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MEZUNİYET SAYISI HAZİRAN 2017

GazeteÖzÜ

Kurucumuz Hüsnü Özyeğin’in “Bir 
Dünya Kurmak’’ adlı biyografisinin 
yayınlanmasını kutlamak amacıyla 
Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk 
tarafından düzenlenen etkinlikte 
2017 mezun adaylarımız ve tüm 
Özyeğin Üniversitesi Ailesi bir 
araya geldi. 

Kurucumuz Hüsnü 
Özyeğin ve yazar 
Rıdvan Akar’dan
Bir Dünya Kurmak 
kitabının hikâyesi

S.8

Rektörümüz 
Prof. Dr. Esra 
Gençtürk’ün
2017 Mezunlarına 
Mesajı 

S.3

“Hayatınızın 
Girişimi”nin 
önemli bir evresi 
sona ererken,  
ÖzÜ farkı ile 
daha nice başarılı 
girişimlere…

Tüm mezunlarımızı ÖzÜM Mezunlar Derneği’ne bekliyoruz.
ÖzÜM Yönetim Kurulu

2017 Akademik Yönetim Kadrosu

“Arkanızdan gelen 
öğrencilerimize 
ilham verdiniz, onları 
cesaretlendirdiniz. Bugün 
ÖzÜ’den mezun olurken her 
biriniz bir başarı hikâyesinin, 
kendi hikâyenizin 
kahramanısınız”
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Bu yıl altıncı mezunlarını veren üniversitemizin doktora,
yüksek lisans, lisans ve çift anadal programlarından 
mezun olan öğrencileri, 17 Haziran 2017’de düzenlenen 
törenle diplomalarını alarak yeni hayatlarına adım atıyor.

Bu yıl ayrıca Mimarlık (İngilizce), İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans programları 
ile Finans Mühendisliği ve Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 
Programlarından da ilk mezunlarımızı vermenin gururunu 
yaşıyoruz.

İlk mezunlarımızı verdiğimiz 2012 yılından bu yana 
toplam mezun sayımız 2023’ e ulaşıyor.

665 mezunumuz daha
yeni hayatlarına adım 
atıyor
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Özyeğin Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Esra Gençtürk

Sevgili 2017 Mezunlarımız,

Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz mezuniyet 
törenimizde,  23 lisans programımızın 22’sinden 
ve 24 lisansüstü programımızın 17’sinden mezun 
vermenin ortak mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.  
Uluslararası öğrencilerimizin 18 ülkeyi temsil ettiği bu 
törende diplomalarını alacak öğrencilerimiz ile mezun 
sayımız 2023’e ulaşmış oluyor.  
 
Artık mezunu olduğunuz Özyeğin Üniversitesi, 
kiminizin 1,5 sene, kiminizin ise 7 sene önce 
öğrencisi olmaya karar verdiğiniz Özyeğin Üniversitesi 
değil.  Hayallerimize ortak oldunuz, çıtayı hep 
daha yukarı taşımamızın kimi zaman en büyük 
destekçisi, kimi zaman öznesi ama her daim nedeni 
oldunuz.  Yükseköğretim yaşamınız boyunca bilimde, 
düşüncede, eğitimde mükemmeliyeti hedefledik.  
Akademik ve teknik bilginizi hem derinleştirerek 
hem de çeşitlendirerek fark yaratan, ihtiyaçlarınız 
doğrultusunda şekillenen bir eğitim deneyimi sunmak 
için nice öncü ve örnek uygulamaları hayata geçirdik. 
Ne mutlu bize ki üniversitemizi bulduğunuz gibi 
bırakmıyorsunuz. 

Hiç şüphesiz sizler de ÖzÜ Ailesine katıldığınız ilk 
gününüzdeki kişi değilsiniz.  Gandhi’nin deyişi 
ile “Sürekli değişen ve gelişen dünyada görmek 
istediğimiz değişim biz olmalıyız”  bilinci ile sunulan 
fırsatları değerlendirdiniz, potansiyelinizi keşfettiniz 
ve birey olarak kendinizi geliştirdiniz.  Bu değişim 
ve dönüşümünüz ile bizleri heyecanlandırdınız, 
gururlandırdınız. Arkanızdan gelen öğrencilerimize 
ilham verdiniz, onları cesaretlendirdiniz.  Bugün 
ÖzÜ’den mezun olurken her biriniz bir başarı 
hikâyesinin, kendi hikâyenizin kahramanısınız. 
Hepimizi zorlayan, canımızı yakan, yıpratan günlerde 

bile ve özellikle öyle günlerde, yarınların çok 
daha iyi olacağına umudumuzu yitirmedik, bilakis 
birbirimizden aldığımız güç ile umudumuzu çoğalttık, 
paylaştık. Mezuniyet gününüz de, ÖzÜ’deki her 
günümüz gibi fazlası ile umut yüklü.

Temeli inovasyon olan 4. Sanayi Devriminde 
kurumların dış kaynak kullanımı, robotik, 
kognitif araçlar ve yapay zekâ sistemlerine “yeni 
zenginleştirilmiş iş gücü” olarak yaklaşması ile 
nitelikli iş gücü ve insana özgü yetkinliklerin önem 
kazanmaya başladığı ve daha da değerli olacağı bir 
gelecek sizi bekliyor. Daha akıllı endüstriler, akıllı 
şehirler ve sonunda daha akıllı bir dünya söz konusu 
olacak. Bu gelecek şimdi çok uzak gibi gelse de bir o 
kadar da yakın.  ÖzÜ’yü ve kendinizi değiştirdiğiniz, 
geliştirdiğiniz gibi, bu geleceği de katma değer 
yaratarak şekillendireceğinize eminim.  

Yeter ki, hayal kurmaktan, sorgulamaktan, aklınızın 
ve bilginizin sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyin.  

Uluslararası standartlarda eğitim almış, dünya 
vatandaşı niteliklerine sahip mezunlarımız olarak 
bu evrensel değişimin kahramanları olurken; 
Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkacağınızdan, 
milli ve manevi değerlerimize saygılı olacağınızdan, 
sorumluluklarınızın bilinci ile her şeyden önce iyi 
insan olmak için çalışacağınızdan eminim.

Hepinizi sevgi ile kucaklıyor, ÖzÜ Ailesinin 2017 
mezunları olarak her birinizi ve ailelerinizi en içten 
dileklerimle kutluyorum.  

“….gelecek şimdi çok uzak 
gibi gelse de bir o
kadar da yakın. ÖzÜ’yü ve 
kendinizi değiştirdiğiniz,
geliştirdiğiniz gibi, bu 
geleceği de katma değer
yaratarak 
şekillendireceğinize 
eminim.”
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Dekan ve Yüksekokul Müdürlerimize 
2017-2022 Hedeflerini sorduk

Prof. Dr. Alpay Filiztekin
İşletme Fakültesi Dekanı

İŞLETME 
FAKÜLTESİ

İşletme Fakültesinde, yönetim biliminin 
tüm alanlarında mesleki bilgi ve becerilerle 
donanmış, ekonomik dengeleri analiz edip, 
strateji oluşturacak, bireysel, kurumsal ve sosyal 
girişimciliğin ruhunu keşfetmiş, vizyonuyla 
fark yaratacak geleceğin yöneticilerini 
yetiştirme hedefiyle hareket etmeye devam 
edeceğiz. Günü analiz eden ve geleceği 
şekillendiren araştırmalar yapan, güncel 
pratikleri yakından izleyen öğretim üyesi 
kadromuz, bölümlerimizin ders içeriklerini de 
bu yönde güncelliyor. Böylece öğrencilerimize 
dinamik küresel iş ortamında, kendini 
geliştirme, bireysel ve toplumsal düzeyde 
en iyiyi bulma ve yaratıcı olma becerilerini 
kazandırıyoruz. Öğrencilerimizin eğitim 
hayatını zenginleştirmek, bakış açılarını 
genişletmek ve mezuniyet sonrasındaki sürece 
onları en iyi şekilde hazırlayabilmek amacıyla 
iş dünyasının temsilcilerini öğrencilerimizle 
buluşturuyoruz. Geçtiğimiz akademik yılda 
gerçekleştirdiğimiz İşletme Fakültesi Seminerler 
Serisi, Özyeğin Üniversitesi - Dünya Bankası 
Çalıştayı ve Suistimal Farkındalık Seminerleri 
gibi etkinliklerimizin sayısını artırarak 
öğrencilerimize yaşamla ve sektörlerle iç içe, 
onları hayata hazırlayan bir eğitim ortamı 
sunmayı sürdüreceğiz.

Fakültemiz bünyesinde akademisyen sayımızı 
ve yurt dışı seminerleri ve yurt dışı staj 
imkanlarını artırmayı hedefliyoruz. Hukuk 
klinikleri, alternatif uyuşmazlık çözümleri/
arabuluculuk, hukuki yazım teknikleri, 
diksiyon ve formasyon eğitimini kredili dersler 
haline getireceğiz. Uluslararası yayınlar, 
uluslararası endeksli dergilerdeki yayınlar 
ve uluslararası kongre, çalıştay, sempozyum 
etkinliklerinin sayısını artıracağız. Hakemli 
ve ulusal endekse girmiş, bağımsız bir hukuk 
fakültesi dergisi çıkartacağız. Özel hukuk 
alanında ve alt modülleri olacak şekilde doktora 
eğitimi başlatacağız. Merkezi kütüphaneden 
bağımsız, hukuk fakültesine özel bir kütüphane 
oluşturulacak. Alman Hukuku Araştırma 
Merkezi’ne sekreter, asistan ve öğretim üyesi 
alınarak bu alandaki karşılaştırmalı hukuk 
çalışmaları genişletilecek. Merkezin kütüphanesi 
zenginleştirilerek çıkardığı yayınların sayısı 
artacak. TÜBİTAK gibi kuruluşların desteklediği 
projeler yürütülecek. Erasmus ve Erasmus harici 
işbirlikleri artırılacak, fakültemizde yabancı 
öğrenci sayısı çoğaltılacak ve ulusal yargı 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ulusal 
üniversitelerle çeşitli platformlarda işbirlikleri 
yapılacak.

“İş dünyasının temsilcilerini 
öğrencilerimizle buluşturuyoruz”

Mühendislik Fakültesi, nitelikli ve sorumlu 
mühendisler yetiştirmeyi, bilime ve teknolojiye 
anlamlı katkılarda bulunmayı amaçlar. Bu 
doğrultuda tam zamanlı öğretim üyesi
sayımızı artıracağız. Öğretim üyesi
başına düşen öğrenci oranımızı azaltmak ve
öğrencilerimize daha da kapsamlı bir eğitim ve
danışmanlık sağlamak önümüzdeki beş yıllık
stratejik planımızda öncelikli hedeflerimizin
başında yer alıyor. Hedeflerimiz arasında 
2017’de 397 olan fakülte lisans kontenjan 
toplamımızı, 2022 yılına kadar 350’ye 
indirmek ve fakültemizdeki tüm programların 
ÖSYM giriş taban puanlarını olabildiğince 
yükseltmek de var. Araştırma, Mühendislik 
Fakültesi’nin önemli bir başlığı. Öğretim 
üyelerimize verilen araştırma desteğinin 
daha da artırılması ve paralel olarak öğretim 
üyelerimizin ulusal ve uluslararası araştırma 
desteklerinden gelen fonlarının yükselmesinin 
sağlanması da planlarımız arasında. Lisansüstü 
öğrencilerimize sağladığımız bursların 
da sayıca yaklaşık iki katına çıkarılması 
hedefleniyor. Fiziksel altyapı bağlamında 
ise şu anda yaklaşık 2 bin m² alana yayılmış 
olan lisans ve araştırma laboratuvarlarımızın, 
bünyemize katılacak yeni akademik binayla 
birlikte 2022 yılında 5 bin m² alana genişlemesi 
planlanıyor.

“Araştırma, Mühendislik
Fakültesi’nin önemli bir başlığı”

“Akademisyen ve asistan
sayımızı artıracağız”

Prof. Dr. Tanju Erdem
Mühendislik Fakültesi Dekanı

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ

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

HUKUK 
FAKÜLTESİ

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü olarak, önümüzdeki yıllarda 
lisans programımızda öğrencilerimiz için 
alanın güncel ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde geliştirilmiş yeni seçmeli dersler açmayı 
hedefliyoruz. Mevcut, Uygulamalı Gelişim 
Psikolojisi ile Çift ve Aile Terapisi Psikoloji 
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarımıza 
ek olarak Sosyal/Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 
Yüksek Lisans programını ve Gelişim Psikolojisi 
alanında Psikoloji Doktora programını açacağız.

Analitik ve eleştirel bir sosyal bilim anlayışı 
ile eğitim verdiğimiz Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nün ulusal ve uluslararası alandaki 
yerini aktif araştırma programları ve yayınlar, 
akademik işbirlikleri, konferans, konuşma 
ve atölyelerle sağlamlaştı. Sahip olduğumuz 
genişleme ivmesini ve aktif akademik ortamı 
korumayı ve güçlendirmeyi; böylelikle yeni 
öğrencilerimize dersler içinde ve dışında güçlü ve 
çok yönlü bir eğitim sağlamayı hedefliyoruz. 2017 
yılında bölümümüze katılan Dr. Arda Güçler ve 

Dr. Erzen Öncel ile siyaset teorisi ve karşılaştırmalı 
siyaset alanlarında kadromuzu derinleştirdik 
ve güçlendirdik. 2018’de, geçtiğimiz senelerde 
çalışmalarını başlatmış olduğumuz Küresel 
Çalışmalar Yüksek Lisans Programı’nı açmayı; bu 
programda öğrencilere Çatışma, İnsan Güvenliği ve 
Göç, Politik Ekonomi ve Gelişme, Politik Kurumlar 
Toplum ve Yönetişim ve Veri Analizi alanlarında 
yoğunlaşma imkânı sağlamayı planlıyoruz. Staj, 
sektörel eğitim, Erasmus ve değişim programlarımız 
da aktif olarak devam edecek.

Doç. Dr. Asiye Kumru
Psikoloji Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Yunus Sözen
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

“Farklı seçmeli dersler açacağız” “Değişim programlarımız devam edecek”
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Prof. Dr. Orhan 
Hacıhasanoğlu
Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı

MİMARLIK VE 
TASARIM FAKÜLTESİ

Fakülte ve Yüksekokullardan

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

Nergis Uyan Akbay
Yabancı Diller  Yüksekokulu (ScOLa) Müdürü

M. Teoman Alemdar
Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Müdürü

HAVACILIK VE UZAY 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Havacılık bilimine ve sektöre katkı sunmak 
amacıyla, 2011 yılında Sivil Havacılık 
Yüksekokulu olarak kurulan ve 2016 yılında 
fakülte olan Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi, kurulduğu günden bu yana kendisini 
sürekli yeniliyor. Fakültemizin hedefleri 
arasında, benimsediği farklı eğitim modeli ve 
sunduğu yenilikçi eğitim içeriğiyle öğrenci 
tercihlerinde ilk üç sırada yer almak ve ülkemizin 
en iyi Havacılık Fakültesi olmak yer alıyor. Bu 
konuma, öğrenci kabulünden önce başlattığı 
ve her yıl yetki yenileme süreçleriyle sağladığı 
ulusal ve uluslararası mevzuata uyumluluğunu 
sürdürerek, sektöre yön veren ulusal 
düzenlemelere katkı sunmaya devam ederek, 
eğitim kalitesine verdiği önemin bir göstergesi 
olarak akredite olmayı başararak ulaşması 
hedefleniyor.  Havacılık Fakültesi, ihtiyaçlarını 
yakından takip ettiği sektörle ortaklaşa, 
uygulamaya yönelik derslerin mevcudiyetini 
koruyarak, Pilot Eğitimi programında yüzde 
100 ve Havacılık Yönetimi programında yüzde 
75 olan mezuniyet sonrası iş bulma oranını 
geliştirerek devam ettirecektir. Türkiye’de kısa 
sürede tanınan ve tercih edilen fakültemiz, 
tüm dünyada aranan havacılık profesyonelleri 
yetiştirmeyi ve sektörün talep ettiği sertifika 
eğitimlerinin sayısını artırarak havacılık 
sistemine katkılarını sürdürmeyi amaçlıyor. 

Önümüzdeki beş yıl içinde her üç programımızda 
öğrenme ve öğretmeyi daha etkin hale getirmek 
için, eğitimde teknoloji kullanımını artırmayı 
ve dünyada gelişmekte olan dil öğretme/
öğrenme yöntemlerini programlarımıza 
entegre ederek uygulamayı hedefliyoruz. 
Yüksekokulumuzda sahip olduğumuz akademik 
birikim ve deneyimi, ulusal ve uluslararası 
dil eğitim programlarına katkıda bulunmayı 
amaçlayan çalışmalarımızı, farklı paydaşlara 

2022 yılına vardığımızda Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Otel Yöneticiliği ile Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Lisans Programları, araştırma 
etkinliği ve üretkenliği uluslararası düzeyde 
kabul görmüş, her iki lisans programı akredite 
olmuş, öğrenci tercihlerinde ilk üç seçenek 
arasına girmiş, ulusal, bölgesel ve evrensel 
düzeyde öncü bir yapıya ulaşacak. “Tutku, 
İlerleme ve Profesyonellik” ilkeleri temelinde 
eğitimimizin amacı, teorik ve uygulamalı 
eğitimi en doğru şekilde harmanlayarak 
öğrencilerimizi girişimci bir ruhla yetiştirmek; 
sektöre gereken bilgiyi üretmek, uygulamak ve 
öğretmek. Sektörle sıkı bir dayanışma içinde 
olmaya devam ederek, yakın gelecekte turizm 
sektörünün ihtiyaçlarına istihdam ve teknoloji 
temelinde cevap verebilmek amacıyla, Otel 
Yöneticiliği ve Gastronomi ve Restoran Yönetimi 
eğitimlerimizi yapay zekanın insanla iç içe ve 
beraberce çalıştığı ortamlarda oluşabilecek 
sorunlara çözüm üretebilen gençler yetiştirerek 
şekillendirmeyi hedefliyoruz. Mezunları 
sektör tarafından ilk tercih edilen, ulusal ve 
uluslararası pazarlarda kabul görmeye devam 
eden, sektöre ışık tutacak akademik araştırmalar 
gerçekleştiren, tutarlı vizyonumuzla, eğitim 
alanlarımızda örnek olmayı sürdürmeyi 
amaçlıyoruz.

“Aldığımız akreditasyonu geliştireceğiz”

“Bir adım önde olmayı
ilke edindik”

UYGULAMALI 
BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU

Yabancı Diller Yüksekokulu

“Hedefimiz akademik sıralamada 
dünyanın ilk 200’ü arasında olmak”

“Sektörün talep ettiği sertifika 
eğitimlerinin sayısını artıracağız”

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2017-2022 stratejik 
planının ana amacı, fiziksel altyapı ve akademik 
kadro açısından Türkiye’nin en iyi Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi olmak üzerine kurgulandı. Bu 
amaç doğrultusunda tüm lisans programlarının 
uluslararası ve/veya ulusal düzeyde 
akreditasyonun tamamlanması hedeflendi. 
Bu hedef doğrultusunda Mimarlık programları 
Mimarlık Akreditasyon Kurulu ve NAAB’den, 
Endüstri Ürünleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programları 
ise NASAD’dan akreditasyon almak üzere 
planlarını yaptı. Akademik tanınırlığın önemine 
inanan fakültemiz, bu hedef doğrultusunda 
uluslararası eğitim ve meslek ağlarının üyesi 
olmayı ve bu topluluklarda aktif görevler 
almayı planladı. Fakülte ve bölümler CUMULUS 
(International Association of Universities and 
Colleges of Art, Design and Media), WDO (World 
Design Organization - ICSID), EAAE (European 
Association for Architectural Education), ICO-D 
(International Council of Design) üyesidir. 
MTF öğretim üyeleri bu kuruluşların yönetim 
kurullarında ve komisyonlarında görev 
alıyor. Kurumsal anlamda başarının bir ölçütü 
olarak değerlendirilen alana bağlı akademik 
sıralamalarda dünyanın ilk 200 üniversitesi 
içinde yer almak MTF’nin öncelikli stratejik 
hedefleri arasındadır. 

ulaştırmak amacıyla, yaptığımız araştırma ve 
yayınların sayılarını artırmayı istiyoruz. Bunları, 
düzenleyeceğimiz ve katılacağımız konferans, 
panel, seminer gibi farklı organizasyonlarda da 
sunacağız. Önümüzdeki kısa dönemde başka 
bir amacımız da dil öğreniminin sadece hazırlık 
programıyla sınırlı kalmaması. Mezunlarımızın 
dil yetkinliğinin ulaşması gereken noktayı 
belirleyip, eğitimleri süresinde buraya 
varmaları için bölümlerle yakın işbirliği içinde 

çalışacağız. Geçen yıl her üç programımız için 
çok başarılı bir süreci tamamlayarak EAQUALS 
akreditasyonu aldık. Önümüzdeki beş yıl için en 
temel amacımız, akreditasyon süreci sonunda 
belirlediğimiz gelişmeye açık alanlar konusunda 
çalışmalarımızı tamamlayarak bir sonraki 
akreditasyon denetimimizi de başarıyla geçmek.
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Prof. Dr. Murat Uysal’ın VISION 
projesine uluslararası destek

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanımız 
Prof. Dr. Murat Uysal’ın “European Training Network 
on Visible Light based Interoperability and Networking 
(VISION)” adlı projesi Avrupa Birliği Horizon 2020 
Innovative Training Network (H2020-MSCA-ITN-2017) 
çağrısı kapsamında desteğe değer görüldü. Avrupa 
çapında 1.435 adet başvuru arasından seçilen bu 
projenin Temmuz 2017’de başlaması ve dört yıl 
sürmesi planlanıyor. Toplam bütçesi 3,75 milyon 
avro olan ve yedi Avrupa ülkesinden altı akademik 
ve beş endüstri ortağı bulunan bu proje Özyeğin 
Üniversitesi’nin ilk Innovative Training Network 
(ITN, İnovatif Eğitim Ağı) çalışması olma özelliğini 
taşıyor. Görünür ışıkla haberleşme (visible light 
communication, VLC) sistemleri, LED ampüllerin insan 
gözüne ve ışık seviyesine herhangi bir olumsuz etki 
yapmadan yüksek hızlarda modüle edilme prensibine 
dayanıyor. Önerilen Horizon 2020 projesi ile VLC 
alanında Avrupa’daki ilk İnovatif Eğitim Ağı’nın 
oluşturulması ve yeni gelişmekte olan bu kablosuz 
haberleşme teknolojisi konusunda uzmanlaşan 
doktoralı araştırmacıların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Murat Uysal 
Liderliğindeki OKATEM Ekibi, 
Mühendislik Etki Ödülü’nü 
kazandı
National Instruments (NI) firması tarafından 
düzenlenen Mühendislik Etki Ödülleri’nde bu 
yıl Prof. Dr. Murat Uysal liderliğindeki Optik 
Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi (OKATEM), “LiFi Tabanlı Akıllı Ulaşım 
Sistemlerinde NI PXI Platformu Kullanımı” 
araştırmasıyla ödül kazandı. Sekiz kategorinin yer 
aldığı yarışmada Prof. Dr. Murat Uysal liderliğinde 
Burak Kebapçı ve Ömer Narmanlıoğlu’dan oluşan 
OKATEM ekibi, “LiFi teknolojisinin araçlar arası 
haberleşme sistemlerinde kullanımı” konusunda 
yaptıkları araştırma ile “RF ve Mobil Haberleşme” 
kategorisinde başvuruda bulundu. OKATEM 
ekibinin başvurusu, aynı kategoride yarışan 
dünyanın farklı ülkelerinden gelen 130 başvuru 
arasından birincilik ödülüne layık görüldü. ABD’nin 
Texas eyaleti Austin şehrinde düzenlenen törene 
OKATEM ekibi adına katılan Burak Kebapçı’ya ödülü 
NI Yönetim Kurulu Başkanı Alexander M. Davern 
tarafından takdim edildi.

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’17’ye Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından buluşçu olarak davet 
edilen Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Gül Bahar 
Başım Doğan, Yrd. Doç. Dr. Özkan Bebek, doktora adayı Zeynep Özdemir Güler ve yüksek lisans mezunumuz Sabri 
Orçun Orhan Çok Boyutlu Objelerin Yüzeylerinin Nano Teknoloji ile İşlenmesi Yönteminde Kullanılan Robotik Kol 
buluşlarıyla Gümüş Madalya aldılar. Buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Cenevre Buluş Fuarı’nda 
sergilenmek üzere seçilen üç buluştan biri oldu. Akademisyenlerimizin buluşu Cenevre Patent Fuarı’nda ise Altın 
Madalya ve Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Özyeğin Üniversitesi Türkiye’nin en
büyük buluş fuarı ISIF’ten ödül aldı

Elias Sarantopoulos’un
Kariye Kilisesi Dijital
Rehberi kitabı yayınlandı

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Elias 
Sarantopoulos tarafından yazılan ve tasarlanan 
Kariye Kilisesi dijital rehberi yayınlandı. İstanbul’un 
kültürel mirasının önemli bir parçası olan ve bugün 
Kariye Müzesi olarak bilinen Kariye Kilisesi’nin fresk 
ve mozaiklerini anlatan en kapsamlı rehber özelliğini 
de kazanan dijital kitap, mobil uygulama olarak da 
indirilebiliyor. Dehlizlerdeki mozaikler ve simgeler 
ile ibadet alanındaki freskleri gösteren ayrıntılı 
fotoğraflar içeren dijital kitap, etkileşimli haritalar, 
sesli anlatım ve videoların kullanılmasıyla okuyucu 
deneyimini büyük ölçüde geliştiriyor.

Yrd. Doç. Dr. Ali C. Beğen, 
“IEEE Communications Society 
Distinguished Lecturer” seçildi

Alanlarında uzman, bilgilerini efektif şekilde 
paylaşabilen, dinleyicileri motive edebilen kişiler 
arasından teknik bir komite tarafından aday 
gösterilerek seçilen Distinguished Lecturer’lar 
arasına giren Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz 

Yrd. Doç. Dr. Ali C. Beğen, iki yıl süre ile Kuzey 
Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya’da bulunan 
üniversite, araştırma merkezi ve benzeri kuruluşlarda 
konuşmacı olacak. Bu yıl Türkiye’den bu listeye giren 
tek akademisyen olan Yrd. Doç. Dr. Ali C. Beğen, 
yapacağı “Multimedia Communications”, “Networked 
Entertainment”, “IPTV Technologies and Content 
Delivery”, “Over-the-Top Video and Streaming” başlıklı 
konuşmalarla ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası 
ortamda temsil edecek.

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem 
Atakan’ın “Tüketicilerin Sağlıklı Yemek Hazırlama ve 
Tüketimi Davranışının İncelenmesi” başlıklı projesi 
TÜBİTAK desteği aldı. Tüketicilerin, evde kendi 
tüketimleri için gıda hazırlamalarının gerçekten 
sağlıklı tüketime yol açıp açmadığını, açıyorsa neden 
ve hangi psikolojik süreçler üzerinden sağlıklı tüketimi 
etkilediğini saptamayı hedefleyen proje, tüketicilerin 
kendi gıdalarını hazırlamalarının sağlıklı tüketim 
üzerindeki etkisini, tüketicilerin psikolojik süreçleri 
açısından inceleyen ilk çalışmalardan biri olacak.

Yrd. Doç. Dr. Sinem Atakan’ın 
projesine TUBİTAK desteği
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Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil 
ederek Türk eskrimi adına çok büyük bir başarıya 
imza atan, Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi 
İrem Karamete, Parat Ripost’un “Yılın Eskrimcisi” 
ödülünün sahibi oldu. Ödülünü düzenlenen törenle 
alan Karamete, nisan ayında Prag’da düzenlenen 
Kalifikasyon Turnuvası’nın ardından Rio 2016’ya 
katılarak ülkemizin 32 yıl aradan sonra Olimpiyat 
Oyunları’nda yeniden temsil edilmesini sağlamıştı.

İrem Karamete, Parat Ripost’un 
Yılın Eskrimcisi ödülünü aldı

İşletme Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Emre Danabaş, 
21-26 Mart 2017 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan 
Unilig Kış Oyunlarında, 62 üniversite sporcusunun 
mücadele ettiği Erkekler Snowboard Büyük Slalom 
Yarışması’nda dördüncü oldu. Aynı müsabaka 
kapsamında Mimarlık Fakültesi hazırlık sınıfı 
öğrencisi Ceren Gezer ise Kadınlar Kayak Küçük Slalom 
ve Kadınlar Kayak Büyük Slalom yarışmalarında 44 
üniversite sporcusu arasında dördüncülük elde etti. 
Ceren Gezer ayrıca 2016-2017 sezonunda Alp Disiplini 
A1 Ligi U21 kategorisinde kombine puanlamasına 
göre 100’ü aşkın sporcu arasında 336 puanla Türkiye 
ikincisi de olmuştu.

Özyeğin Üniversitesi Kayak
Takımı Unilig 2017 Kış 
Oyunları’nda

Makine Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi
A. Mete Muslu, EVATEG Merkezi Direktörü Prof. 
Dr. Mehmet Arık rehberliğinde Elektroniklerin 
İletim, Doğal Konveksiyon ve Zorlamalı 
Konveksiyon Yöntemleri ile Soğutulması 
çalışmasıyla, ABD’nin Boston şehrinde, 16-20 
Şubat tarihleri arasında yapılan The American 
Association for the Advancement of Science 
2017 Yıllık Buluşması Mühendislik ve Teknoloji 
kategorisi poster yarışmasında üniversitemizi 
başarıyla temsil etti.

A. Mete Muslu
The American Association 
For The Advancement Of 
Science’da üniversitemizi 
temsil etti

Netaş’ın Türkiye’nin inovasyon kültürünü 
desteklemek amacıyla üniversite 
öğrencilerine yönelik düzenlediği Netaş 50. 
Yıl Üniversitelerarası İnovasyon Yarışması 
sonuçlandı. Sekiz üniversiteden bilgi ve 
haberleşme teknolojileri alanında önerilen 
farklı projelerin yarıştığı yarışmada Özyeğin 
Üniversitesi’ni, Optik Kablosuz Haberleşme 
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (OKATEM) 

ekibi temsil etti. Prof. Dr. Murat Uysal’ın 
akademik danışmanlığında Elektrik-Elektronik 
(EE) Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi 
Burak Kebapçı, EE son sınıf öğrencileri Kadir 
Onur Akbal ve Mert Bektaş ile Bilgisayar 
Mühendisliği son sınıf öğrencisi Doğukan 
Ergün’den oluşan OKATEM ekibinin önerdiği 
“SmartEar” Projesi birincilik ödülünü kazandı.
 
10 Mayıs’ta Netaş Kurtköy Genel Merkez 
Binasında gerçekleşen yarışma final 
sunumlarında OKATEM ekibi Kadir Onur Akbal 
tarafından temsil edildi. Netaş Ar-Ge Ekibi 
yöneticisi Harun Çalışkan mentörlüğünde 
sunumunu hazırlayan Kadir Onur Akbal 
birincilik ödülü olarak Kanada’da Wesley Clover 
firmasında teknik gezi ve staj programına 
katılım hakkı elde etti.

Öğrencimiz Kadir Onur Akbal
tarafından temsil edilen 
OKATEM Ekibi’ne İnovasyon 
Ödülü

Endüstri Mühendisliği Takımı 
INFORMS Operations Research 
& Analytics Öğrenci Yarışması 
2017’de finale kaldı

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. 
Dr. Erhun Kundakcıoğlu’nun danışmanlığında 
çalışmalarını yürüten öğrenci ekibimiz INFORMS 
Operations Research & Analytics Öğrenci 
Yarışması’nda finale kalan sekiz takımdan biri 
oldu. Endüstri Mühendisliği dördüncü sınıf 

öğrencileri Onurcan Aktürk, Anıl Cem Arslan, 
Mert İşlek, Baturay Of luoğlu ve Bilge Sezgin’den 
oluşan takım, 2-4 Nisan tarihlerinde Las Vegas’ta 
düzenlenen INFORMS Analitik Konferansı’nda nihai 
değerlendirmeye katılmaya davet edildi. Yarışmanın 
sekiz finalisti ABD’den Drexel Üniversitesi, 
Cincinnati Üniversitesi, North Carolina Üniversitesi-
Chapel Hill, Singapur’dan National Singapore 
Üniversitesi, Türkiye’den Özyeğin Üniversitesi, 
Belçika’dan Catholique de Louvain Üniversitesi’nden 
iki farklı ekip, ABD’den Cincinnati Üniversitesi, 
Britanya’dan Warwick Üniversitesi oldu.

2017 yılı Türkiye CFA (Chartered Financial 
Analyst) Yarışması’nda üniversite ekibimiz 
birinci oldu. Ekip üyeleri arasında, İşletme 
Fakültesi, Uluslararası Finans Programı 
öğrencileri Ezgi Akalan, Mohamad Aljairoudi, 
Hasan Okan Arın, Aarush Jaggi ve Mert Mut yer 
aldı. Öğrencilerimiz yarışmanın Türkiye finalini 
ikinci kez kazanarak finans alanında önemli 
bir başarıya imza attı.

2017 yılı Türkiye CFA 
Yarışması’nda ekibimiz
birinci oldu
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Özyeğin Üniversitesi 
MUN Kulübümüze
Y-MUN Konferansı’ndan
altı ödül
Özyeğin Üniversitesi MUN Kulübü, Yeditepe Model 
United Nations (Y-MUN) Konferansı’ndan altı ödülle 
döndü. Öğrenci ekibimiz, 10 ayrı komitede yer alan 
21 kişilik delegasyonla konferansa katıldı.  Y-MUN 
Konferansında Yönetim Kurulu üyelerimizden Tuğçe 
Kaplaner, “Human Rights Watch” komitesine raportör 
olarak kabul edildi. Kulüp Başkanı Defne Şahin de 
konferansta yer alan WTO-DSB (Dünya Ticaret Örgütü 
Uyuşmazlık Çözümü Paneli) komitesine baş hakim 
olarak davet edildi.  Ayrıca, 16-18 Aralık tarihlerinde 
United Nations Konferansı’nda kulübümüz yönetim 
kurulu üyesi Berkan Özer “United Nations Women 
Committee” (Birleşmiş Milletler Kadın Hakları 
Komitesi’ne) komite moderatörü olarak davet edildi. 
Ödül alan öğrencilerimiz; Kaan Temel, Alev Cevizci, 
Yusuf Talha Dağcı, Duru Koçak, Serdar Aşık ve Çağın 
Canbeyli. 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı 
öğrencisi Ecem Karakuş, 28 Ocak - 2 Şubat 2017 
tarihleri arasında Hindistan’da gerçekleşen Young 
Chef Olympiad 2017 Yarışması’nda bölümünü ve 
Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Karakuş, Türkiye 
Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından 
seçilerek yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

Ecem Karakuş Young Chef 
Olympiad 2017’de Türkiye’yi 
temsil etti

Geleceğin binaları için gereken geçiş sürecinin 
tüm gerekli mühendislik kavramlarını, mimarlık 
düşüncelerini, psikolojik ihtiyaçlarını ve bunlara 
bağlı sosyolojik eğilimleri, yazılım kolaylıklarını 
ve ekonomik sınırlamaları bütünleşik olarak 
çalışan Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi(EÇEM), 

yüksek enerji performanslı binalar konusunda 
farklı disiplinlerden araştırmacıların odaklanmış 
bakış açılarını tartışabilmek, yeni sentezler 
üretebilmek amacıyla gerçekleştirdiği 
etkinliklerin dördüncüsünü Yapı Dergisi 
işbirliğiyle Yapı Endüstri Merkezi’nde
7 Haziran’da düzenledi. Etkinlikte Makina 
Mühendisliği Bölüm Başkanımız ve EÇEM 
Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç’ün yanı sıra 
Yasemin Somuncu, Özgür Göçer, Cem Keskin, 
Güven Fidan, Doğa Gizem Memiş, Ali Can Yelekçi 
ve İzel Elmas konuşmalar yaptı.

Yakın gelecekte 
binalar konuşuldu

Özyeğin Üniversitesi, Endeavor Türkiye ve TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu işbirliğinde, Bizz Consulting 
tarafından düzenlenen Corporate Startup Summit 
2017, 17 Mayıs’ta gerçekleşti. Türkiye’de ilk defa 
düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Prof. Dr. 
Esra Gençtürk yaptı. Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik 
Merkezi Kurucu Direktörü İhsan Elgin’in de 
konuşmacılar arasında yer aldığı etkinlikte Startup 
Dostu Şirketler ve Startup Dünyasına Yön Veren 10 
Lider açıklandı. Türkiye’de Startup Dünyasına Yön 
Veren 10 Lider kategorisinde kurucumuz Hüsnü 
Özyeğin de ödül aldı.

Startup dünyasına 
yön veren lider

Kurucumuz Hüsnü Özyeğin’in “Bir Dünya 
Kurmak’’ adlı biyografisinin yayınlanmasını 
kutlamak amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. Esra 
Gençtürk tarafından düzenlenen etkinlikte 2017 
mezun adaylarımız ve tüm Özyeğin Üniversitesi 

Ailesi bir araya geldi. Kitabın yazarı Rıdvan 
Akar ve kurucumuz Hüsnü Özyeğin’in anılarını 
paylaştığı söyleşinin moderatörlüğünü Sosyal 
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Çimen Günay Erkol yaptı.

Kurucumuz Hüsnü Özyeğin ve yazarı Rıdvan Akar’dan
Bir Dünya Kurmak kitabının hikâyesi
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Çanakkale Savaşı’nın hikâyesini yerinde dinlemek 
üzere öğrenciler, tarih alanında eğitim veren öğretim 
üyeleri ve çalışanlarla Gelibolu’da tarihi bir yolculuk 
yaptık. 77 Mayıs’ta İstanbul’dan başlayan deniz 
yolculuğuyla bir tam gün boyunca Çanakkale’nin 
tarihi bölgeleri olan Seddülbahir, Yahya Çavuş 
Şehitliği, İngiliz Mezarlığı, Tabya Toplar ve 
Kazamatlar, Morto Koyu’nda Şehitler Abidesi,
Kabatepe Tanıtım Merkezi ile Conkbayırı’ndaki
57’nci Alay Şehitliği ziyaret edildi.

Gelibolu’da tarihi
bir yolculuk

Haberler

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ 
Var!” Eğitim Kampı Özyeğin 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleşti

TÜSİAD tarafından, Türkiye’nin büyümesi ve 
kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner 
üniversite öğrencilerine, iş dünyasının 
deneyimlerini sunma amacıyla düzenlenen 
ve bu yıl rekor başvuru sayısına ulaşan 
“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Eğitim Kampı 
Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirdi. Özyeğin Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün açılışını yaptığı 
eğitim kampı kapsamında aralarında 
akademisyen, girişimci ve uzmanların 
bulunduğu eğitmenler, ihtiyaç doğrulamadan 
pazara çıkış stratejilerine, fizibiliteden etkin 
sunum tekniklerine kadar farklı konularda 
eğitimler vererek deneyimlerini aktardılar.

Hukuk Fakültesi ve Seçkin Yayıncılık ortaklığıyla 
yayınlanan “Kişilik Hakları” başlıklı kitapta hem 
farklı hukuk dalları, hem de karşılaştırmalı hukuk 
açısından kişilik haklarını inceleyen çok sayıda 
makale yer alıyor. Alman Hukuku Uygulama ve 
Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan “Alman 
Hukukunda Hasta Talimatı” isimli kitap, özellikle ağır 
ve/veya yaşlı hastalar ile ölüm sonrası ya da önemli 
tıbbi müdahaleler öncesi ve/veya esnasında yapılacak 
tıbbi müdahalelere yönelik kişinin önceden beyanda 
bulunmasına ve Alman hukuksal düzenlemelerine 
ilişkin bilgiler içeriyor.

Hukuk Fakültesinden iki yeni 
yayın: Kişilik Hakları ve Alman 
Tıp Hukukunda Hasta Talimatı 

Tofaş “Mesleki Eğitime Destek Programı” 
kapsamında, üniversitemize bir araç bağışladı. Lise 
ve üniversitelerin atölye çalışmalarında kullanılmak 
üzere hazırlanan araçlar, 5 Haziran 2017 Pazartesi 
günü Rahmi Koç Müzesinde yapılan imza töreni ile 
Özyeğin Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve üç Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesine teslim edildi. Teslim 
alma törenine Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk 
ve Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Tanju 
Erdem katıldı.

TOFAŞ’tan üniversitemize 
anlamlı destek

Atamızı Selanik’te doğduğu evde saygıyla andık

İlk mezunlarımızı verdiğimiz 2012 yılından bu 
yana her yıl akademik ve sosyal yönden başarılı 
mezunlarımızla geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz 
yurt dışı kültür gezilerinin bu yılki durağı 
Yunanistan’dı. Güzergâhı, Selanik, Atina ve Kavala 
olarak planlanan gezinin en anlamlı günü, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda 
Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün 

24 mezunumuzla birlikte Atamızın Selanik’te doğduğu 
eve ziyareti oldu. 17-21 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleşen gezide, 2016 mezunlarımızın “En Sevilen 
Akademisyen” seçtiği Bilgisayar Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tankut Barış Aktemur 
ve “En Sevilen İdari Personel” seçilen Mühendislik 
Fakültesi İdari Yetkilisi Banu Polat da mezunlarımızla 
birlikteydi.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi liderliğinde 
Bizbizze 2017 Kadınlar için Fikir Destek Ünitesi, 
İşbirliği Geliştirme Atölyesi Speed Networking 
etkinliği, 26 Mayıs’ta Çekmeköy Kampüsü Girişimcilik 
ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşti. Danışma 
kurulunda Gila Benmayor’un da bulunduğu Speed 
Networking atölyesinde proje hakkında bilgilendirme 
yapıldı, tanışma çemberleri ve networking oturumları 
düzenlendi. Bizbizze girişimiyle lise ve üniversite 
mezunu, iş ve sosyal hayat içinde aktif yer almak 
isteyen kadınların girişimci ya da çalışan olarak 
istihdama ve gönüllü olarak sosyal sorumluluk 
projelerine katılması hedefleniyor. Projede, kadınlar 
için verilecek koçluk, mentorluk, danışmanlık 
hizmetlerini tek bir çatı altında koordine edebilen bir 
kadın destek merkezi modelinin, kadın iş bürosunun 
oluşturulması planlanıyor. Bizbizze, bugüne kadar 
70 bin kadına ulaşarak 324 kadına girişimcilik, 411 
kadına istihdam, 84 kadına gönüllülük
imkânı sağladı.

Özyeğin Üniversitesi 
Girişimcilik Merkezi’nden
kadın girişimciliğine destek
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2014 yılından bu yana süren 
ve TÜBİTAK tarafından 
da desteklenen Türk 
Edebiyatında Tefrika Roman 
Tarihi (1831-1928) başlıklı proje 
kapsamında

Osmanlı-Türk Edebiyatında 
roman tefrikalarının tarihine 
ışık tutuluyor. Projenin 
sonuçları düzenlenen 
çalıştayda paylaşıldı.

Özyeğin Üniversitesi, araştırmacı kimliğiyle Türk 
edebiyatına da değerli bir kaynak kazandırdı. 
Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ali Serdar tarafından yürütülen ve TÜBİTAK’ın da 
desteklediği Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi 
(1831-1928) başlıklı proje, 2017’nin Mayıs ayında 

tamamlandı. Osmanlı-Türk Edebiyatı Tarihinde 
bugüne kadar roman tefrikaları üzerine kapsamlı 
bir çalışma yapılmamış olmasından yola çıkan proje, 
tefrika roman tarihine bütünlüklü bir şekilde ışık 
tutmayı ve edebiyat tarihlerinde yer almayan, gazete 
sayfalarında unutulmuş roman ve romancıları gün 
yüzüne çıkarmayı da hedefliyor. Proje kapsamında 
1831-1928 yılları arasında Arap alfabesiyle basılan 
gazete ve dergiler taranarak, bu gazete ve dergilerde 
yayınlanmış olan roman tefrikaları tespit edilerek bir 
tefrika roman tarihi yazıldı. Projede 295 süreli yayın 
tarandı ve 547 telif ile 759 çeviri tefrika roman tespit 
edildi.

Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1831-
1928) başlıklı projenin çıktıları 7 Nisan’da Özyeğin 
Üniversitesi’nde düzenlenen bir çalıştayla paylaşıldı. 
Açılış konuşmasını İnsan ve Toplum Bilimleri 
Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çimen Günay-Erkol’un 
yaptığı çalıştay iki oturum ve bir yuvarlak masa 
toplantısından oluştu.

Taranan yüzlerce yayın arasında saptanan 
tefrika romanların dijital kopyalarına 
Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nin 
eResearch@ozyegin platformunda bulunan 
Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi  
başlıklı veri tabanından ücretsiz olarak da 
ulaşılabiliyor.

Tefrika romanların 
tarihine tutulan ışık

Haberler

Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah 
Aktunç törende yaptığı konuşmada; “Babam Hulki 
Aktunç, hayatı boyunca ailesi için çalışmanın 
dışındaki tüm dakikalarını okumaya, araştırmaya 
ve üretmeye adamış bir yazardı. Çocukluğumdan 
bu yana onun okurken ve yazarken yaşadığı büyük 
heyecan ve mutluluğa çok kez tanıklık ettim ve bu 
mutluluk ve heyecanı kendisiyle paylaştım. Hulki 
Aktunç, eserleriyle sonsuza kadar yaşayacaktır. 
Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nde, çok küçük 
yaşlarından başlayarak topladığı kitaplarından 
öğrenci, araştırmacı ve yazarların yararlanması ile 
Hulki Aktunç’un okumak ve yazmaktan duyduğu 
mutluluk ve heyecanın herkesle paylaşılacağına 
inanıyorum.” dedi.

Hulki Aktunç
Koleksiyonu 
Özyeğin
Üniversitesi’nde
Türk edebiyatının usta şair 
ve yazarı Hulki Aktunç’un 
kütüphanesi Özyeğin 
Üniversitesinde yeni yuvasına 
kavuştu. Yaşama altı yıl önce 
veda eden Aktunç’un ailesi 
tarafından Özyeğin Üniversitesi 
Kütüphanesi’ne bağışlanan 3 
binden fazla seçkin eserin 25’i, 
Hulki Aktunç’un kendi yazdığı 
kitaplardan oluşuyor. 

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nde özel bir 
yer ayrılan ve Özyeğin Üniversitesi Hulki Aktunç 
Koleksiyonu olarak adlandırılan bölümün açılışı 
Aktunç’un ailesi ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün ev sahipliğinde, Aktunç’un 
yazar ve şair dostları Doğan Hızlan, Egemen Berköz, 
Yusuf Çotuksöken, Doğan Yarıcı, Orhan Alkaya, 
İbrahim Yıldırım ve Adil İzci’nin katılımıyla 17 Nisan 
Pazartesi günü Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleşti. 
Hulki Aktunç’un oğlu ve Özyeğin Üniversitesi Sosyal 

Açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ise böyle 
değerli bir koleksiyonu emanet almış olmaktan 
duyduğu mutluluğu ifade ederek; “Özyeğin 
Üniversitesi Kütüphanesi’nin, Hulki Aktunç’un 
eşsiz dikkati ve titizliğiyle biriktirdiği kitaplar 
için yeni ev sahibi olmasından dolayı çok 
gururluyuz. Aynı zamanda bu koleksiyon ile bir 
araştırma üniversitesi olarak kütüphane ve arşiv 
kaynaklarına verdiğimiz önem perçinlenmiş 
oldu. 3 binden fazla kitabı akademisyenlerimiz 
ve öğrencilerimizle buluşturan ve üniversitemize 
böyle değerli bir paylaşımda bulunan Aktunç 
Ailesi’ne teşekkürlerimi sunuyor ve bu kıymetli 
eserlerin öğrenme merakı ve tutkusu ile hepimize 
yeni ufuklar açacağına inanıyorum” dedi.
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Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi’nde beş Özyeğin projesi

3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen 
Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarında, 
Türkiye’de faaliyet gösteren Ar-Ge merkezleri 
ve üniversitelerin bilim insanları, Ar-Ge 
faaliyetleriyle ilgili farkındalık yaratmak ve 
bilimsel bir gündem oluşturmak için bir araya 
geldi. Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nda beş 
projeyle yer alan Özyeğin Üniversitesi fuara, 
EÇEM (Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi), EVATEG 
(Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri Araştırma, 

Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı), 
OKATEM (Optik Kablosuz Haberleşme 
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi), uzay 
robotları konusunda araştırma yapmak ve bu 
alandaki yarışmalara katılmak üzere oluşturulan 
Özyeğin Üniversitesi Rover Takımı ve Cenevre 
Patent Fuarından Altın Madalya ve Jüri Özel 
Ödülü Alan Çok Boyutlu Objelerin Yüzeylerinin 
Nano Teknoloji ile İşlenmesi Yönteminde 
Kullanılan Robotik Kol çalışmalarıyla katıldı.

akademisyenleri bir araya getirilerek havacılık
sektörüne ışık tutuluyor. Bu seminer sayesinde 
öğrencilerimiz havacılık sektörünün dinamiklerini 
bileşenlerini derinlemesine anlayarak kendilerini 
geliştirme fırsatı buluyor. Böylece yapacakları mesleği
dünya ölçeğinde ve kalitesinde, trendleri günü
gününe takip edebilen ve sınıf dışında da
öğrenmeye devam eden öğrenciler yetiştiriyoruz” 
dedi.

Yeni havalimanıyla birlikte dünya havacılığının  
merkezlerinden biri olacak olan İstanbul’un 
havacılık sektöründeki geleceği ve bu büyük oluşum 
karşısında havayolu şirketlerinin stratejilerinin nasıl 
şekilleneceğinin yerli ve yabancı akademisyenler ile 
sektör temsilcileri tarafından tartışıldığı seminer, 
IATA Avrupa Bölgesi Kargo Müdürü Stephane Noll, 
IGA Pazarlama Müdürü Abdullah Nergiz, Antwerp 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Wouter Dewulf, MNG 
Havayolları Ticari Direktörü Hasan Tasus ve Yer 
Hizmetleri Direktörü Serkan Eren ile Türk Hava Yolları 

Kargo Başkan Yardımcısı Serdar Demir’in katılımıyla 
gerçekleşti. Küresel hava kargo ve lojistik stratejileri 
ile birlikte İstanbul’da yeni açılacak havalimanının 
lojistik ve kargo taşımacılığı üzerindeki etkisinin 
ele alındığı seminerin açılış konuşmasını Özyeğin 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk yaptı. 

Istanbul HUB Semineri’ne sektörün lider 
konumdaki temsilcilerini davet ettiklerini 
söyleyen Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükönal, Türkiye’de 
havacılık sektörünün mevcut durumu, 
geleceği ve İstanbul’da inşası devam eden yeni 
havalimanın sektöre katkılarını çok boyutlu 
değerlendirdiklerini ve seminerin sektörün 
gelişimine katkı sağlayarak yeni fikirler 
oluşmasına ortam yarattığına inandıklarını 
söyledi. 

III. İstanbul HUB 
Seminerinde hava
kargo ve lojistik
stratejileri mercek
altına alındı

Özyeğin Üniversitesi tarafından 
düzenlenen Istanbul HUB 
Semineri’nin üçüncüsü 27 
Nisan’da Çekmeköy kampüsünde 
gerçekleşti. Seminerde havacılık 
sektörü farklı açılardan mercek 
altına alındı.

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 
akademik camia ile sektör yetkililerini bir araya 
getirerek güncel havacılık konularının tartışıldığı 
bir ortam sağlamayı amaçlayan Istanbul HUB 
Seminerleri’nin üçüncüsü 27 Nisan 2017’de 
gerçekleşti. İlki 26 Mart 2015’te ve ikincisi 14 Nisan 
2016’da düzenlenen  seminere bu sene de ilgi yoğun 
oldu. Stratejik konumu dolayısıyla İstanbul’un büyük
bir havacılık merkezi haline dönüştüğünü
söyleyen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Esra Gençtürk; “Üniversitemiz tarafından
öncü bir yaklaşımla gerçekleştirilen HUB
Seminerlerinde sektörün profesyonelleri ve
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SEC derslerine bir yenisi
daha eklendi:
“SEC499-Building a
New Business”

Özyeğin Üniversitesi yenilikçi 
ve girişimci eğitim felsefesi 
doğrultusunda öğrencilerini 
mezuniyet sonrası hayata 
hazırlamaya yönelik, yetkinlik 
bazlı ve sektörlere odaklı 
programlar uyguluyor. Bu 
doğrultuda oluşturulan kapsamlı 
sektörel eğitim programındaki 
derslere ek olarak Türkiye’de bir 
ilk olarak SEC499
Building a New Business dersini 
seçmeli olarak  öğrencilere 
sunuyor. Dersi alan girişimci 
öğrenciler, dönem boyunca 
hazırladıkları yenilikçi iş 
fikirlerini yatırımcılara ve 
üniversite yönetimine sunarak 
iş girişimlerine fon alma şansı 
yakalıyor.

Özyeğin Üniversitesi, girişimci ve yenilikçi yaklaşımı 
ile Türkiye’deki üniversiteler arasında bir ilki 
gerçekleştirdi. Öğrencilere iş fikirlerini test etme, 
geliştirme ve potansiyel müşterilerle görüşme imkanı 
sağlayacak SEC 499 dersi, uygulamalı öğrenmeyi 
destekleyen yaklaşımıyla alışılagelmiş, akademisyenin 
ders anlattığı öğrencilerin ise dinleyip sonra da 
sınava girdiği formun çok dışında bir yaklaşımı var. 
Son sınıf veya yüksek lisans/doktora yapmakta 
olan her disiplindeki öğrenciye açık olan derse 
kabul edilebilmek için en az iki öğrenciden oluşan 
ve kendi geliştirdikleri bir iş fikri olan öğrenci 
grupları, bu fikirlerini anlatan birer dokümanla 
başvuruyor. Dersten sorumlu olan ve kendisi de yeni 
iş kurma konusunda deneyimli bir akademisyen bu 
başvurular arasında potansiyeli olanları seçiyor. Ders, 
seçilen grupların fikirlerini gerçek bir iş planına 
dönüştürebilmeleri için gereken, iş fikrini açıkça 
ve anlaşılabilir şekilde anlatabilme, hedef pazarları 
tayin etme, rekabeti değerlendirme, üretim stratejisi 
hazırlama, teknik fizibilite, maliyet ve zaman 
kestirimleri, alternatif yaklaşımlar geliştirebilme, 
prototip yapımı ve kullanımı, üretim planı ve pazara 
çıkış stratejileri, gerçek iş planı hazırlanması, 
girişimcilik için finansman kaynaklarının tayin 
edilmesi ve yatırımcı sunumları gibi temel konuları her 
grubun kendi iş fikri özelinde işliyor. Bu çalışmalar 
sırasında gruplara konularıyla ilgili olarak atanan 
başarılı girişimcilerden mentorlar yardımcı oluyor. 
Dersin sonunda her grup hazırlamış olduğu iş planını 
bir yatırımcılar jürisine sunuyor. Bu sunum sonunda 
seçilen grupların ÖzÜ Girişim Fabrikası kapsamında 
şirketleşmeleri ve karşılıksız bir başlangıç sermayesine 
erişimleri sağlanacak. Bu karşılıksız destekle hedef, 
girişimci öğrenci gruplarının dış yatırımcı ağlarından 

da destek sermayesi bulabilmeleri, değer ve istihdam 
yaratacak yeni işler kurmaları oluyor.

Üniversitenin sunduğu SEC 499: Building a New 
Business dersini alan girişimci öğrenciler, Bahar 
Dönemi boyunca yenilikçi iş fikirleri geliştirdi. 
Hazırlanan 5 farklı iş fikri, 2 Haziran’da üniversite 
kampüsünde düzenlenen oturumlarda jüriye sunuldu.

Jüri üyeleri:
Prof. Dr. Esra Gençtürk (Özyeğin Üniversitesi), 
Ayşecan Özyeğin (Fiba Holding), İhsan Elgin (Özyeğin 
Üniversitesi), Çiğdem Toroman (StartersHub), Hulusi 
Berik (Keiretsu Forum), Can Ergelmiş (Jolly Tour),
Ali Köprülü (TR Angels)

Kazanan projeler Girişimci Destek Paketi ile 
ödüllendiriliyor :
• Özyeğin Ünivertesi Girişimcilik merkezinde
ücretsiz mekan.
• Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından 
yürütülen Hızlandırma Programı’na katılım hakkı.
• Girişim Fabrikası networküne erişim ve
mentorluk desteği.
• Pilot dönemde ihtiyaç duyulan tohum
sermaye desteği.
  
Girişimci üniversiteden örnek adım
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk 
SEC 499 dersiyle ilgili, “Lisans seviyesinde girişimci 
yeteneklerin iş fikirlerini hayata geçirebilmelerini 
desteklemek amacı ile tasarladığımız, teorik ve pratik 
bilginin harmanlandığı bu ders ile Türkiye’de bir 
ilke imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kadar 
kısa sürede, iş fikrini geliştirmek için çabalayan 
tüm proje ekiplerini gönülden kutluyorum ve 
inanıyorum ki, girişimcilik ruhu onların hayatında 
her daim var olacak. Jüri desteğini almaya hak 
kazanan arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar 
diliyorum. Bu ders sayesinde, girişimcilik kültürünün 
üniversitemizin çok daha merkezine taşınmasını 
sağladık. Bundan sonra da bu alanda örnek 
uygulamalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.
Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Elgin 
dersin üniversiteli girişimciler adına önemini dile 
getirdi: “Özyeğin Üniversitesi olarak kurduğumuz 
Girişim Fabrikası yapısı ile bu zamana kadar 60’dan 
fazla girişimin ticarileşmesine destek olduk. 
Dışarıdaki girişimcilerin haricinde, üniversitemizde 
de iş fikri olan ve doğru bir şekilde desteklenmesi 
halinde başarıya ulaşacağına inandığımız birçok 
yetenek var. 14 hafta süresince gerçekleştirdiğimiz 
bu ders sonunda öğrencilerimizin gerçekleştirdiği 
sunumlar, bizlere ne kadar doğru bir ihtiyaca cevap 

verdiğimizi gösterdi. İş fikirlerini ticarileştirebilme 
sürecinde önemli bir yol kat eden bu arkadaşlarımız, 
üniversitemizden alacakları destek ile birer örnek 
olacaklar. Türkiye’de bu alanda ilk ve tek olmak 
ise, bizim için yolun daha başlangıcı. Bundan 
sonrasında daha güzel gelişmelere imza atacağımıza 
inanıyorum.”

Akademi ve girişimciliği buluşturan dersle 
ilgili görüş veren StartersHub Genel Müdürü
Çiğdem Toroman; “Türkiye’de ilk defa Özyeğin 
Üniversitesi tarafından açılan bu ders, üniversiteli 
genç girişimci yetenekleri keşfetmek ve desteklemek 
açısından önemli bir adım. Bu dersin, Türkiye’deki 
diğer üniversiteler için iyi bir referans kaynağı 
olacağına ve önümüzdeki yıllarda yine Özyeğin 
Üniversitesi liderliğinde yaygınlaşacağına 
inanıyorum” dedi. 

Jolly Tour’dan Can Gelmiş konuyla ilgili, “Özyeğin 
Üniversitesi öğrencilerinin heyecanından, gerçek 
dünya problemlerini tespit ederek geliştirdikleri 
yaklaşımlardan ve girişimciliğe dair akademik 
bilgiyi uygulayarak iş modelleri geliştirmelerinden 
çok etkilendim. Üniversitenin girişimciliği teşvik 
eden ruhu, bu derste açık bir şekilde yansıtılırken, 
akademiyle pratiğin birleştiği çok başarılı bir 
uygulama olmuş. Önümüzdeki dönemlerde de 
öğrencilerin katılımının artmasıyla birlikte yeni iş 
fikirlerinin oluşacağına, geliştirileceğine ve başarılı 
girişimlerin kurulmaya devam edeceğine inancım 
tam” dedi.

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

Yenilikçi ve girişimci eğitim felsefesiyle Özyeğin
Üniversitesi Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi

Yenilikler

Sektörel Eğitim kapsamında verilen dersler:
SEC 101:
Üniversite 
Yaşamına Giriş

SEC 201/203:
Sektörlere 
Giriş

SEC 202/204:
Yetkinlik 
Yönetimi

SEC 301/302:
Sektörel 
Uzmanlık
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“Burası 
hayaller 
kurduran bir 
inovasyon 
merkezi”

Gelecekte yaşantımızı 
değiştirecek 10 kişiden biri 
olarak kabul edilen, dünyanın 
en önemli mimar, şehir plancısı 
ve profesörlerinden biri olan 
McGill Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Avi Friedman, üniversitemizin 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin 
konuğu oldu. İki gün boyunca 
“Sınırlandırılmış Kutular Dışında 
Konut Fikirleri; Büyüme ve 
Değişim için Tasarım” konulu 
atölye çalışmaları yapan 
Friedman’la konuştuk.

Dünyayı değiştirecek 10 insandan biri  
olduğunuz söyleniyor. Burada olmanız 
hepimize gurur verdi. Üniversitemizi ve 
kampüsümüzü nasıl buldunuz? 
Bu  etkinlik benim için önemli ve davet edildiğim 
için son derece müteşekkirim. Gittiğim her farklı 
yerde insan etkileşimini çok önemli buluyorum. 
Yeni şeyler öğreniyor ve bu konuda kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Muhteşem genç insanlarla 
konuştum, son derece kibarlar ve çoğu çok güzel 
İngilizce konuşuyor. Motivasyon dolular. Şu an 
burada muhteşem bir kampüste oturuyoruz. Burası 
bir inovasyon merkezi. Pek çok yerde bulundum ama 
buradan inanılmaz etkilendim. İki gündür kampüste 
dolaşıyorum. Burası birinci sınıf bir kurum. İnanılmaz 
bir kampüs. Bizler çok eski binalarda yaşıyoruz. 
Burası, bu bina müthiş. 

Burada bir girişimcilik ekosistemi 
oluşturduk. Gençler fikirlerini paylaşıyor ve 
yönlendiriliyor. Gençlere, genç mimarlara
ne önerirsiniz?
Mimarlığı salt bir meslek olarak görmemek gerek. 
Ama aslında yaşlandığınızda becerileriniz artıyor 
ve bu alanda ustalaşıyorsunuz. Bu yaşa, bu noktaya 
gelebilmek için bence en önemli şey, tutku sahibi 
olmaktır. Mimari konusunda tutkulu biri değilseniz, 
mimari sizi büyülemiyorsa, bu işe hiç girmeyin yoksa 
çok hayal kırıklığına uğrarsınız. Bu uzun bir maraton. 
Bu yüzden sizi sürekli ileriye doğru itecek ve motive 
edecek bir tutkunuz olmalıdır. Bir de açık fikirli ve 
yaratıcı olmak için seyahat etmelisiniz.

Dünyaca Ünlü Mimar McGill Üniversitesi Öğretim Üyesi
Avi Friedman, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin konuğu oldu

Bize biraz geçmişinizden söz eder misiniz? 
Sizi mimarlığa, bu denli önemli bir mimar 
olmaya giden yolda etkileyen neydi? Bu iş 
için doğduğunuzu ne zaman fark ettiniz?
Çok genç yaşlarda mimari üzerine çalışmaya başladım. 
Önce oynayarak başladım. Yaratıcı güdülerim 
olduğunu fark ettim. Bir şeyleri bir araya getirip 
yeni şeyler yaratmayı sevdiğimi fark ettim. Bunu 
bir avantaj olarak gördüm ve mimarinin bu yaratıcı 
güdülerimi uygulayabileceğim en iyi yer olduğunu 
düşündüm. İsrail’de doğdum. Çocukluk yaşlarımda, 
yeni şeyler yapma isteğimle birlikte seyahat etmeyi 
de çok sevdiğimi fark ettim. Farklı yerler görmeyi 
ve oralarda gördüklerimin bir bileşkesini çıkarmayı 
seviyorum.

Mimari özellikleriyle beni çok etkileyecek muhteşem 
bir yere gitmek içimdeki yaratıcılığı ortaya çıkarıyor. 
Bu doğrultuda ben de akademik açıdan mimarlık 
araştırmalarıma Milano’da devam etmeyi seçtim. 
Mimari çalışmalarıma orada başladım. Fakat maalesef 
o yıllar -1970’ler- İtalya biraz karışıktı. Sağ ve sol 
kanatlar arasında siyasi çalkantılar vardı. Bunun 
üzerine ben de İsrail’e dönmeye karar verdim. Orada 
şehir planlama diplomamı aldım. Dolayısıyla hem 
mimar, hem de şehir plancısıyım. Üniversite yıllarımda 
ayrıca akademik ortamda bulunmanın bana keyif 
verdiğini gördüm. Muhteşem fikirlerin ortaya çıktığı, 

tartışıldığı bir iklimde olmak muhteşemdi. Bu fikirler 
beni konut programına sevk etti diyebilirim. Ayrıca 
McGill Üniversitesi’nde doktoramı tamamlamak üzere 
burs bulabilmiş olmam da büyük bir şanstı. 

İsrail, Milano, Kanada... Ülkeler arasındaki 
bu yolculuklar mimari tarzınızı ve 
yaklaşımınızı nasıl etkiledi?
Bu seyahatlerimin avantajları tarzıma yansıdı elbette 
ama bu seyahatler her şeyden önce farklı kültür ve 
tarzlara karşı daha açık fikirli olmamı sağladı. İlk 
yıllarımda Avrupa’nın çeşitli ülkelerine yaptığım 
yolculuklarda birçok şey gördüm ve bunları bir 
sünger gibi emdim diyebilirim. İsrail’e, Avrupa’ya 
ve Kanada’ya yaptığım seyahatler beni birçok farklı 
fikirle yanyana getirdi. Bunların çoğu konutlarla 
ilgiliydi. Böylece bir anlamda alanım genişledi. 

Halen üzerinde çalıştığınız projelerden
söz edebilir misiniz?
Şu anda McGill Üniversitesi’nde üzerinde çalıştığım ve 
başlatılmasını istediğim proje, evlerin maliyet olarak 
kolayca ulaşılabilir, yani ucuz olması. Şu anda bu 
projeye yoğunlaşıyorum. Bir de odaklandığım konu 
şu: Bir evin bileşenleri nasıl prefabrik hale getirilir 
-yani bir fabrikada oluşturulur- ve insanlar bundan 
nasıl faydalanır? Bugün bilgisayarlarla istediğiniz 
rengi ve düzenleme tarzını seçebiliyorsunuz ve bu 
sizin imalat sürecinizi daha düşük maliyete çekmenizi 
sağlıyor. En geniş anlamıyla işte bu tür projeler 
üzerinde çalışıyorum. 

“Mimarlığı salt 
bir meslek olarak 
görmemek gerek. Mimari 
konusunda tutkulu 
biri değilseniz, mimari 
sizi büyülemiyorsa, bu 
işe hiç girmeyin yoksa 
çok hayal kırıklığına 
uğrarsınız.” 
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“Eğitimde büyük fark var”
Canan Elitaş
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, 2017

Okuldaki ikinci yabancı dil eğitimi ve Erasmus fırsatı 
sayesinde öğrendiğim İspanyolca, şu an çalıştığım 
şirketin uluslararası ticaret departmanındaki İspanya 
ve Latin Amerika Bölgesi’nden sorumlu olmamda en 
büyük etkendir. Lisans boyunca aldığımız eğitim ve 
yaptığımız projelerin iş hayatına yönelik olması, mezun 
olur olmaz böyle bir pozisyona seçilmemde etkili oldu. 
İlk yıllarda okuldaki derslerde çok fazla zorlanıyordum. 
Zaman geçtikçe ve Özyeğin’in sistemine alıştıkça 
her şey kolaylaştı. Bir şeyleri öğrenmek zaman ve 
emek istiyormuş. Son dönemde iş mülakatlarına çok 
gidiyordum. Oralarda gözlemlediğim kadarıyla İngilizce, 
eğitim, yetkinlik, bilgi alanında farkımız var. Öğrencilerin 
sosyal, kültürel ve en önemlisi lisans alanında okumak 
istedikleri bölümde en fazla yetkinlik kazanabilecekleri 
okulun Özyeğin Üniversitesi olduğunu düşünüyorum. 

“Harika bir akademik  kadromuz var”
Adam Ali Arif
Gastronomi ve Mutfak Sanatları, 2016

Özyeğin’de öğrenci olmak, daha parlak bir geleceğe sahip 
olmama yardımcı olabilecek bütün alanlarda bana donanım 
kazandırdı. Bu üniversite ve okuduğum bölüm, daha önce 
sahip olmadığım kendine güven duygusunu kazandırdı. 
Artık hayattaki hedeflerini başarmış ve çok daha fazlasını 
başarmak için sabırsızlanan, kendine güvenen biriyim. 
Uluslararası bir öğrenci olarak bu üniversiteye ilk 
geldiğimde önce kendimi yalnız hissettim ama bu durum  
çok sürmedi. Uluslararası Ofis’e girdiğim anda, herkes 
evimde gibi hissetmemi sağladı. Özyeğin Üniversitesi, 
büyümekte olan bir üniversite ve kurulduğu günden 
bugüne geçen birkaç yıl içinde pek çok başarıya imza 
attı. Pek çok yeni bina inşa ediliyor ve öğrencilere ihtiyaç 
duydukları her türlü tesis ve olanak sağlanıyor. Bu da 
bizlere gerek öğrenimimizi sürdürmek gerekse kampüsün 
tadını çıkarmak için harika bir atmosfer sunuyor.

Özyeğin isminin başarısı sayesinde iş hayatına bir sıfır önde başlıyoruz. Mülakatlarda 
karşılaşabileceğimiz çoğu senaryoya önceden hazırlıklı olduğumuz için kendine 
güvenli bir duruşumuz var. Üniversitedeki yabancı dil, proje ve zaman yönetimi, 
sunumlar ve excel eğitimi işime çok yaradı. Özyeğin Üniversitesi mezunu olmak 
mülakat süreçlerinde, inisiyatif almakta ve kriz ya da yoğun tempo yönetiminde fark 
yaratıyor. Kampüsteki çalışma imkanları, kulüp etkinlikleri ve diğer sosyal aktiviteler 
beni çok geliştirdi. Okul hayatım boyunca hem sıkı bir ders programı hem de her türlü 
sosyal aktivitenin içinde ve mümkünse başında olmaya çalışmak beni yoğun tempoya 
ve bir anda ortaya çıkan aksiliklere hazırladı. Kriz anlarında soğukkanlılığımı ve 
deadline’lara karşı duruşumu bunlara borçluyum.

“Okurken bile araştırmalara
katılabiliyoruz”
Birce Bingöl
Psikoloji Bölümü, 2016 
Çift ve Aile Terapisi Tezli Yüksek
Lisans Öğrencisi  / Araştırma Görevlisi

Özyeğin Üniversitesi’nde öğrenciler, psikoloji 
lisans eğitimine devam ederken akademisyenlerin 
araştırmalarına gönüllü katılma fırsatı yakalıyor. 
Dolayısıyla iş hayatına atıldıklarında akademik hayatı 
seçmeseler dahi uygulamalı alanda bilimden faydalanmayı 
bilen ve araştırmaları uygulamaya geçirebilen bireyler 
haline geliyorlar. Özyeğin Üniversitesi mezunlarının 
etik değerlere verdiği önem açısından fark yarattığını 
düşünüyorum. Şu an üniversitede yüksek lisans eğitimime 
devam ediyorum. Hocalarımızın çözüm odaklı hareket 
etmelerini gözlemlemem, stres altında paralize olmadan 
çözüme odaklanmamda faydalı oldu. 

Mezun ve Öğrencilerimizin Gözünden Özyeğin Üniversitesi

“İş hayatında
bir adım öndeyiz”
Selin Şevki
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, 2016 
Girişimcilik (Çift Anadal), 2017 

“Özyeğin Üniversitesi beni dünya 
vatandaşı olmaya hazırladı” 
Senad Lekpek
İşletme (Finans) Doktora, 2017

Özyeğin Üniversitesi, sahip olduğum bilgi birikimi 
ve becerilere büyük bir katkıda bulundu. Özyeğin 
Üniversitesi’nin bir parçası olmak, dünyanın her yanına 
yayılmış bir arkadaş ağına sahip olmamı sağladı. Özyeğin 
Üniversitesi beni bir dünya vatandaşı olmaya hazırladı. 
Modern dünyaya uyum sağlamak için doğru paradigmalar, 
doğru bilgiler ve diğer bütün gerekli nitelikleri 
kazandırdı. Özyeğin Üniversitesi’nden arkadaşlarımla 
farklı ülkelerde ve yerlerde sık sık buluşuyorum ve 
aramızdaki bağların bu denli güçlü olması bana Özyeğin 
Üniversitesi topluluğunun bir parçası olduğumu 
hissettiriyor. 

“Bireye saygılı, eşitlikçi ve
olumlu bir ortam” 
Deniz Bayel
Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezsiz
Yüksek Lisans Öğrencisi

Özyeğin Üniversitesi’ndeki akademik ortam bilgiyi 
sorgulamayı, araştırmayı, karşılaştırmayı ve doğru 
şekilde analiz etmeyi öğretti. Bu öğretinin, hem kariyer 
hem de kişisel gelişimime çok büyük katkısı olduğunu 
düşünüyorum. Yüksek Lisans yaptığım dönem benim için 
baştan sona bir dönüşümdü. 15 yıl emek verdiğim kurumsal 
iş hayatından çıkıp tekrar öğrenciliğe dönmek müthiş bir 
deneyimdi. Özyeğin’in özellikle de hocalarımın bu süreçte 
en büyük katkısı, göstermiş olduğum çabaya verdikleri 
destek ve her daim olumlu yaklaşım ve geri bildirimleriydi. 
Onların desteği olmasa motivasyonum bu kadar yüksek 
olmazdı. Özyeğin Üniversitesi, bilgi ve deneyim açısından 
gerçekten donanımlı bir akademik kadroyu barındırıyor. 
Akademik kadro, öğrencilerin mezun olduktan sonra 
ihtiyaç duyacakları teorik ve pratik bilgileri aynı anda 
sunmaya çalışıyor. 

“Korku, merak ve heyecan... ”
Alya Öztanyel
Hukuk Fakültesi, Birinci Sınıf

Bilmiyorum, sizin ilk günleriniz nasıl oluyor ama 
benimkiler genelde bu üç küçük kelimeyle başlıyor. 
Özellikle son senenin ve üniversite sınavının hâlâ 
hatırlamak bile istemediğim, büyük ihtimalle de uzun 
bir süre daha istemeyeceğim stresi... Gençliğimizi, 
enerjimizi hep bize önceden çizilmiş ve uymamız 
beklenen çerçevenin içinde yaşamanın bıkkınlığı... 
Ben bunlarla geldim Özyeğin’e. Önceden katılacağınız 
hiçbir tanıtım ya da sunum size en az dört yılınızı 

geçireceğiniz yeri tanıtmaya yetmez. Belirli ipuçlarını sunar 
size yalnızca. Siz de eğer onları yakalarsanız hayatınızın 
bu dört yıllık ve en güzel macerasına adım atarsınız. Bende 
böyle oldu. Bana gereken destek ve inanç için doğru okulu 
seçtiğimi daha ilk dönemden gördüm. Lisedeyken izlediğim 
tüm üniversite filmleri, beklentilerim, düzenlemeyi 
planladığım sosyal etkinlikler; gerek yönetim kurulu, 
gerekse aktif üyesi olduğum kulüplerle verdiğimiz konserler 
ve yaptığımız organizasyonlarla tamamladı hayallerimi. 
Henüz buraya geleli bir yıl olmasına rağmen kendimi o 
kadar güzel insanlarla ve sanatla, sporla doldurdum ki! 
Hayatım boyunca ertelediklerimi sonunda gerçekleştirirken 
seyrettim beni!  En en en güzeli ise öğrencinin yanında 
olan öğretim üyeleri. Bizi robot gibi gördüğünü ve öyle 

yetiştirdiğini hissettiğim bir eğitim sisteminden çıkar 
çıkmaz kazandığım bu okulu gerçekten de “kazandığımı” 
düşünüyorum.  Adım Alya. 19 yaşındayım ve şimdiden 
çok satanlar listesinde görme şansını yakaladığım üç 
romanım var. Yazdığım Karanlık Lise serisinin yanı sıra 
şarkı söylemeyi çok seviyorum ve kendi şarkılarımı yazıp 
kendi bestelerimi yapıyorum. Gitar çalmayı bu okulda 
öğrendim. 10 yıllık lisanslı voleybol hayatımdan edindiğim 
spor alışkanlığımı da ders aralarında sık sık kullandığım 
spor salonunda sürdürüyorum. Karşıma daha ne sürprizler 
çıkartacağını henüz bilmediğim hayatımda ise ders 
performansımla ve sınav notlarımla, bana eğer çalışırsam 
gerçekten de istediğim her şeyi başarabileceğimi hatırlatan 
bir eğitim görüyorum. Bence hayat bana güzel! 

 

“Girişimcilik temelim Özyeğin 
Üniversitesi’nde atıldı”
Yusuf Karaca
İşletme, 2012

Üniversitemiz bize piyasanın ihtiyacını karşılayabilecek 
kaliteli bir eğitim verdi. Sektörün içinden gelen hocalardan 
ders alma, staj yapma, sınırsız erişim sağlayan dünya 
standartlarında bir kütüphaneye erişim ve Erasmus’la 
dünyayı tanıma imkanına sahip olduk. Üniversitenin 
imkanları başlı başına bir avantaj. Özyeğin Üniversitesi’nün 
ilk sekiz mezunundan biriyim. Eminim şu anki öğrencilerin 
sahip olduğu imkanlardan çok daha azına sahiptik ama 
imkanlar değerlendirildiği sürece bir anlam ifade ediyor. 
Üniversite yıllarında tohumları ekilen bir girişimcilik 
damarım var. Özyeğin Üniversitesi’nin girişimcilik 
konusunda ilk yıllarından itibaren bize verdiği eğitimler, 
katıldığımız konferanslar ve üzerinden çalıştığımız vaka 
analizleri bu işin temelini attı.



15

“Özyeğin Üniversitesi güven ve 
huzur veren bir yer”
Elif Demirbaş
Mimarlık, 2017 

Özyeğin Üniversitesi’nin bana en büyük katkısı, akademik 
başarı, sosyal gelişim ve birbirinden değerli, bizimle 
aynı zamanda arkadaş olan ve her zaman yardıma hazır 
hocalarım oldu. Mimarlık bölümünün yoğun çalışma 
programına rağmen Özyeğin Üniversitesi’nde olmak, dönem 
içinde kampüste sabahlamak bile keyifliydi. Beş yıl çok 
hızlı geçmiş gibi hissediyorum. Çok keyifli arkadaşlıklarım 
ve akademik hayatım oldu. Herkesten bir şeyler öğrendim. 
Özyeğin Üniversitesi güven ve huzur veren bir yer. Her 
zaman da öyle kalacak. Bu okulda okumak ve buradan 
mezun olmak hayattaki “iyi ki”lerimden biri. 

“Çağı yakalayan bir eğitim”
Barış Balcı
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi

Özyeğin Üniversitesi, alanında uzman ve her zaman 
iletişime açık öğretim üyeleriyle bizlere çağı yakalayan bir 
eğitim sunuyor. Teorinin yanında pratiğe de önem veren 
derslerimizin çoğu, projeler ve laboratuvar oturumlarıyla 
destekleniyor. Bu sayede yaptığımız stajlarda verilen 
işlere daha kolay adapte olup fark yaratabiliyoruz. İki sene 
üyesi olduğum OzU Rover Takımı gibi öğrenci oluşumlarına 
desteğiyle Özyeğin Üniversitesi, ders dışı öğrenmeyi de 
teşvik edip kendini diğer üniversitelerden bir adım öteye 
taşıyor.

“Çalışmak istediğim
alanı keşfettirdi” 
Hazal Doğa Kılıçkap
Endüstri Ürünleri Tasarımı, 2016 

Endüstri Ürünleri Tasarımı usta çırak ilişkisine dayalı bir 
bölüm ve öğretmenlerin öğrenciler üzerinde çok büyük 
etkileri oluyor. Özyeğin Üniversitesi’nde birebir eğitim 
şansını yakaladım ve öğretmenlerim sayesinde çok dolu bir 
portföy ve CV’ye sahibim. Özyeğin Üniversitesi bana farklı 
bir bakış açısı kazandırdı, gelecekte ne yapmak istediğimi 
anladım. Diğer üniversitelerden farklı bir eğitim programı 
var. Aldığım dersler sayesinde çalışmak istediğim alanı 
keşfettim. Burada gördüğüm eğitim, kurduğum bağlantılar 
ve yaptığım projeler sayesinde bitirme dönemimin 
ortasında bir iş teklifi aldım ve şu an çalışıyorum. Bir 
üniversiteden beklenen şey çok iyi bir eğitim ve güzel bir 
kampüs ortamıysa, Özyeğin Üniversitesi bunu fazlasıyla 
karşılıyor ve artı olarak da bir sürü fırsat sunuyor. 

“Her konuda tecrübe
kazanılacak bir yer” 
Ozan Dengiz
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 2017

Takım çalışması odaklı projelerde hem üst hem alt seviye 
pozisyonları tecrübe etme şansım oldu. Üniversite içinde 
sürekli bir etkinlik veya eğitim var. Bunlara dahil olmamak 
çok zor. Bu organizasyonları yapan ekiplerde yer almaya 
başladığımda pek çok yeni tecrübe kazandım. Birbirinden 
farklı konularda çok farklı insanlarla çalıştım. Hem yöneticilik 
hem takım çalışması yeteneklerimi geliştirdim. Bir konuda 
yardıma ihtiyacım olduğunda fakültemdeki herhangi bir 
hoca bana yardım etmek için her zaman vakit ayırıyor. Burası 
çalışkan insanlar için teknik veya sosyal neredeyse her 
konuda tecrübe kazanabilecekleri bir üniversite.

“En büyük kazancım
özgüven oldu”
Ceren Yeşil 
İşletme, 2017 

Özyeğin’in bana en çok yardımcı olduğu konu gönüllü 
çalışma imkânları oldu. Okulum sayesinde hayattaki ilk iş 
tecrübemi edindim, kazanmış olduğum staj sayesinde ise 
ilk defa yurtdışına çıktım. Fakat tüm bu iş olanaklarının 
üzerinde benim en büyük kazancım okulumun bana 
kattığı özgüven ve akademik bilgi. Akademik ve teorik 
anlamda kendimi diğer okullarda okuyan akranlarımdan 
daha kalifiye ve bilgili buluyorum. Bu sayede ise girmiş 
olduğum tüm mülakatlarda ve kariyer organizasyonlarında 
avantaj elde ediyorum. Tabii ki akademik bilginin yanında 
Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin sosyal yönlerini de 
oldukça geliştiriyor. 

“Kampüs hayatını özleyeceğim”
Alp Karacaev
Makine Mühendisliği, 2017

Özyeğin ekosistemi beni sadece üstün akademik ve mesleki 
yeterlilikle donatmadı, girişimcilik ruhumu ortaya çıkarttı. 
Yatay geçiş için üniversiteleri değerlendirirken biraz 
kararsız bir şekilde kampüse gelmiştim. Hem öğrenciler 
hem çalışanlar hem de hocaların ilk andaki tutumu daha 
ilk andan itibaren “burası benim üniversitem” hissini verdi. 
Eğer üniversiteden beklentiniz sınavdan önceki gece notları 
ezberleyerek dersleri geçmekse; araştırma yapmak, makale 
okumak, mesleki yeterliliğinizi artıracak çalışmalar yapmak 
ilginizi çekmiyorsa; sosyal ve kültürel olarak aktiviteler 
aktif rol almak, ders dışı ekstra aktivitelerde bulunmak 
istemiyorsanız; üniversitenin sadece derslere girip çıkarak, 
sınavları geçerek, sınavdaki soruları cevaplamak olduğunu; 
girişimciliğin ve startup kültürünün balon olduğunu 
düşünüyorsanız Özyeğin Üniversitesi’ni tercih etmeyin.

“Başka ülkeleri tanıdım”
Elif Ergüç 
Hukuk, 3. Sınıf Öğrencisi

Okulumuzun ve fakültemizin öğrencilere sağladığı 
imkanlar öğrenciyi geliştirmek ve onları hayata hazırlamak 
için oluşturulmuş. Fakültemizin akademik kadrosunda 
birbirinden kıymetli akademisyenler var. Mezuniyet 
yükümlülüklerimiz içinde 40 iş günü staj ve dört tane 
sertifika alma zorunluluğumuz var. Bu doğrultuda her 
dönem birçok farklı alanda yurtiçinde veya yurtdışında 
sertifika programları açılıyor. Bu sene üç ayrı sertifika 
aldım ve birisi yurt dışında gerçekleştirildi. Bu program 
bana hem tecrübe kazandırdı hem de başka ülkelerden 
meslektaşlarımla ve çok kıymetli akademisyenlerle tanışma 
fırsatı buldum. Stajımı ise geçen sene bir hukuk bürosunda 
yaptım ve akademik bilgilerimi sahayla buluşturma imkanı 
elde ettim. 

“Maket stüdyomuzun avantajı”
Enis Tan Ulman 
Mimarlık, 3. Sınıf Öğrencisi

Fakültenin bize sağladığı bizimle her zaman ilgilenen 
akademisyenleri dışında en büyük kaynak maket 
stüdyomuz. Stüdyoda bulunan lazer kesim makinesini 
ücretsiz kullanabildiğimiz için maket parçalarını elle 
kesmeden çok hızlı bir şekilde elde edip yapacağım 
maketleri tamamlayabiliyorum. Özellikle bu dönem aldığım 
seçmeli parametrik tasarım dersi sayesinde Grasshopper 
adlı programı kullanmayı öğrendim ve bu ders sayesinde 
tasarımlarımda el çizimiyle mümkün olmayan formları 
parametrelerle elde edip projelerimde kullanabilmeye 
başladım.

Özyeğin Üniversitesi’nin bana en büyük 
katkısı ileriki yaşamıma bir sıfır önde 
başlayabilmem için tecrübe kazanmamı 
sağlayan Kıdem Sanat öğrenci işletmesini 
açma imkanını vermiş olması. İş hayatına 
daha okurken atılarak insan ilişkilerini, 
işletme yönetmenin zorluklarını, zaman 
kullanımını, sorumluluk alabilmeyi 
ve daha birçok şeyi üniversitemizin 
öğrenciye olan desteği ve yol göstermesi 
sayesinde edindim. Üniversitenin 
aslında gerçek hayata hazırlık olduğu 
bilincini göstererek, diğer üniversitelerin 
öğrencilerinden daha hazırlıklı olarak 
hayata atılmama destek oldu. Okula ilk 
başladığım dönemler ile mezun olacağım 
şu dönemleri kıyasladığım zaman hayata 
bakışımın çok daha olgun ve realist 
olmasını sağladı Özyeğin Üniversitesi. 

Zaman yönetimi iş hayatında en önemli 
unsur. Üniversitede çok şikayet ettiğimiz 
o “son teslim tarihli” projelerimizin bize 
en büyük katkısı zaman yönetimi oldu. 
Ayrıca iş hayatında grup çalışmaları, insan 
yönetimi ve buna ayak uydurmakta hiç 
zorlanmadım. Yoğun bir eğitim hayatından 
sonra iş hayatındaki yoğunluk bana sert bir 
geçiş olarak gelmedi. Çünkü biz buna zaten 
hazırlandık. Ayrıca birçok staj yapmamız 
iş hayatında hangi alana yöneleceğimiz 
konusunda en büyük yol haritalarından 
biri oldu. Aldığım kaliteli eğitim ve içinde 
bulunduğum birçok proje gruplarından 
edindiğim tecrübelerin fark yarattığını 
söyleyebilirim. Arkadaş ortamımızı, 
hocalarımızın bizlere her zaman destek 
olmasını, kafamız karıştığında, kararsız 
kaldığımızda onların fikirlerinden ve 
tecrübelerinden yararlandığımız zamanların 
özlemini çekiyorum. 

Mezun ve Öğrencilerimizin Gözünden Özyeğin Üniversitesi

“Kendimi 
geliştirmem 
için birçok 
fırsat sundu”
Halis Can Demirel
Hukuk Fakültesi, 2017

“Zaman
yönetimini 
öğrendim”
Tuba Uraz
İşletme, 2017 
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Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF) gibi büyük ve alanında önemli 
bir işbirliğine TÜSİAD’la birlikte imza atan Özyeğin Üniversitesi, 
SÜR 2017 Konferansı’na verdiği akademik destekle bu alandaki 
çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Özuyar görev aldı. Sürdürülebilir Kalkınma Forumu, 
Özyeğin Üniversitesi bilgi birikimini özel sektör ve 
kamuyla paylaşacak şekilde, Türkiye’nin hem kendi 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmasını 
hem de bu alanda bölgesinde ve hatta küresel olarak 
lider olmasını amaçlayan faaliyetleri öncelikli olarak 
önemsiyor.

SÜR 2017’ye Özyeğin Üniversitesi desteği
Sürdürülebilirliğin İlham Veren Hikayeleri, TÜSİAD, 
Özyeğin Üniversitesi ve Global Compact Türkiye 
işbirliğinde, 23 Mayıs’ta Haliç Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen SÜR 2017 Konferansı’nda buluştu.

Sürdürülebilirlik alanında örnek gösterilecek 
hikayelerin aktörlerini bir araya getirerek 
sürdürülebilirliğin ekonomik, ekolojik, sosyal ve 
kültürel boyutlarına ilham vermeyi amaçlayan 
SÜR 2017 Konferansı’nın açılışını NTV Ekonomi 
Haber Müdürü Gökay Otyam yaptı. Konferansın 
ilk bölümünde Yeşim Tekstil Kesim Operatörü 
Emine Yazbahar ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim 
Uzmanı Meral Aydın Yıldırım 1+1 2’den Büyüktür, 
Arçelik Çevre Yöneticisi Özge Erturan Atmayın, 
Dönüştürün, doğa sporcusu Hakan Özge ve kaya 
tırmanışçısı Zorbey Aktuyun Doğanın İzinde başlıklı 
konuşmalarıyla yer aldılar.

Doğa İçin Çal sanatçılarının performansıyla başlayan, 
konferansın ikinci bölümünde Yaşar Holding Karbon 
Lideri Celal Şahin Bir Yol Hikayesi ve Anadolu Efes 
Satınalma Müdürü Elif Deniz Sönmez Geçmiş Zamanın 
İzinde başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Ünlü 
komedyen Cem Yılmaz da etkinlikte, özel olarak 
hazırladığı video ile iş insanlarına sürdürülebilirlik 
konusunda mesajlar verdi.

Özyeğin Üniversitesi-TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma 
Forumu (SKF), 6 Nisan 2017 tarihinde Özyeğin 
Üniversitesi ve TÜSİAD’in ortaklaşa imza attığı 
Forum Protokolü’yle kuruldu. TÜSİAD’ın önde gelen 
üniversitelerle kurduğu forumların en yenisi olan 
Sürdürülebilir Kalkınma Forumu, Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni esas kabul 
ederek, akademik bir çerçeve içinde iş dünyasının bu 
değişime daha hızlı adaptasyonu ve tüm sektörlerin 
karşılaşacağı risk ve fırsatlar için bir çalışma ve diyalog 
ortamı olmayı hedefliyor. Forum ilk faaliyetlerini 
Kalkınma Bakanlığı’nın Türkiye Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri envanteri çalışmasına katkıda 
bulunarak gerçekleştirdi ve Özyeğin Üniversitesi 
bünyesindeki farklı  deneyim ve yeterliliğin 
belirlenmesinde koordinasyon görevi gördü.

Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nun Üst Kurul 
Eşbaşkanı olarak Prof. Dr. Esra Gençtürk, Forum İcra 
Komitesi Eşbaşkanı olarak Prof. Dr. Hülya Turgut, 
Forum Üst Kurul Üyesi olarak Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali 
Soytaş ve Forum Direktörü olarak ise Dr. Pınar Gökçin 

Üniversitemiz
sürdürülebilirliğin destekçisi

Öğrenciler ve 
sektörler Sectoral 
Orienteering’de 
buluştu
Özyeğin Üniversitesi Sektörel 
Eğitim ve Profesyonel Gelişim 
ekibinin düzenlediği kapsamlı ve 
çok boyutlu etkinliklerden biri olan 
Sectoral Orienteering’in yedincisi, 
Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy 
Kampüsü’nde gerçekleşti.

Her öğrencinin bireysel olarak ele alındığı 
ve iki hafta boyunca akademik, profesyonel, 
sosyal, kültürel ve sportif ilgi ve hedeflerine 
yönelik farklı etkinliklerin sunulduğu 
Sectoral Orienteering, çok uluslu firmalardan 
start-up’lara, Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinden alanında uzman profesyonellere 
ve akademisyenlere kadar farklı sektör 
temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Bu yıl 
yedincisi düzenlenen Sectoral Orienteering’te 
200’ün üzerinde konuk, 97 şirket, toplam 
104 farklı etkinlikle Özyeğin Üniversitesi 
öğrencileri ile buluştu..

Etkinlikte paneller, mülakat simülasyonları, 
söyleşiler, kültür ve sanat etkinlikleri, spor 
yarışmaları gibi farklı platformlarda, faaliyet 
alanlarında lider şirketlerin yöneticileri ve 
girişimcilerle bir araya gelen öğrenciler, ilgi 
duydukları iş alanlarıyla ilgili bilgilenme ve 
deneyim paylaşımı olanağı buldu. 

Geleneksel kariyer günlerinden farklı, gençlere 
hayata atılmaya hazırlandıkları günlerde; 
yetenekleri, merakları, hedefleri ve ilgi 
alanları doğrultusunda geleceklerine yön 
çizme fırsatı sunan program, yenilikçi ve hedef 
odaklı bir anlayışla düzenleniyor. 
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formatında tasarlanan programın başarılı ve 
istekli katılımcılarının Özyeğin Üniversitesi e-MBA 
programına devam etmesi projesi üzerinde de 
çalışılıyor.

Şişecam Pazarlama Okulu
Şişecam Akademi bünyesinde yer alan Şişecam 
Pazarlama Okulu, şirketin farklı seviyelerindeki 
çalışanları için pazar odaklı ve satışa yönelik 
marka stratejilerinin hayata geçirilmesine 
yönelik eğitimlerden oluşuyor. Program, yapılan 
değerlendirmeler sonrasında proje ödevleri, pazardan 
konuk konuşmacılarla zenginleştirildi.

İş Bankası İnovasyon Akademisi
İnovasyonun, kurumiçi girişimciliğin İş Bankası 
içinde yayılması ve kurumun DNA’sına işlemesi 
amacıyla İş Bankası ihtiyaçlarına özel tasarlanan 
Inovasyon Akademisi, bankanın farklı birimlerinden 
seçilmiş katılımcılarla devam ediyor.

Fibabanka “Bankacılığın Özü”
Eğitim Programı
Fibabanka çalışanlarına özel tasarlanmış program, 
inovasyondan dijital pazarlamaya, kurumsal 
kültürden Türkiye ve küresel ekonomiye kadar birçok 
farklı başlıkta eğitimlerden oluşuyor.

Fakülteler ve merkezler bünyesinde bulunan, 
konusunda derin tecrübeye sahip akademisyen ve 
uzmanlarla gerçekleştirilen eğitimler bireysel ve 
profesyonel hayatın ihtiyaçlarına yönelik farklı konu 
başlıklarından oluşuyor.

Sürekli Eğitim Akademisi koordinatörü Bingül Asal 
yürütülen eğitimlerde hedeflerinin “toplumun, 
pazarın, sektörlerin, kurumların ihtiyaçlarına 
özel tasarlanmış, mevcut sorunları çözmeye 
yardımcı olacak, ihtiyaç analizi ve içerik tasarım 
çalışması derinlemesine gerçekleştirilmiş, çok 
boyutlu, dinamik, esnek, sektör ve pazar tecrübesi 
barındıran, projesine bağlı olarak ekosistemdeki 
önemli paydaşları, konu uzmanlarını, uzman 
kurumların tecrübeleriyle de zenginleştirilmiş 
projeler gerçekleştirmek,” olduğunu aktarıyor. 
Akademi ayrıca detaylı içerik tasarım çalışmalarıyla 
ihtiyaca yönelik tasarlanmış ve hedeflere ulaşmayı 
sağlayan eğitimlerini geri dönüşlerle de ölçümleyerek 
geliştiriyor.

Sürekli Eğitim Akademisi, 2015 yılında faaliyete 
geçmesinin ardından birçok kurumda farklı 
başlıklarda projeler hayata geçirdi.

Finansbank Hazine Fakültesi
Finansbank’ın hazine ekibinin bankacılık ve özellikle 
hazineye özel eğitim ihtiyaçlarını karşılayan proje 
2015’ten bu yana eğitimlerin sürekli çeşitlenmesiyle 
sürüyor.

ING Bank Yeni İşe Giren Eğitimleri 
(IITP-International Talent Program) 
ve Yönetici Gelişim Programı
ING Bank’ta yeni işe girenlere yönelik verilen 
eğitimlerle, kurumsal eğitim projelerinde başlayan 
işbirliği ING Bank’ın tüm üst düzey yöneticilerine 
özel tasarlanan, iki yıldır yaşanan tecrübeler ve 
geri bildirimlerle sürekli zenginleşen Yönetici 
Gelişim Programı’yla devam ediyor. Mini MBA 

Özyeğin Üniversitesi’nin topluma hizmet amacıyla bilgi üretmek ve 
üretilen bilgiyi paylaşıp uygulamaya sokmak misyonu çerçevesinde 
dışarıya açılan penceresi Özyeğin Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Akademisi bireylerin ve kurumların ihtiyaçlarına yönelik eğitim 
projeleri gerçekleştiriyor.

Özyeğin Üniversitesi’nin Dışarıya Açılan Penceresi 

SÜREKLİ EĞİTİM AKADEMİSİ

Fiba Holding “Harvard Business 
School HBX-Core & OZU Blended 
Learning Program” İşletmeciliğin Özü 
Sertifika Programı
Harvard Business School (HBS) ile yapılan anlaşma 
çerçevesinde, HBS’nin online eğitimleri HBX-
Core modüllerini, kurumun ihtiyaç ve stratejisine 
göre seçilmiş, tasarlanmış sınıf eğitimleriyle 
zenginleştirilerek hibrid bir modele dönüştürüldü. 
Fiba Holding bünyesindeki şirketlerden seçilen 
katılımcılara gerçekleştirilen proje sonucunda 
başarılı katılımcılar hem HBS’den, hem de Özyeğin 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Akademisi’nden sertifika 
alıyor.

Kendini geliştirmenin yaşı olmaz
Bireysel sertifika programları, tüm fakülte ve 
merkezlerin uzmanlık alanlarını barındıran 
profesyonel gelişim, meslek edindirme, beceri 
kazandırma, kişisel gelişim, hobi gibi birçok farklı 
konu başlığından, çeşitli yaş gruplarına yönelik olarak 
hazırlanıyor. Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 
Eğitimi, Ar-Ge Proje Yöneticiliği ve Ar-Ge Merkezi 
Yöneticiliği sertifika programları, İşbirlikçi 
Ebeveynlik Atölyesi, Görsel Düşünme Eğitimi, Eskiz ve 
Hızlı Görselleştirme Atölyesi, Bitki Atölyesi, Çocuklar 
ve Gençler için Maker Eğitimleri, Büyüyen KOBİ gibi 
başlıklarda bireysel sertifika programları Sürekli 
Eğitim Akademisi kapsamında düzenlenenlerden 
bazıları.

Özyeğin Havacılık İngilizcesi
Sınav Merkezine Destek
SEA, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
2015 yılında kurulan Havacılık İngilizcesi Test 
Merkezine de idari destek sağlıyor.

Özyeğin Havacılık İngilizcesi Sınav Merkezi, 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO’nun, İngilizce 
Dil Yeterlilik Şartlarını yerine getirmesi gereken 
pilotlar ve trafik kontrolörleri için, resmi
bir dil yeterlilik sınavı olarak geliştirdiği TEA’yı 
(Havacılık için İngilizce Sınavı) uyguluyor. 
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Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Yerel yönetimlerle 
işbirliği yapıyor 

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi, Gökçeada, 
Çekmeköy ve Ayvalık 
Belediyeleriyle farklı düzeylerde 
çalışmalarını öğretim üyeleri 
ve öğrencilerinin katılımıyla 
sürdürüyor. 

Gökçeada Belediyesi’nin desteğiyle Özyeğin 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Özyeğin 
Üniversitesi İstanbul Tasarım Enstitüsü tarafından 
üç yıldır yapılan Gökçeada Tasarım Çalıştayları, yerel 
zanaatların geliştirilmesi, yerel yapım tekniklerinin 
sürdürülmesi, yerel girişimciliğin desteklenmesi 
ve yerel ekolojik turizm potansiyellerin araştırması 

23 Nisan’ı Bitlis ve
Erzurum’daki çocuklarla 
kutladık

Özyeğin Üniversitesi’nden 
öğrenciler yanlarına mekanları, 
insanları ve durumları tanıma, 
anlama ve saygı gösterme 
duygularını da alarak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı kutlamak
için Bitlis-Tatvan ve 
Erzurum-Tortum’da
çocuklarla buluştu.

Eğitim, sağlık ve kültür alanında gerçekleştirdiği 
projelerle Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine 
katkıda bulunan, bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye 
adanmış Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, kırsal yaşamın tüm 
ihtiyaç ve potansiyelini kucaklayan bütünsel bir Kırsal 
Kalkınma Programı yürütüyor. Vakıf çalışmalarına 
dahil olan Özyeğin Üniversitesi öğrencileri 23 Nisan 
vesilesiyle Bitlis’e bağlı Tatvan’ın Kavar bölgesindeki 
üç okulu ziyaret etti. 

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin ziyaretinin 
etkilerini Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Kırsal Kalkınma 
Programı Koordinatörü Murat Bayramoğlu ile 
değerlendirdik.

Özyeğin Universitesi öğrencilerinin sahadaki 
varlığı sizce hangi açılardan yararlı oldu?
Özyeğin Üniversitesi’nden Kavar köylerine giden 
genç erkek ve kadın öğrenciler yanlarında mekanları, 
insanları ve durumları tanıma, anlama ve saygı 
gösterme duygularını da getirmişlerdi. Bu açıdan 
baktığımda, öğrencilerin sahadaki varlıkları orada 
yaşayanlar için mutluluk verici oldu. Bu gezi 
birbirlerinin hayatlarına yabancı olan aynı ülke 
gençlerinin temasını sağladı. Köy halkı bu ziyaret 
süresince yaşam şartlarını iyileştirmek için verdikleri 
çabanın başkaları tarafından da takdir edildiğini 

gördü. Gezi farklı coğrafyalarda farklı yaşamlar süren 
insanlar arasında bir köprü oluşturdu.
Üniversite öğrencilerinin ziyareti ardından 
görüştüğünüz çocuklardan nasıl geri dönüşler 
aldınız?
Ziyaret sırasında, Özyeğin Üniversitesi öğrencileriyle, 
Deniz Süren Ortaokulu son sınıf öğrencilerinin 
birebir görüşmelerine tanıklık ettim. Bu baş başa 
konuşmalarda, çocukların kendilerini ifade etmedeki 
çabalarını görmek mutluluk vericiydi. Bunu çok 
önemsiyorum. Üniversiteli gençlerin de iyi birer 
dinleyici olduklarını gözlemledim. Zaten çocukların 
kendilerini ifade edebilmelerini de bu sağladı. Bu 
diyaloglar şüphesiz, çocukların dünyalarında etki etti, 
ufuklarını büyüttü, onlara cesaret verdi. Ortaokuldan 
sonra okula devam etmeyen genç bir kızın, Özyeğin 
Üniversiteli öğrencilerle sohbetinin ardından “Okula 
kaldığım yerden devam edeceğim,” demesi az şey 
değil.

Bu buluşmanın her iki öğrenci grubu 
üzerinde nasıl bir etkisi, ilhamı olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Bu tür ziyaretlerin, dışarıdan gelenlerin üzerinde bir 
etki yaratmasının ilk koşulu, algıların açık olmasıdır. 
Dinlemekten, soru sormaktan, empati kurmaktan, 
eşitlikçi bir iletişim kurmaktan kaçınmamaları 
gerekir. Bunların tümü Özyeğin Üniversiteli genç 
arkadaşlarımızda vardı. Bu gezinin Üniversite 
öğrencileri üzerinde yarattığı etkiyi, geziden sonra 
Sayın Hüsnü Özyeğin’e gönderdikleri mektuplarda 
da görmek mümkün oldu. Çok içten kaleme alınmış 
mektuplardı. Hemen hiç birinde oryantalist bir bakış 
görmedim. Tanık oldukları yaşam koşullarını, kendi 
yaşam koşulları ile karşılaştıran, bundan mutsuz olan 
ama daha önemlisi bu dengesizliği ortadan kaldırmak 
için çaba harcayacaklarını ifade eden mektuplardı. 
Tanıştıkları insanların yaşam mücadelelerine ve 
enerjilerine saygı ifadeleri vardı. Sanırım Özyeğinli 
öğrenciler, evlerine, okullarına Bitlis’in köylerine 
geldikleri gibi dönmediler. Kavarlı öğrenciler için de, 

tanıştıkları ablaları ve ağabeyleri kendi hedeflerine 
ulaşmaları için motivasyon kaynağı oldu.

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin vakıf 
çalışmalarına dahil olmasının yararları nedir? 
Özyeğin Vakfı bir hayat okuludur; öğrenciler Vakıf 
çalışmalarına bu gözle bakabilirler. Onlara, Bitlis’in 
bir köyünde arıcılık yaparak hayata tutunmaya 
çalışan bir kadınla, Kilis’in bir köyünde tarlasını 
çapaladıktan sonra kendi kurduğu dernek binasında 
Orhan Kemal’in Cemile öyküsünü okumaya çalışan 
bir kadınla tanışma şansını sunan bir üniversitede 
okuyorlar. Gençler ne kadar çok hayat yaşarlarsa, 
kendi yaşamları o kadar zenginleşir. Kır, sadece tarım 
ve hayvancılık anlamına gelmez. Bunlarla beraber kır, 
sosyoloji demek, psikoloji demek, yinelenebilir enerji 
demek, edebiyat demek, girişimcilik demek, tasarım 
demek, gıda güvenliği demektir. Üniversite yıllarını 
hem yaşama daha fazla dokunarak, zenginleşerek 
geçirebilir, hem de gelir adaletsizliğinin mağduru 
olan kesimlerin refahlarının yükselmesine katkı 
sağlayabilirler. Böylece dört beş yıllık üniversite 
öğrenimleri boyunca, bir kaç üniversite bitirmiş 
olurlar.

çalışmalarını yapıyor. Kırsal kalkınma odaklı 
çalışmalar, 2017’nin yaz aylarında yapılacak iki 
çalıştayla sürdürülecek. 

2016’da başlayan Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy 
Belediyesi ortaklığı kapsamında Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 
öğretim üyeleri ve 110 Mimarlık Bölümü öğrencisiyle 
Çekmeköy Belediyesi sınırları içindeki dört köyde 
sağlık turizmi, rekreasyon, spor işlevli analiz ve sentez 
ve yerleşim gelişimi rehberi hazırlanması konusunda 

çalışmalar yapıldı. Öğrenci çalışmaları Çekmeköy 
Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından değerlendirme 
aşamasında. 

60 öğrenci Ayvalık’ta çalıştı
Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi ile 
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
işbirliğiyle Ayvalık ilçesi içindeki tarihi yapıların 
rölövelerinin ve restorasyon projelerinin elde 
edilmesi çalışması da 2016 akademik yılı güz 
döneminde başladı. Mimari Koruma ve Rölöve dersi 
kapsamında 60 öğrenci Ayvalık’ta tarihi yapıların 
rölöve, restorasyon projeleri üzerinde çalıştı. Ayvalık 
Kaymakamlığı, projelerin Koruma Bölge Kurulu’na 
sunulması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu çalışmalar Özyeğin Üniversitesi’nin sektörlerle 
iç içe, sektörleri üniversite eğitimi sırasında 
tanıma misyonu kapsamında önemseniyor. Böylece 
üniversitemiz, mimarlık ve tasarımın toplumsal fayda 
sağlaması konusunda ve daha iyi tasarlanmış bir 
dünya için öğretim üyesi ve öğrencileriyle katkıda 
bulunuyor. 

Duyarlı ÖzÜ’den 
Tortum’daki çocuklara 
anlamlı ziyaret
Duyarlı ÖzÜ ve Psikoloji Bölümü öğrencilerinden 
oluşan ekip, Tortum Bağbaşı Köyü’ndeki 
ilkokul öğrencilerine bisiklet, bilgisayar, resim 
malzemeleri ve eğitici oyuncaklar götürdü.

Duyarlı Pedal Projesi kapsamında okulun zarar 
görmüş dış cephe ve bahçe duvarları da boyandı. 
Bununla birlikte, 36 minik öğrenciye götürülen 
bisikletlerle güvenli sürüş eğitimi verildi.
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Hukuk Klinikleri 
profesyonel 
destek veriyor

Hukuk Fakültesi öğrencileri için 
geliştirilen uygulamalı bir eğitim 
modeli olan Hukuk Klinikleri’nde 
öğrenciler gerçek yasal süreçler 
üzerinde, sorumluluk alarak 
çalışıyor. 

2014 yılından beri aktif olan Özyeğin Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Hukuk Klinikleri, 2016-2017 
eğitim döneminde 50 öğrencinin gönüllü katılımıyla 
dönem çalışmalarını tamamladı. Hukuk Klinikleri, 
öğrencilerin yoğun ilgisi ve talebi sonucunda, 
2017-2018 akademik yılında seçmeli ders olarak 
sürdürülecek. Klinik uygulamaları aracılığıyla, 
öğrencilere mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları 
beceri ve değerlerin kazandırılması hedeflenirken, 
avukata başvurma olanağı sınırlı vatandaşlara 
ücretsiz hukuk danışmanlığı sunularak bu kişilerin 
adalete erişim yollarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Hukuki uyuşmazlıklarını çeşitli nedenlerle bir 
avukatla takip edemeyen kişilerin başvurduğu 
klinikte başvurular gönüllülük esasıyla, ücretsiz
olarak kabul ediliyor. Tüm işlemlerin tam bir 
profesyonellikle ve gizlilik içinde yürütüldüğü 
klinikte başvuru için üç aşama izleniyor. Öncelikle 
öğrenciler, hukuki bilgi almak amacıyla kliniğe 
başvuran kişilerle koordinatör eşliğinde görüşüyor 
ve ilgili belgeleri inceliyor. Gerekli bilgilerin 
toplanmasının ardından başvurudaki hukuki sorunlar 
saptanıyor. Öğrenciler bu sorunun çözümü için 
araştırma yaparken başvuru konusu hakkında uzman 
olan öğretim görevlilerinden de destek alıyor. Son 
olarak, koordinatör tarafından da onaylanan hukuki 
bilgi ve ulaşılan çözüm başvuranla paylaşılıyor. Dava 
açmak, hukuki süreçlerini takip etmek ve kişileri adli 
makamlar önünde temsil etmek, yalnızca avukatlara 
tanınan bir yetki olduğundan, dosyalar bu olgunluğa 
erişirse hukuk klinikleri kişilere hukuki bilgilendirme 
yaparak barodan ücretsiz avukat tayin edebilmesi için 
yapılması gerekenleri paylaşıyor.

2016-2017 döneminde 10 çalışma
Hukuk Klinikleri, vatandaşların hukuki bilgiye 
erişiminin önündeki engelleri kaldırma konusunda 
fayda sağlıyor. Yaşadığı hukuki problemle ilgili 
aklındaki her türlü soruyu sorma ve buna yanıt bulma 
imkanını elde eden başvurucular mahkemelerin 
işleyişi ve yargılamanın kuralları hakkında da bilgi 
alabiliyor. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Klinikleri’nde 
2016-2017 döneminde, miras, aile, ceza, taşınmaz, 
kira, ticaret ve iş hukuku konularını ilgilendiren 
toplam 10 hukuki uyuşmazlık hakkında çalışma 
yapıldı.

Arabuluculuk Hukuk Kliniği nedir?
Mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yolları Türkiye’de 
yaygın bir şekilde kullanılmasa da son yıllarda 
arabuluculuk kurumuyla gündeme geldi. Özyeğin 
Üniversitesi de bu dönem Adalet Bakanlığı ile birlikte 
Arabuluculuk Hukuk Kliniği projesini gerçekleştirdi. 
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde, 15 Şubat - 15 Mayıs 
2017 tarihleri arasında yapılan Arabuluculuk 
Hukuk Kliniği uygulamasına toplam 14 öğrenci 
katıldı. Adliyede oluşturulan başvuru noktasında 

görev alan öğrenciler, vatandaşların arabuluculuk 
kurumu hakkındaki sorularını yanıtladılar; hukuki 
sorun yaşayan kişileri sorunlarının çözümünde 
arabuluculuğun nasıl kullanılabileceğine dair ayrıntılı 
şekilde bilgilendirdiler.

Donanımlı hukukçular yetişiyor
“Hukuk öğrencilerimiz, tüm bu çalışmalar sonucu 
fakültede teorik olarak öğrendikleri kavram ve 
kuralları gerçek hayatta uygulayabilecek noktaya 
geliyor,” diyen fakülte dekanı Prof. Dr. Yener Ünver, 
hazırlanan Adliye Gözlem Raporları sayesinde 
öğrencilerin adli alanın işleyişini analiz edebildiğini, 
adalete erişimde yaşanan zorlukları belirleyebildiğini 
de vurguluyor. Öğrenciler Hukuk Kliniklerinde görev 
alarak, hukuk etiğine ilişkin davranış ilkelerini 
benimseyerek, yazılı ve sözlü hukuki görüş hazırlama, 
hukuki problem çözme, etkili iletişim tekniklerini 
kullanma konusunda da bilgi sahibi oluyorlar.

Klinik uygulamaları 
aracılığıyla, öğrencilere 
mesleki yaşamlarında ihtiyaç 
duyacakları beceri ve değerlerin 
kazandırılması hedeflenirken, 
avukata başvurma olanağı 
sınırlı vatandaşlara ücretsiz 
hukuk danışmanlığı sunularak 
bu kişilerin adalete erişim 
yollarının güçlendirilmesi 
amaçlanıyor.

İstanbul Anadolu Adliyesi
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Özyeğin Üniversitesi 133 üniversitenin katıldığı spor 
faaliyetlerinde toplam 43 madalya kazanarak vakıf 
üniversiteleri arasında Türkiye Birincisi oldu.

Spor

2015-2016 Türkiye Üniversite Sporları
Federasyonu’nun kupa ve madalya sayısına
göre yaptığı değerlendirme sonucunda, Özyeğin
Üniversitesi 133 üniversitenin katıldığı spor
faaliyetlerinde 19 Altın, 17 Gümüş ve 7 Bronz olmak
üzere toplamda 43 madalya alarak tüm üniversiteler
arasında en başarılı dördüncü üniversite, Vakıf
Üniversiteleri arasında ise Türkiye Birincisi oldu.

Kurucumuz Hüsnü Özyeğin ve Rektörümüz Prof. Dr. 
Esra Gençtürk, akademik yıl boyunca önemli başarılar 
elde eden sporcularımızı düzenlenen özel bir toplantı 
ile tebrik etti.

Sporda Türkiye’nin
en başarılı
vakıf üniversitesiyiz

İrem Karamete
Eskrim Flöre’de Olimpiyat Sporcusu ve
Türkiye Şampiyonu

Talya Afyoneri
Binicilik Engel Atlama yarışında 
Balkan Şampiyonu

Rena Jurgens
Binicilik Engel Atlama yarışında
Cumhuriyet Kupası Birincisi

Özyeğin Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı,
Türkiye Üçüncüsü

Özyeğin Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı,
Türkiye Üçüncüsü

Özyeğin Üniversitesi Kadın Tenis Takımı,
Türkiye İkincisi

Özyeğin Üniversitesi Erkek Yüzme Takımı,
Türkiye Şampiyonu

Özyeğin Üniversitesi Kadın Eskrim Takımı,
Türkiye İkincisi

Özyeğin Üniversitesi Kadın Yüzme Takımı, 
Türkiye Üçüncüsü

Özyeğin Üniversitesi Erkek Eskrim Takımı,
Türkiye Üçüncüsü

Özyeğin Üniversitesi Su Topu Takımı,
Türkiye Dördüncüsü

2016-2017
Spor Başarıları

Bireysel Başarılarımız

Takım Başarılarımız

Sporculara
burs imkanı
Her zaman, sağlıklı yaşamı benimsemiş ve spor 
yapma alışkanlığı edinmiş, bireysel dayanıklılığa 
ve ekip ruhuna sahip, temsil yetenekleri, tecrübe 
ve özgüvenleri gelişmiş, öğrenci ve mezunlar 
yetiştirmeyi hedefleyen Özyeğin Üniversitesi, lisans 
programlarına kayıtlı olan öğrencilerden, olimpik 
popüler spor branşlarında milli sporcu olan, ulusal 
ve uluslararası seviyede sportif başarı kazanmış, 
kulüpler arası ve Üniversite Sporları Federasyonu 
yarışmalarında aktif olarak sporculuğunu devam 
ettirmek isteyenlere “Spor Bursu” desteği sağlıyor. 
Her yarıyılda 14 hafta üzerinden; yüzme, tenis, 
yelken, eskrim, bilardo, satranç, kano ve binicilik 
branşlarında iki kredili Akademik Seçmeli Spor Dersi 
veriliyor.

Spor Takımlarımız
Özyeğin Üniversitesi’nde yer alan spor takımları 
basketbol, voleybol, hentbol, futbol, tenis, korumalı 
futbol, flag futbol, masa tenisi, eskrim, bilardo üç 
band, bilardo amerikan, yüzme, sutopu, kayak, 
snowboard, yelken/yat, satranç, kürek, spor 
tırmanışı, kano, atletizm, oryantrink, squash,
dans ve güreş.

Özyeğin Üniversitesi’nde Sosyal ve
Sportif Eğitimler
Başlıca eğitimlerimiz arasında temel yüzme, binicilik, 
tenis, can kurtarma, satranç, fitness, pilates, body 
shape, crunch, spinning, dans, yelken, yat, kürek, 
kayak, snowboard, kano yer alıyor.

Özyeğin Üniversitesi’nde Spor Tesisleri
Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’ndeki 15 
bin m2’lik modern Spor Merkezi’nde, bin 500 izleyici 
kapasiteli, çok amaçlı bir kapalı spor salonu (voleybol, 
basketbol, tenis, badminton, hentbol), beş kulvarlı 
yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, bir squash salonu, 
bilardo dersliği, satranç dersliği, iki fitness salonu, 
dans, spinning, pilates dersleri için dört stüdyo salon, 
masa tenisi alanı, iki açık ve kapalı tenis kortu, iki 
açık basketbol ve voleybol sahası ve bir büyük yapay 
çim futbol sahası yer alıyor.

Öğrencilerine çeşitli aktivite imkanları da sunan 
Özyeğin Üniversitesi’nde, üniversite geneline 
yönelik fitness programları uzman eğitmenler 
tarafından kişiye özel olarak hazırlanıyor. Yelken 
eğitimleri Kalamış’ta, binicilik kursu Çekmeköy’de 
devam ederken; kürek-kano sporları da Çekmeköy 
yakınlarındaki Ömerli Barajı’nda yapılıyor.


