamlı etkinlik

Üniversitemiz tarafından sektörlerle iç içe eğitim 
anlayışı çerçevesinde her yıl düzenlenen “Sektör ile 
Buluşma” etkinliğinin beşincisi, otelcilik ve yiyecek 
içecek endüstrisinden 50’den fazla öncü işletmenin 
katılımıyla 7 Aralık’ta Çekmeköy Kampüsü’nde 
gerçekleşti. 50’den fazla işletmenin katılımıyla 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz Sektör ile Buluşma 
etkinliğinin beşincisini gerçekleştirdi

Hukuk Fakültesi lisans öğrencilerimizin 
akademisyenlerimiz önderliğinde düzenlediği 
kurgusal dava sunumlarında konuk lise öğrencileri 
de hayallerindeki bölümü ve meslekleri yakından 
tanıma fırsatı buldu. Uluslararası Hukuk, Fikri Mülkiyet 
Hukuku, AB Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ceza Hukuku 
ve Deniz Ticareti Hukuku alanlarında gerçekleştirilen 
yedi ayrı oturum kapsamında, Hukuk Fakültesi 
öğrencilerimiz davada hakim, iddia makamı, savunma 
makamı ve mübaşir rollerini alarak bir örnek olay 
çerçevesinde gerçek bir dava kurgusunda hazırlanıp 
gelecekte farklı alanlarda karşılarına çıkabilecek 
vakaları deneyimlediler.

Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz 
mesleklerini deneyimle pekiştirdi

Caz müziğinin genç yeteneklerinden Elif Çağlar, 
27. Akbank Caz Festivali’nin “Kampüste Caz” 
etkinlikleri kapsamında üniversitemize konuk oldu. 
Yoğun ilgi gören Çağlar, kampüste adeta bir şenlik 
havası estirdi. 3 Kasım’da başlayan Akbank Caz 
Festivali’nin Kampüste Caz etkinliği, gençler tarafından 
her yıl büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Kampüste caz molası

etkinlikleri kapsamında aynı platformda sergilendi. 
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), geçen yıl olduğu gibi 
Özyeğin Üniversitesi standında ziyaretçilere 
tanıtıldı. Özyeğin Üniversitesi’nin, BEYSAD ve 
TÜSİAD ile iş birliği yaparak hazırladığı ve kısa 
bir süre önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 
desteklenmeye hak kazanan Endüstri 4.0 
Mükemmeliyet Merkezi Projesi ve ülke genelini 
kapsayacak bir kuantum haberleşme ağının 
teknolojik altyapısının kurulmasını hedefleyen 
Quantum Key Distribution Network projeleri stantta 
tanıtılan yeni projeler arasında yer aldı.

Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 20-24 
Kasım 2017 tarihleri arasında Women in Business 
Kulübü “Kadına Karşı Şiddete El Kaldırma” ve Kadın 
Çalışmaları Kulübü “Bir Çığlık Var Sessizliğimde” 
etkinliklerini gerçekleştirdi. ÖzÜ Türk Halk Müziği 
Korosu tarafından Kadına Karşı Şiddet / Kadın Ağzı 
Türküler ve Hikâyeleri seslendirildi. Ayrıca Oda 
Tiyatrosu ve Tiyatro Topluluğu “Kuklacı” ve “Dört 
Kadın” oyunlarını sergiledi.

Kadına yönelik şiddete karşı 
farkındalığımızı etkinliklerle 
gösterdik

gerçekleşen etkinlikte öğrencilerimiz, zorunlu yaz 
dönemi stajlarını gerçekleştirecekleri işletmelerle 
görüşmelerini yaptılar ve geleceğe yönelik hedefleri 
için deneyimli sektör temsilcilerinden fikir aldılar. 
Mezun olacak öğrenciler ise işe alım olanakları ve 
şartları konusunda görüşme fırsatı yakaladı.
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Öğrencilerimizden Kampüs Bostan Projesi

16 Ekim Dünya Gıda 
Günü’nde üniversitede 
doğal bir gıda üretim 
alanı oluşturmak isteyen 
öğrencilerimiz, Kampüs 
Bostan Projesini hayata 
geçirdi. 

Akademik başarının yanı sıra sosyal sorumluluk 
bilincine sahip, duyarlı bireyler yetiştiren 
üniversitemiz, sürdürülebilir doğa felsefesi ile 
kampüs içinde doğal bir gıda üretim alanı oluşturdu. 
Mimarlık ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümleri öğrencilerinin girişimi ve çabalarıyla 
kampüs içinde kurulan bostan, 16 Ekim Dünya Gıda 
Günü’nde Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah 
Güllüce ve Kültür Müdürü Ayşin Deniz Kuru’nun 
yanı sıra Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk ve 
üniversitenin tüm paydaşlarının katılımıyla açıldı; 
ilk fideler toprakla buluşturuldu. Kampüs Bostan 
Projesi sayesinde “Tohumdan Tabağa” mottosu ile 
daha bilinçli bir üretim sürecinin tecrübe edilmesi 
planlanıyor.  Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 
Le Cordon Bleu İstanbul, OZUCAD, ÖzÜ Cuisine, 
Çevre Kulübü, idari çalışanlar, akademisyenler 
ve öğrencilerin paydaş olarak yer aldığı Kampüs 

Bostan Projesi’ne ayrıca Şile Belediyesi’ne bağlı 
Şile Yeryüzü Pazarı Üreticileri de destek veriyor. 
Açılış etkinliğinde kullanılan tohum, fide ve yerel 
zirai teknik bilgi, Şile Yeryüzü Pazarı Üreticileri 
tarafından sağlandı. Açılışta konuşma yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, “Uzun zamandır 
hayalini kurduğumuz kampüste bostan kurma 
fikri, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu, Le Cordon Bleu İstanbul, 
okulumuzun değerli öğrencileri, akademisyenleri ve 
çalışanlarımızın iş birliği ile öğrenci kulüplerimizin 
ortak sorumluluğunda hayata geçti. Büyük 
emeklerle bugüne gelen ‘Kampüs Bostan Projesi’nin 
açılışını bu önemli günde yapmaktan mutluluk 
duyuyorum. Emeği geçen herkese ve başta projemize 
destek veren Şile Belediyesi ile Şile Yeryüzü Pazarı 
Üreticileri olmak üzere tüm dış paydaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.” dedi. Bostanda yetiştirilecek 
ürünler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 

danışmanlığında ve öğrencilerimizin araştırmalarıyla 
seçilecek. Yetiştirilen ürünler Le Cordon Bleu ve 
Özyeğin Üniversitesi müfredatında kullanılacak. 
Öğrencilerimizin mutfakta kullanacakları ürünleri 
kendilerinin yetiştirmeleri sağlanarak tüm süreci 
tecrübe etmeleri amaçlanıyor. Ayrıca, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesinin de proje paydaşı olması 
sebebiyle, şehir bostanları, permakültür, yaşam 
alanları ile gıda üretim alanlarının planlanması 
konularında da çalışmalar yapılacak. Özyeğin 
Üniversitesi, Kampüs Bostan Projesi ile yerel 
üreticiden öğrenilenleri araştırma ve bilimle 
geliştirerek tekrar üreticilerle ile paylaşmayı 
amaçlıyor. Kampüs yaşamına bu projenin dahil 
olması ile öğrencilerin doğal yaşam, iyi/temiz gıda, 
slow food, kaynak tüketimi, adil gıda dağılımı gibi 
konularda farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.  

14. Ulusal İç Mimarlık 
Öğrencileri Buluşması
2-3 Aralık 2017 tarihlerinde, 
“Tasarımda Metafor’’ temasıyla 
üniversitemizde gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin dört bir yanından 
iç mimarlık öğrencilerinin 
katıldığı etkinlikte ünlü 
fotoğrafçı Murat Germen, 
dünyaca tanınan tasarımcı 
ve mimar Yılmaz Zenger 
ve Mimarlık Araştırmaları 
Stüdyosu ortaklarından mimar 
Cem Yücel’in de aralarında 
olduğu önemli isimler 
konuşmacı olarak yer aldı. 

14. Ulusal İç Mimarlık
Öğrencileri Buluşması 
üniversitemizde
gerçekleştirildi

Yılda iki kez iç mimarlık öğrencilerinin 
inisiyatifi ve organizasyonuyla düzenlenen 
ve her buluşması farklı bir üniversitenin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal İç Mimarlık 
Öğrencileri Buluşması’nın 14.’sü üniversitemizde 
gerçekleşti. “Tasarımda Metafor” kavramının 
ana tema olarak belirlendiği dev buluşmaya 40 
üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve 
İç Mimarlık bölümlerinden 480 öğrenci katıldı. 
27 atölye çalışmasının gerçekleştiği etkinlikte 
toplam 300 öğrencinin katıldığı atölyelerde elde 
edilen ürünler sergilendi. Çeşitli alanlarda uzman 
mimar, iç mimar, endüstri ürünleri tasarımcısı, 
aydınlatma tasarımcısı, akustik uzmanı ve 

sanatçılar sunumlarını yaparak çalışmalarındaki 
yaklaşımları anlattı. Organizasyonun ikinci gününde 
katılımcılar Murat Germen, Özgül Öztürk, Cem Yücel, 
Azize Yıldız, Tanju Kılıçarslan, Muhammet Taşlı, 
Yılmaz Zenger, Ali Berkman, Suzi Levi, Ayşim Bulut, 
Demir Obuz ve Nil Deniz iç mimarlık öğrencileriyle 
tasarım ve mimari fikirler konularında görüşlerini 
ve tecrübelerini paylaştı. Öğrencilerimizin iş 
hayatına üniversite öğrenimleri sırasında en yetkin 
biçimde hazırlanmalarını sağlamak üzere ders dışı 
etkinlikler olarak öğrenci yarışmaları, fakülte ve 
çeşitli kurumların organize ettikleri atölye ve benzeri 
etkinlere katılmalarının teşvik edildiği vurgulandı.

Dünya, Milliyet, Posta
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Hukuk Fakültemizin Adli 
Bilimciler Derneği ile iş birliği 
içinde düzenlediği “Görev 
Köpekleri ve Adli Koku” 
panelinde bilimsel verilerle 
yürütülen adli bilimlerdeki 
gelişmelerin hukuka yansımaları 
tartışıldı. Uzmanlar görev 
köpeklerinin insan yaşamı ve 
güvenliği konusunda aldığı rolü 
ve köpeklerin doğru şekilde 
kullanımı üzerine konuştu.

Hukuk Fakültemizden “Görev Köpekleri ve Adli Koku” paneli 

Hukuk Fakültemizin düzenlediği ve moderatörlüğünü 
Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Dr. h.c Yener 
Ünver’in yaptığı “Görev Köpekleri ve Adli Koku” 
panelinde görev köpeklerinin kullanımında bilimsel 
verilere uyulması, özellikle bilimsel şüpheye dayalı 
işlemler yapılmaması ve standarda uygun adli 
bilimler uygulamalarına önem verilmesi gerekliliğinin 
altı çizildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Kozacı 
ve ADBİD Genel Sekreteri Av. Devrim Karakülah 
panele konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlar panelde 
adli koku alanında yaşanan son bilimsel gelişmeleri 
ve karşılaştırmalı hukuk alanındaki pratiği de 
paylaştı.

Üniversitemiz, içinde 
bulunduğumuz yüzyıla damga 
vurması beklenen yapay zekâ ve 
robotik teknolojisine yönelik pek 
çok başarılı çalışmaya
imza atarken, düzenlenen 
konferanslar ve panellerle de 
öğrencilerimize bu önemli 
konuda ışık tutmaya devam 
ediyor.

“Hukuki ve Teknik Yönleriyle Yapay Zekâlar” paneli
uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleşti

Kampüsümüzde uzman konuşmacıların katılımıyla 
gerçekleşen “Hukuki ve Teknik Yönleriyle Yapay
Zekâlar” panelinde dünya çapında teknolojiye ivme 
kazandıran son gelişmeler, bu gelişmelerin yol açtığı 
sorunlar, gelişmelerin hukuki alandaki düzenlemeleri 
ve yapay zekâ konusundaki son tartışmalar ele alındı. 
Panelin moderatörlüğünü yapan, üniversitemizin 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Armağan 
konuşmasında, yapay zekâ ve robot teknolojisinin 
savaş alanlarında kullanımı, otonom basamakları 
ve hukuk anlamında sorumluluk konularını ele 
aldı. Dünyada Stanford, Washington Arizona, Yale, 
Duke Üniversitelerinde Robot Hukuku ve Etiği 
derslerinin olduğuna değinen Dr. Armağan, Oxford 

Üniversitesi’nde de hukuk mesleğinde robot kullanımı 
gibi sosyal hayata etkilerini inceleyen çalışmaların 
ve araştırmaların olduğunu söyledi. Dünyadaki bu 
örneklerin yanı sıra Türkiye’de ilk kez seçmeli ders 
olarak üniversitemizde bulunan Yapay Zekâ ve Robot 
Hukuku dersinde konunun dünyadaki gelişmelere 
paralel şekilde hukuki boyutları açısından detaylı 
değerlendirildiğini belirten Dr. Özlem Armağan, 
son dönemde yapay zekânın uluslararası hukukta 
ele alınış şekline değindi; bu konuda ülkemizdeki 
son gelişmeleri ve çalışmaları anlattı. Etkinliğin 
diğer konuşmacısı Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Levent Akın, robotik 
ve otonom sistemler hakkındaki son gelişmeleri 

katılımcılarla paylaşırken, üniversitemizin Bilgisayar 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Reyhan 
Aydoğan akıllı sistemler, otomatikleştirilmiş 
uzlaşma sistemleri hakkında bilgilerini aktardı. 
Otomatikleştirilmiş Pazarlık Sistemleri sayesinde 
yakın gelecekte akıllı yazılımların belirlenen bir 
konuda bizler adına pazarlık yaparak uzlaşmaya 
varmasının beklendiğini belirten Yrd. Doç. Dr. 
Aydoğan, karar veren ve öğrenen algoritmalar 
üzerine çalışmalarından bahsetti. Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Müdürü Mehmet Teoman Alemdar ise 
“Robotics in Hotels” başlıklı konuşmasında yeni nesil 
teknolojilerin turizm sektöründeki yansımalarını 
paylaştı.

star.com.tr 
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İlki 2014’te gerçekleşen Maker Faire etkinliği 27-29 
Ekim tarihlerinde Haydarpaşa Garı’nda düzenlendi. 
Maker Faire alanında Özyeğin Üniversitesi öğrencileri 
tarafından hazırlanmış birbirinden yaratıcı 10’un 
üzerinde proje sergilendi. Katılımcı projeler arasında 
Girişimcilik Merkezi altında kurulan OpenFab 
İstanbul’da gerçekleştirilen projelerin yanı sıra 
öğrencilerin kendi projeleri de yer aldı. Tüm projeler 
fuar alanındaki büyük bir vagon içinde sergilendi. 
Projeler arasında öğrencilerin yaratıcılıklarını 
yansıttıkları parmak futbolu ve tangram oyunu gibi 
eğlenceli oyun platformlarının yanı sıra Photobooth 

ve Takipçisayar gibi sosyal medyaya yönelik değişik 
fikirler de yer aldı. El yapımı kablosuz hoparlör Babu 
Speaker, düşük maliyetli bir drone geliştirme kartı 
olan ESPcopter, TÜBİTAK destekli Haritalayıcı Robot 
projesi, cerrahiden heykel yapımına pek çok alanda 
kullanılmak için geliştirilen Armee projesi de öne 
çıkan projeler arasındaydı. Üniversitemiz öğretim 
üyelerinin ve robotiğe ilgi duyan öğrencilerinin 
bir araya gelerek kurdukları Robotik Araştırma 
Laboratuvarında geliştirilen Mars Gezgini Robotu da 
alanda hazırlanan Mars toprağı üzerinde sergilendi.

olabilmesi için kurumiçi girişimciliğe dönemsel bir 
program gibi bakmaması gerektiğini gösteriyor.  
Esasında amaç bir dönüşüm sağlamaktır” diyen 
Girişimcilik Merkezi Kurucu Direktörü İhsan Elgin; 
“Girişimcilik dönüşümü olarak tanımladığımız 
bu katalizör sayesinde, ağırlaşan kurumların 
kuruldukları ilk günlerdeki gibi çevik hareket etmesi, 
mevcut işini sürekli yenilemesi ve yeni işler denemesi 
mümkün olacaktır. Bunun için de CEO ve Yönetim 
Kurulu başta olmak üzere, şirketin iş yapışından, 
eleman seçimi ve ödüllendirmesine kadar bütünsel 
bir şekilde değişmesi gerekir. Aynı zamanda şirketler, 
hızla büyüyen girişimcilik dünyasını ve startupları da 
kendine rakip olarak değil; rekabette hızla hareket 
etmek için bir iş birliği fırsatı olarak görmelidir. Bu 
sebeple, kendi girişimcilik ekosistemini yaratmak, 
kaynaklarını ve yetkinliklerini startuplara açarak 
yenilikler üretmek temel rekabet stratejisi olmalıdır” 
şeklinde konuştu. Bu yıl BASF, EnerjiSA, Allianz, 
Türkiye İş Bankası, BKM Express, Startups Watch ve 
Core Strategy şirketlerinin ana sponsor, Ekonomist ve 
StartUp yayın organlarının da medya sponsoru olarak 
destek verdiği 5. Kurumiçi Girişimcilik Konferansı’na 
100’e yakın şirket katıldı. 

Etkinlikler

“Kurumların yeni silahı: 
Rekabette başarının sırrı 
startup iş birliği” temasıyla 
üniversitemiz tarafından 
bu yıl beşincisi düzenlenen 
konferansta, ekonomiye yön 
veren liderler deneyimlerini 
paylaşarak kurumiçi 
girişimcilik konusundaki son 
trendleri ele aldı. 

Yaratıcılığın üzerine 
gidenlerin festivali 
Maker Faire, 27-29 Ekim 
tarihlerinde Haydarpaşa 
Garı’nda gerçekleşti. 
Özyeğin Üniversitesi 
OpenFab girişimleri ve 
öğrenci projeleri de tüketim 
yerine üretmeyi teşvik eden 
bu festivalde yerini aldı. 

Üniversitemizde 
geliştirilen 
projeler
Maker Faire’de 
sergilendi

Girişimcilik Merkezimiz tarafından düzenlenen 
Kurumiçi Girişimcilik Konferansı, Türkiye’den 
uzman konuşmacılar ve üst düzey yöneticilerin 
katılımıyla Swissotel’de gerçekleşti. Konferansın 
açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Bilecik yaptı. Türkiye’de bu konudaki ilk 
ve hala tek etkinlik olan Kurumiçi Girişimcilik 
Konferansı’nı bu yıl beşinci kez düzenliyor 
olmaktan onur duyduğunu belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Esra Gençtürk; “Bir eğitim kurumu olarak 
kurumiçi girişimciliğin rekabetteki önemi hakkında 

5. Kurumiçi 
Girişimcilik 
Konferansı 
sektör 
liderlerini 
buluşturdu

farkındalığı artırmak ve bu tür girişimleri teşvik 
ederek ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak 
bizim de görevimiz. Beş yıldır düzenlediğimiz bu 
konferanslarda liderler, katılımcıların vizyonlarını 
geliştiren bilgilendirici, zengin bir içerik sunuyor. 
Aynı zamanda yine bu konferans sayesinde üst 
düzey yöneticiler ve girişimciler bir araya gelerek 
iletişim olanağı buluyorlar. Konferansa katılımın 
her yıl biraz daha arttığını görmek bizim için çok 
sevindirici bir gelişmedir” dedi. Kurumiçi Girişimcilik 
konusunda son trendleri, yeni uygulama modellerini 
ve vizyonlarını aktaran konuşmacılar deneyimlerini, 
örnek teşkil eden projelerini ve bakış açılarını 
katılımcılarla paylaştı. Konferansa TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in yanı sıra Allianz 
Türkiye’nin CEO’su Aylin Somersan-Coqui, Citigroup 
Genel Müdürü Barış Tezcan, İş Bankası Bireysel 
Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan, 
Aslanoba Capital’in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Aslanoba, BKM İş Geliştirme Müdürü Özge Çelik, 
Kolektif House Kurucusu Ahmet Onur, Enerjisa 
Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül Erol, 
BASF Türk’ün CEO’su Buğra Kavuncu ve Aygaz CEO’su 
Gökhan Tezel konuşmacı olarak katıldı. “Beş yıldır 
düzenlediğimiz bu konferans ve beraber çalıştığımız 
30’a yakın kurumdan elde ettiğimiz tecrübe, bize 
bir kurumun yenilik yaparak rekabette başarılı Sabah, Akşam, Dünya, Sözcü ve Star Gazeteleri

Hürriyet, hurriyet.com.tr



18Kampüsten

Yurt 6 

Toplam dört bloktan oluşan Yurt 6 Binası, 310 oda ve 
667 yatak kapasitesine sahip.

Öğrencilerimizin konaklama ihtiyaçlarını ev ortamı 
konforuna en yakın şekilde sunma hedefiyle planlanan; 
modern mimari ve ileri teknolojik altyapıların 
kullanıldığı binada, tek kişilik ve iki/ üç kişilik suit oda 
seçenekleri bulunuyor. Binada akademik çalışmalara 
destek olacak etüt odalarının yanı sıra çalışma odaları 
ve mimarlık stüdyoları bulunuyor.

Her katta bulunan modern tasarımlı ortak mutfaklar, 
öğrencilerimize kendi yemeklerini pişirme ve keyifli bir 
ortamda beraber vakit geçirme imkânı sunuyor. 

Öğrencilerimizin ortak kullanım alanlarında, ücretsiz 
çamaşırhaneler, alışveriş yapabilecekleri bir mini 
market, yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmeler, 
dans, pilates ve benzeri etkinliklerde kullanılmak üzere 
bir etkinlik salonu da bulunuyor. 

ÖzÜ ÇAM
Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi Psikoloji 
Yüksek Lisans Programlarımızdan Çift ve Aile Terapisi 
alt dalı bünyesinde Şubat 2017’den beri hizmet 
vermekte olan eğitim, uygulama ve araştırma 
merkezi ÖzÜÇAM,  çalışmalarını Yurt 6 kompleksinde 
sürdürecek. 

Öncelikli olarak psikolojik danışmanlık hizmetinden 
yararlanamayan orta ve düşük gelir düzeyine 
sahip bireyler ile çift ve ailelerin bu hizmetten 
faydalanabilmelerini hedefleyen merkez, üniversitemiz 
öğrencileri ve çalışanlarının yanı sıra üniversite 
dışından hizmet almak isteyen kişilerin de katılımına 
açık.Bireysel danışmanlık, çift ve aile danışmanlığı, 
oyun terapisi, grup danışmanlığı, psiko-eğitim, 
psikolojik değerlendirme ve testlerin yürütüldüğü 
ÖzÜ ÇAM, aynı zamanda psikoloji alanında araştırma 
ve projelerin üretildiği, çift ve aile danışmanlığı 
alanında uzmanlık eğitimlerinin sağlandığı, bireysel 
gelişim ve ilişkisel iyileşmeye yönelik psiko-eğitimlerin 
yürütüldüğü bir merkez olmayı amaçlıyor.

ÖzÜÇAM kadrosu, program direktörü, klinik 
koordinatör,  asistan,  sekreter, Çift ve Aile Terapisi 
Yüksek Lisans Programı öğretim üyeleri ve öğrencileri, 
yüksek lisans programı süpervizörlerinden oluşuyor. 
Doktorasını Çift ve Aile Terapisi üzerine tamamlayarak 
Türkiye’de çalışan yedi öğretim üyesinden dördü tam 
zamanlı olarak ÖzÜ ÇAM bünyesinde hizmet veriyor.  

ÖzÜÇAM, tek taraflı aynalar ve kamera sistemleri ile 
dizayn edilmiş toplam 9 görüşme odası, 5 süpervizyon 
odası, 1 oyun terapisi odası, 40 kişi kapasiteli bir 
toplantı-seminer odası ve idari alanlardan oluşan 
yaklaşık 600 m2’lik bir alana sahip. Türkiye’deki 
Psikoloji yüksek lisans programlarının sağlamış olduğu 
diğer merkezler ile karşılaştırıldığında ÖzÜ ÇAM, 
görüşme odaları sayısı, aynalı odaları, kamera sistemi 
vb özellikleri ile hem fiziki olarak hem de donanım 
olarak iddialı bir konumdadır.

2017-2018 Akademik yılı başında 
hizmete giren Yurt 6 komleksi 
dört adet yurt binası, misafirhane 
ve lojmanın yanı sıra Çift ve Aile 
Terapisi Merkezi (ÖzÜ ÇAM)’ı da 
kapsayan ayrı bir bina olmak üzere, 
toplam beş binadan oluşuyor. Yeni 
öğrenci yurdu ile üniversitemiz 
2600 kapasite ile öğrencilerimizin 
konaklama ihtiyaçlarının tamamını 
karşılayabilecek imkanı sunuyor.

Yurt 6 kompleksi hizmete girdi

Yurt 6 İşletmeleri:
7 Hill Fries – Kahvaltı & Dünya Mutfağı

Çıtır Pide - Pide 

Soul Mate - Kahve & Tatlı 

Sleepless - Mini Market

Misafirhane ve Lojman

44 oda, 88 yatak kapasitesine sahip misafirhanemiz 
otel konforunda tasarlanan odalarıyla, üniversitemizde 
gerçekleşecek çeşitli etkinliklerin konuklarına ve 
öğrencilerimizin birinci derece yakınlarına kampüs içi 
konaklama hizmeti sunuyor.

Misafirhane binasında ayrıca tamamı eşyalı 8 adet 1+1, 
10 adet 2+1 daire, toplam 18 adet lojman dairesi yer 
alıyor. 
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Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar Tefrika Roman Röportajı
Milliyet

Doç. Dr. Asiye Kumru, Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı Sistem Değişikliği 
hurriyet.com.tr

Dr. Senem Zeytinoğlu Saydam, Meme Kanseri 
Farkındalık Ayı, Özel Haber
posta.com.tr

M. Teoman Alemdar & Defne Ertan Tüysüzoğlu 
Röportajı 
Dünya Gazetesi

Teknoloji Transfer Ofisi Nilay Papila Özel Haber
hurriyet.com.tr

Prof. Dr. Ümit Özlale, Enflasyon, İşsizlik 
Rakamları, TCMB Düzenlemeleri ve TCMB 
Likidite Hamlesi, Büyüme Rakamları ve TCMB 
Faiz Artış Kararı Yorumları
Cumhuriyet, Sözcü, Habertürk, Milliyet, hurriyet.com.tr, 
sozcu.com.tr, cumhuriyet.com.tr, haberturk.com,

dunya.com, businessht.com.tr, fortuneturkey.com

Doç. Dr. Atakan Yalçın, VİOP Değerlendirme 
businessht.com.tr

Le CordonBleu– Defne Tüysüzoğlu Röportajı
Hürriyet Ana Gazete, hurriyet.com.tr

Özyeğin Üniversitesi ile Türk Hava Yolları 
Sektörel İş Birliği
Habertürk, Vatan, Akşam, Star, Yeni Şafak, 
milliyet.com.tr

Özyeğin Üniversitesi Savunma Sanayi için 
Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)
hurriyet.com.tr, posta.com.tr, sozcu.com.tr,  
dunya.com, haberler.com, haberturk.com

Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi 
BEYSAD ve TÜSİAD İş Birliği
Akşam, Star, hurriyet.com.tr, haberturk.com

Kurumiçi Girişimcilik Konferansı
Sabah, Akşam, Dünya, Sözcü, Star

Prof. Dr. Esra Gençtürk, Girişimcilik 
Merkezi Özel Haber
Forbes 100. Yıl Özel Sayısı

Prof. Dr. Esra Gençtürk, Endüstri 4.0 
Röportaj
Platin Dergisi

Prof. Dr. Yener Ünver, Görev Köpekleri ve 
Adli Koku Anadolu Ajansı Röportajı  
star.com.tr 

Yrd. Doç. Dr. Melih Kandemir, Kanser 
Araştırmalarında Yapay Zeka Uygulaması 
Röportajı
Para Dergisi

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Aydoğan, Akıllı 
Pazarlık Sistemlerinde Yapay Zeka 
Uygulaması Röportajı
Para Dergisi

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar, Tefrika Roman 
Projesi Röportajı
Milliyet Ana Gazete Manşet, milliyet.com.tr

Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükönal, 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Sektörü 
Görüşü
Hürriyet İK & Yeni Ekonomi, hurriyet.com.tr

Doç. Dr. Asiye Kumru, Değişen Sınav 
Sisteminin Öğrenci ve Ailelere Etkisi ve 
Kalıcı Yaz Saatinin Etkileri Yorumları
hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr, gazetevatan.com.tr

Dr. Senem Zeytinoğlu Saydam, Meme 
Kanseri Hastaları ve Hasta Yakınları 
Psikolojisi Yorumları
posta.com.tr

M. Teoman Alemdar & Defne Ertan 
Tüysüzoğlu Röportajı
Dünya

Doç. Dr. Özge Samancı, Gastronomi 
Sektörü Özel Haber
Para Dergisi

Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Nilay 
Papila Röportajı
hurriyet.com.tr

Le CordonBleu– Defne Tüysüzoğlu 
Röportajı
Hürriyet Ana Gazete, hurriyet.com.tr

Prof. Dr. Ümit Özlale, Enflasyon, İşsizlik 
Rakamları, TCMB Düzenlemeleri ve TCMB 
Likidite Hamlesi, Büyüme Rakamları ve 
TCMB Faiz Artış Kararı Yorumları
Cumhuriyet, Sözcü, Habertürk, Milliyet, 
hurriyet.com.tr, sozcu.com.tr, 
cumhuriyet.com.tr, haberturk.com, dunya.com, 
businessht.com.tr, fortuneturkey.com

Yrd. Doç. Dr. S. Nuray Akın, Türkiye-ABD 
Vize Krizi Yorumları
bigpara.hurriyet.com.tr, businessht.com.tr, 
fortuneturkey.com, haberturk.com

Doç. Dr. Atakan Yalçın, VİOP 
Değerlendirme 
businessht.com.tr

Maker Faire Katılımı
Hürriyet, hurriyet.com.tr

Kampüs Bostan Projesi
Dünya, Milliyet, Posta

Geleneksel ENO Barış Fidanı Dikimi
Sözcü, Star, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr, 
gazetevatan.com.tr

Prof. Dr. Yener Ünver Görev Köpekleri ve
Adli Koku Anadolu Ajansı Röportajı 
star.com.tr

Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükönal Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Sektörü Özel Haber
Hürriyet İK & Yeni Ekonomi

Doç. Dr. Özge Samancı, Gastronomi Sektörü Özel Haber
Para Dergisi

Yrd. Doç. Dr. Melih Kandemir, Kanser 
Araştırmalarında Yapay Zeka Uygulaması 
Röportajı
Para Dergisi

Prof. Dr. Esra Gençtürk, Girişimcilik Merkezi Özel 
Haber
Forbes 100. Yıl Özel Sayısı

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Aydoğan, Akıllı Pazarlık 
Sistemlerinde Yapay Zeka Uygulaması Röportajı
Para Dergisi

Kur riskini etkin şekilde yönetebilmek ihtiyacı, reel sektör yabancı para 
borçlanmasının tarihi yüksek seviyelerde olduğu şu günlerde, büyük bir 
önem arz etmektedir. Borç seviyesinden belki de daha önemli olan kur 
fiyatlarında ki yüksek volatilite ise ihtiyacı mecburiyet haline getirmektedir.

SPK, Şubat ayında aldığı kararla foreks kaldıraçlı işlemlerinde kaldıraç 
oranını 100:1’den 10:1’e düşürmüş ve 50 bin lira teminat koşulu getirmişti. 
Bu düzenleme küçük yatırımcıların katastrofik kayıp olasılıklarını 
azalttığı için toplumun büyük kesimi tarafından olumlu karşılanmış 
olmakla birlikte kur riskinden korunmak isteyen kurumsallara da çeşitli 
maliyetler çıkarmıştır.

Kurumsal yatırımcıların ve reel sektör şirketlerine aracılık görevi yapan 
kimi kurumların ihtiyaç duyması üzerine VİOP’ta hedge işlemi yapıp 
riskten korunmak isteyenler için yüksek kaldıraçla hedge işlemi yapma 
fırsatının önünün açılması bu yıl ki Sermaye Piyasaları Konferansı’nda 
gündeme alındı.

Finansal piyasaları düzenleme ve denetleme sorumluluğu bulunan 
kurumların önemli görevlerinden birisi de piyasa katılımcılarının ihtiyaç 
duydukları ürünleri zamanında ve doğru şekilde kullanıma sunabilm-
eleridir. Bu açıdan baktığımızda söz konusu adım bir piyasa ihtiyacının 
karşılanması bakımından önemlidir. Bununla birlikte ilgili düzenleme 

üzerinde çalışacak komisyonların şüphesiz ki üzerinde duracakları birçok 
önemli konu vardır;

Bunlardan sanırım en önemlisi, vadeli işlem sözleşmelerinin tanımları 
itibarı ile, hedge amaçlı yapılan herhangi bir işlemin karşı tarafının doğal 
olarak spekülatif amaçlı işlem yapan bir birey ya da kurum olmasıdır. 
Aynı uzun/kısa (long/short) pozisyonunda bir tarafa yüksek kaldıraç 
imkânı verirken, hali ile diğer tarafa da aynı kaldıraç imkânını vermek 
gerekmektedir.

VİOP döviz sözleşmelerinde ki kaldıraç, güncel fiyatlara bakacak 
olursak, yaklaşık 1’e 20 seviyesindedir. Kıyaslama olarak verecek olursak, 
ABD’nin Chicago Mercantile Exchange (CME) borsasında ki vadeli 
işlem sözleşmelerinde kaldıraç oranları 1’e 8 ile 35 arasında çeşitlilik 
göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında VİOP’da ki kaldıraç oranı diğer 
piyasalara benzerlik göstermektedir.

Herhangi bir vadeli işlem sözleşmesine yüksek kaldıraç imkânı verildiği 
zaman teminatlandırmanın seviyesi, likiditesi ve maliyeti gibi konular 
önem taşımaktadır. Doğal olarak kaldıraç fazla olduğu zaman dayanak 
varlık fiyatındaki değişim, sözleşmenin günlük uzlaşma fiyatlarına da 
yansıyacaktır. Bu da beraberinde fiyat limitleri ve gün içerisinde kaç defa 
“mark-to-market” yapılması gerektiğini de gündeme taşıyacaktır.
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Sporu akademik başarıyla birlikte yürüterek, öğrencilerine 
temsil yeteneği gelişmiş, özgüvenli ve sağlıklı bir eğitim öğretim 
sunmayı vizyon edinmiş olan üniversitemiz, bu akademik yılda 
da başarılarla dolu bir dönem hedefliyor.

Spor

Yurt içi, yurt dışı resmi ve özel yarışma ve 
organizasyonlara katılan ÖzÜ spor takımları; 
basketbol, voleybol, hentbol, futbol, korumalı 
futbol, flag futbol, tenis, masa tenisi, yüzme, su 
topu, eskrim, bilardo üç bant, bilardo Amerikan, 
kayak, snowboard, yat, yelken, satranç, atletizm, 
oryantiring, squash, frizbi, bowling, triatlon olmak 
üzere 24 farklı branştan oluşuyor.

Spor Merkezi ve Sporcularımız 2017-2018
Akademik Yılında da başarılarımızı sürdürmek için 
tüm gücüyle çalışıyor!

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi Kerim Özay, 
Ankara’da düzenlenen Paralimpik Masa Tenisi 
Şampiyonası’nda Türkiye İkincisi

Endüstri Mühendisliği Öğrencisi ve Olimpiyat 
Sporcusu İrem Karamete, Eskrim Flöre branşında 
Üniversiteler Türkiye Şampiyonu

İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Ege Coşgun, Eskrim 
Flöre branşında Balkan Şampiyonu ve Üniversiteler 
Türkiye Üçüncüsü

Hukuk Fakültesi Öğrencisi Serra Altınoluk, 
Spor Tırmanışı Gençler Türkiye Şampiyonu ve 
Üniversiteler Türkiye Üçüncüsü

Mimarlık Bölümü Öğrencisi Ceren Gezer, 
Üniversiteler Kayak Türkiye Dördüncüsü

İşletme Fakültesi Öğrencisi Emre Danabaş, 
Üniversiteler Snowboard Türkiye Dördüncüsü

Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencisi Talya Afyoneri, 
Balkan Şampiyonu

Hukuk Fakültesi Öğrencisi Reena Jurgens,
İstanbul Şampiyonu

ÖzÜ Yüzme Erkek Takımı
Türkiye Üniversitelerarası ’17 Şampiyonu

ÖzÜ Tenis Kadın Takımı
Türkiye Üniversitelerarası ’17 İkincisi
(Aynı yıl içerisinde 2 kez üst üste)

ÖzÜ Yüzme Kadın Takımı
Türkiye Üniversitelerarası ’17 Üçüncüsü

ÖzÜ Eskrim Erkek Takımı
Türkiye Üniversitelerarası ’17 Üçüncüsü

ÖzÜ Tenis Erkek Takımı
Türkiye Üniversitelerarası ’17 Dördüncüsü

ÖzÜ Eskrim Kadın Takımı
Türkiye Üniversitelerarası ’17 İkincisi

ÖzÜ Voleybol Kadın Takımı
Türkiye Üniversitelerarası ’17 İstanbul 1. Lig 
Şampiyonu, 1. Lig Türkiye Üçüncüsü

ÖzÜ Basketbol Erkek Takımı
Türkiye Üniversitelerarası ‘17 İstanbul 1. Lig 
Şampiyonu, 1. Lig Türkiye Üçüncüsü

ÖzÜ Su Topu Takımı
Türkiye Üniversitelerarası ’17 İstanbul Üçüncüsü,
Türkiye Dördüncüsü

ÖzÜ Wolves Takımı
Ünilig Korumalı Futbol 1. Ligi Birincisi 

ÖzÜ Grizzlies Ultimate Frizbi Takımı 
İBB Üniversiteler Arası Frizbi Ligi Beşincisi

Spor Başarıları

Bireysel Başarılarımız

Takım Başarılarımız

2017-2018 akademik yılında yedi farklı branştan 
10 milli ve şampiyon sporcumuz üniversitemizi 
kazanarak aramıza katıldı. Üniversitemizi 
kazanan, branşlarında milli ve şampiyon olan 
sporcularımız; 

Can Bostan - Kayak
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 
 
Kaan Özcan - Yüzme
İletişim Tasarımı 

Efe Görkme - Buz Pateni 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Kerim Özay - Masa Tenisi
Uluslararası İlişkiler
H.Berke Mangaloğlu - Tenis
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 
Beyza Deniz - Yüzme 
İşletme  
Melike Turgut - Su Balesi 
Ekonomi
Selin Ünser - Su Balesi
Psikoloji  
Ecem Kemer - Yüzme
Psikoloji  
Beliz Başkır - Voleybol
İşletme

Üniversitemizde bu yıl öğrenime 
başlayan milli sporcularımız

ÖzÜ’de Spor Takımlarımız

2008 yılında genç bir yüksek öğrenim kurumu olarak 
eğitim hayatına başlayan üniversitemiz; 8 bin kişiye 
yaklaşan öğrenci mevcudu, 15 bin m2’lik modern spor 
tesisleri, erkek ve kadınlarda olmak üzere 21 aktif 
spor branşı, başarılı öğrencilere sağlamış olduğu spor 
bursları, farklı organizasyon ve etkinlikleriyle Türk 
sporuna katkı sağlamaya devam ediyor.

ÖzÜ Spor Takımı


