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Özyeğin Üniversitesinin
Değerli Mensupları ve Dostları;
Her akademik yılın son aylarının yoğunluğu ve yaz
dönemine özel faaliyetlerimizin yanı sıra Haziran
ayının hepimiz için en coşkulu etkinliği hiç şüphesiz
mezuniyet törenimiz. Bu sene 23 Haziran Cumartesi
günü gerçekleşen 7. Mezuniyet Törenimizde, 967
lisans, 169 lisansüstü olmak üzere 18 farklı ülkeyi
temsil eden toplam 1136 öğrencimizi mezun etmenin
gururunu yaşıyoruz. Bu gururumuzun haklı nedeni;
uluslararası standartlarda eğitim almış, girişimciliği
hayat felsefesi olarak özümsemiş, çevresindeki
ve dünyadaki sorunlara duyarlı, yurttaşlık bilinci
gelişmiş ve insani değerlere sahip bireyler olarak
öğrencilerimizi mezun ediyor olmamız.
Bu seneki mezuniyet törenimizle beraber üniversitemizin tarihinde de önemli bir döneme tanıklık
ediyoruz. İlk öğrencilerimiz ile 2008 yılında faaliyetine
başlayan üniversitemiz, 2018-2019 akademik yılında
10. yılını kutlayacak. Özellikle bir yükseköğretim
kurumu için çok kısa sayılabilecek bu süre içinde
ÖzÜ’nün Türkiye’nin saygın üniversiteleri arasında yer
alması ve öncü uygulamalarımızın hem ülkemizde hem
de uluslararası platformlarda örnek gösterilmesi ile ne
kadar övünsek azdır. Bu konuma gelmemizi sağlayan
seçkin akademik kadromuzun bilimsel araştırmalarını,
dönüştürücü eğitim modelimiz ile öğrencilerimizi çok
farklı alanlarda öne çıkaran çalışmalarını, üniversitesanayi-girişimci iş birliklerimizle gerçekleşen
özgün projeleri GazeteÖzÜ’nün bu sayısında keyifle
okuyacağınıza eminim.
Bu sayfalarda yer almayan ancak içinde bulunduğumuz dönemi önemli kılan bir başka gelişme de
2014 senesinde gündemimize aldığımız kurumsal
yönetim çalışmalarımızın etkin bir şekilde
uygulanıyor olması. Üniversitemizin başarılarının
sürdürülebilirliği için önemli olan kurumsallaşma
sürecinin titizlikle yönetilmesinde, rektörlüğümün
ilk döneminde bana eşlik ederek katılımcı bir yönetim
anlayışını benimseyen, yetki ve sorumluluklarını
sahiplenen fakülte dekanlarımız ile akademik ve
idari kadromuzun katkıları çok büyük. Her birine
şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimiz de geri
bildirimleri ile iyileştirme çalışmalarımıza süreklilik

kazandırdılar, yeni yapının ve uygulamaların
işlevselliğini güçlendirdiler. Bu süreci başından
itibaren bizzat deneyimleyen ve bu seneki lisans
mezunlarımızın çoğunluğunu oluşturan 2013 ve
2014 girişli öğrencilerimize de bu vesile ile özel
teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye Üniversite
Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) hem 2016
hem de 2017 yılı raporunda “Kurumun Yönetim
ve İşleyişinden Memnuniyet” kategorisinde
Özyeğin Üniversitesinin ilk sırada yer alması,
öğrencilerimizin bu çalışmalarımıza verdiği
değerin en önemli, en somut göstergesi. Bu geri
bildirimin gücü ve sorumluluğu ile üniversitemiz
kurumsallaşma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor.

Üniversitemizin 2018-2023 strateji
çalışmalarını 10. yılımızla beraber
uygulamaya almayı hedefliyoruz
Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve rektör olarak
ikinci dönem atanmamın resmiyet kazanması
ile hızlandırdığımız, üniversitemizin 2018-2023
strateji çalışmalarını da 10. yılımızla beraber
uygulamaya almayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar,
hem her program özelinde akademik kadromuzun
katılımı ile hem de araştırma, girişimcilik, öğrenci
deneyimi ile sürdürülebilirlik konu başlıkları altında
ilgili ÖzÜ mensuplarından oluşan çalışma grupları
ile gerçekleştirildi.
Böylece üniversitemizde
katılımcı, aşağıdan yukarıya doğru yönetilen bir
süreç ve tümevarım yöntemi ile oluşan bir strateji
yol haritası belirlenmiş oldu. Bu çalışmalara
dahil olan, görüş bildiren tüm ÖzÜ mensuplarına
katkıları için teşekkür ediyorum. Üniversitemizin
2018-2023 stratejisini uygulamaya almadan önce
stratejinin temel unsurları, tüm ÖzÜ mensupları
ve dış paydaşları ile online forumlar aracılığıyla
paylaşılacak.
Temmuz ve Ağustos aylarında
açılması planlanan bu forumlara katılımınız çok
önemli, paylaşımlarınız çok değerli. Özellikle
bu sürece henüz dahil olmayan öğrencilerimizin
ve mezunlarımızın ilgili duyuruları takip edip,
forumlara katılımlarını önemle rica ediyorum.

Yeni bir yol haritası ile üniversitemizin 10. yılına başlamadan önce ÖzÜ’yü tercih ederek
hayallerine bizi ortak eden, başarıları ile bizleri gururlandıran, her zaman yanımızda
yer alarak yarınlara güvenle bakmamızı sağlayan ÖzÜ ailesinin tüm mensuplarına
şahsım ve üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. İkinci dönem rektörlüğümde
de her zaman olduğu gibi güçlü kadromuzun çalışmaları ve destekleri ile gurur
duyacağımız daha nice ulusal ve uluslararası başarılarla beraber üniversitemizi daha
da ileriye taşıyacak girişimleri birlikte gerçekleştireceğimize inancım tam.

2014-2018 Akademik Yönetim Kadromuz

Özyeğin Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Esra Gençtürk
Yeni bir yol haritası ile üniversitemizin 10. yılına
başlamadan önce ÖzÜ’yü tercih ederek hayallerine
bizi ortak eden, başarıları ile bizleri gururlandıran,
her zaman yanımızda yer alarak yarınlara güvenle
bakmamızı sağlayan ÖzÜ ailesinin tüm mensuplarına
şahsım ve üniversitemiz adına teşekkür ediyorum.
İkinci dönem rektörlüğümde de her zaman olduğu
gibi güçlü kadromuzun çalışmaları ve destekleri ile
gurur duyacağımız daha nice ulusal ve uluslararası
başarılarla beraber üniversitemizi daha da ileriye
taşıyacak girişimleri birlikte gerçekleştireceğimize
inancım tam.
GazeteÖzÜ Mezuniyet sayısının kahramanı olan
sevgili 2018 mezunlarımız, her birinizi ve
ailelerinizi bir kez daha candan kutluyorum. ÖzÜ
farkının bilinci ve ÖzÜ ailesinin gücü ile hayat
yolculuğunuza devam ederken şansınız bol, katma
değeriniz yüksek olsun…
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Akademik yönetim kadromuz
İŞLETME
FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

HUKUK
FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Alpay Filiztekin
İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Tanju Erdem
Mühendislik Fakültesi Dekanı

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

“Tüm mezunlarımızın İşletme Fakültesi’nin birer
elçisi olacaklarına, mükemmeliyet anlayışımızı
hayatları boyunca devam ettireceklerine ve çok
başarılı olacaklarına eminiz.”

“Bu sene birçok öğrencimiz danışman
hocalarıyla beraber katıldıkları ulusal ve
uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde
etti.”

İşletme Fakültesi olarak, öğrencilerimizi sadece bilgilerle
donatmanın ötesine geçerek, onları yeni bilgiler
üretecek, bunları çalıştıkları alanlarda ve hayatın her
alanında uygulayacak, olumlu değişimler gerçekleştirecek
kişiler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Uluslararası
standartlarda bir eğitim yaklaşımıyla küreselleşen yeni
dünyanın gerektirdiği, sorgulayıcı, yaratıcı ve girişimci
yeni liderler mezun etmeyi hedefliyoruz. Nitekim,
eğitimde küreselleşmenin önemli bir göstergesi olan
akreditasyon çalışmalarımızda da önemli yollar katettik.
İşletme Fakültesi olarak 13 Mart 2018 tarihinde ilk
Öz Değerlendirme Raporumuzu AACSB’ye sunduk.
Bu raporda, AACSB’nin 15 standardının her biri için
mevcut durumumuzu değerlendirdik. Stratejimizi esas
alarak, akreditasyon standartlarını yerine getirmek ve
standartları sağladıktan sonra ise sürekli iyileştirme için
somut planlar hazırladık. AACSB Akreditasyon Komitesi
(IAC) 25 Nisan 2018 tarihinde toplandı ve Özyeğin
“Üniversitesi İşletme Okulu Öz Değerlendirme Raporu”
gözden geçirilerek kabul edildi. Bu, İşletme Fakültesi’nin
uluslararası ölçütlerle akredite olmaya doğru da güvenle
ilerlediği anlamına gelmektedir. 2018 yılında da bir kez
daha, uluslararası standartlarda donanımlı, girişimci ve
yaratıcı mezunlarımızı uğurluyoruz. Tüm mezunlarımızın,
İşletme Fakültesi’nin birer elçisi olacaklarına;
mükemmeliyet anlayışımızı hayatları boyunca devam
ettireceklerine ve çok başarılı olacaklarına eminiz. İşletme
Fakültesi, öğretim üyeleri ve idari çalışanları olarak hepsi
ile gurur duyuyoruz.
Bu vesile ile öğrencilerimize destek olan velilerimizin ve
ailelerin bizim ve tüm mezunlarımızın takdirine şayan
olduklarını da belirtmek isteriz.
Tüm mezunlarımızı tekrar tebrik ediyor ve yollarının açık
olmasını diliyoruz.

Bu sene yaklaşık 20 mezunumuz yurtdışındaki birçok
farklı üniversiteden doktora veya master programına
kabul aldılar. Bu üniversiteler arasında University
of Illinois at Chicago (ABD), University of Alberta
(Kanada) ve Ghent University (Belçika) gibi dünya
sıralamalarında önde gelen üniversiteler yer alıyor. Bu
sene ayrıca birçok öğrencimiz danışman hocalarıyla
beraber katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda
önemli başarılar elde ettiler. Endüstri Mühendisliği
öğrencilerimiz Maryland, ABD’de düzenlenen “INFORMS
Operations Research & Analytics Student Team”
yarışmasında bu yıl Türkiye’den finale kalan tek
ekip oldu. Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerimiz
Sekizinci Uluslararası “Automated Negotiating Agents”
Yarışması’nda 19 ekip arasından ikincilik derecesini
kazandı. Yine Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerimiz
Özyeğin Üniversitesi olarak ilk kez yer aldığımız
“IEEExtreme Programlama” Yarışması’na Türkiye’den
katılan 69 üniversite arasında 4. sırada yer alarak
önemli bir başarı elde etti.
Makina Mühendisliği öğrencilerimiz otomotiv
sektöründe komponent bazlı yenilikçi ürünlerin
geliştirilmesi ve tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması
amacıyla düzenlenen “7. Otomotiv Komponent Tasarım”
yarışmasında birincilik ve üçüncülük ödüllerini
kazandılar. İnşaat Mühendisliği öğrencilerimizin
projesi Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından
gerçekleştirilen “Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı”
yarışmasında En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü’nü
kazandı. Öğrencilerimizin bu önemli başarılarıyla
gurur duyuyor ve mezuniyet sonrası çalışmalarında da
başarılarının artarak devamını diliyoruz.

“Bilgi kalitesi ve gelişmiş analiz yetenekleriyle
fark yaratan mezunlarımızın başarıları, küçük
kıvılcımların birer büyük bilim ordusu misali büyüyen
alev toplarına dönüşmesi gibi, yargı hayatımızda
da giderek büyüyen ve kalitesi artan domino etkisi
yaratmaktadır.”
Bu yıl dördüncü mezunlarını verecek fakültemizin
öğrencileri, aldıkları kaliteli teorik ve uygulamalı eğitimleri
ile hem çok donanımlı hale gelmekte hem de birçok
yarışmada elde ettikleri dereceler, yayımlanan makale ve
çevirileri, uluslararası seminerlerdeki sunumları, kanuni
stajları, yurtdışı ulusalüstü hukuk eğitimleri sonrasında
kendi işlerini kurmaları veya önemli hukuk bürolarındaki
paydaşlıkları yanında, akademik çalışmalarıyla bilgi kalitesi
ve gelişmiş analiz yetenekleriyle fark yaratmaktadırlar.
Bu başarılar, küçük kıvılcımların birer büyük bilim
ordusu misali büyüyen birer alev topuna dönüşmesi
gibi, yargı hayatımızda da giderek büyüyen ve kalitesi
artan domino etkisi yaratmaktadır. Akademisyenliğe
kabul edilen genç mezunlarımız yanında, Avrupa’da
da sayılı üniversitelere aldıkları lisansüstü kabullerle
gurur tablomuzu oluşturmaktadırlar. İngiltere King’s
College Üniversitesi, İngiltere Nottingham Üniversitesi
gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü
eğitimlerine başlayan ve başlayacak olan mezunlarımız
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz International Academy
of Dispute Resolution (INADR) tarafından düzenlenen
uluslararası “2018 INADR Istanbul Mediation Tournament”
yarışmasında üniversitemizi temsil etmişler, dünyanın
çeşitli ülkelerinden çok sayıda farklı hukuk fakültelerinin
katıldığı bu yarışmada 10 takım içerisinde finalist olarak
Takım Ödülü kategorisinde 4. olmuşlardır. Bireysel kategori
içerisinde yer alan “en iyi arabulucu” alanında öğrencimiz
Beste Turan, yarışmadaki “En İyi Arabulucu” seçilerek
fakültemize birincilik kazandırmıştır. Bireysel kategori
alanında, Kıvanç Turan ise 30 bireysel katılımcı arasından
ilk 10’a girerek en iyi arabuluculuk alanında sekizincilik
ödülünü kazanmıştır.

SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ

Doktor Öğretim Üyesi Ayfer Dost
Psikoloji Bölüm Başkanı

Doktor Öğretim Üyesi Deniz Erkmen
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

“Mezunlarımızın başarıları ve onlardan aldığımız geri bildirim bizim için
büyük mutluluk kaynağı.”
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak ilk mezunlarımızı 2014-2015 akademik yılında
verdik. Lisans programımıza daha sonra Uygulamalı Gelişim Psikolojisi ve Çift ve Aile Terapisi
Yüksek Lisans Programları eklendi; lisans ve yüksek lisans programlarımızdan bugüne kadar
mezun olan 139 öğrencimizin çoğu çalışma hayatına atıldı. Çalıştıkları kurumlar arasında
eğitim, sivil toplum kuruluşları, sağlık kuruluşları, özel şirketler ağırlıktadır. Mezunlarımızın
% 5’i Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de saygın üniversitelerde eğitim bursu ve
araştırma görevlisi pozisyonu ile doktora eğitimlerine devam etmektedirler (Clark University,
University of Georgia, University of Virginia, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi).
Yine mezunlarımızın % 24’ü yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedir. Türkiye,
Hollanda, İngiltere, İtalya, Almanya ve Danimarka’da eğitimlerini sürdüren mezunlarımız
klinik psikoloji ağırlıklı olmak üzere, çift ve aile terapisi, gelişim psikolojisi, endüstri/
örgüt psikolojisi ve sağlık psikolojisi alanlarında uzmanlaşmaktadırlar. Eğitim uzun soluklu,
sonuçlarını uzun vadede veren bir iştir; bu uzun soluklu yolun sonunda mezunlarımızdan
olumlu geri bildirim almak bizim için büyük mutluluk kaynağı. Yazımı geçtiğimiz yıl yüksek
lisans eğitimine başlamış olan bir öğrencimizin yazdığı yorumuyla bitirmek istiyorum:
“Yüksek lisans eğitiminde çeşitli üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımla aynı sınıfı
paylaştıkça okulumun eğitim kalitesini daha iyi anlama fırsatım oldu. Hem mesleki hem
sosyal beceri olarak bizi donanımlandıran hocalarımıza ve okulumuza çok teşekkür ederim.
Kolay bir lisans dönemi geçirmedik ama karşılığını alıyor olmak mutluluk verici.”

“Öğrencilerimizin dünyanın bugün karşılaştığı sorunların çözümlerinin bir
parçası olmaya çalışmalarının, bölümümüzde benimsediğimiz, etrafındaki
dünya ile ilgili ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bireyler yetiştirmeyi
amaçlayan eğitim anlayışımızın bir yansıması olduğunu düşünüyorum.”
Uluslararası İlişkiler Bölümünden ilk olarak 2016-2017 akademik yılı sonunda 20 öğrencimizi
mezun ettik. 2017-2018 akademik yılı sonunda da 22 öğrencimiz mezunlarımız arasına
katılacak. Mezunlarımızın geri bildirimleri ve Özyeğin’den ayrıldıktan sonra attıkları adımlar
bizim için gurur verici nitelikte. Geçen sene mezun olan öğrencilerimiz, özel sektörün
yanında ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde çalışmaya başladılar. ‘TÜSİAD’,
‘Save the Children’, ‘Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği’ gibi ulusal ve uluslararası
alanda önemli etkilere sahip organizasyonlarda, dört senelik eğitimleri boyunca düşünüp
tartıştıkları konular üzerinde aktif bir şekilde rol oynamaya başladılar. Öğrencilerimizin
dünyanın bugün karşılaştığı sorunların çözümlerinin bir parçası olmaya çalışmalarının,
OzU IR’da benimsediğimiz, etrafındaki dünya ile ilgili ve sorumluluk almaktan kaçınmayan
bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim anlayışımızın bir yansıması olduğunu düşünüyorum.
Mezunlarımızın yine önemli bir kısmı OzU IR’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’nin ve dünyanın
önde gelen üniversitelerinde (London School of Economics, Sciences Po, Sabancı Üniversitesi
vb.) yüksek lisans çalışmaları ile akademik hayatlarına devam ettiler. Bu öğrencilerimizin bir
kısmının doktora çalışmalarına da devam edip Türkiye ve dünyada bilimsel bilgi üretimine
katkı sağlayacağını umuyoruz. Yeni akademisyenlerin katılımı ile genişleyen bölümümüzde
dünya ile bağlantılı, eleştirel ve analitik kapasitesi yüksek öğrenciler yetiştirmeye devam
ediyoruz.

Fakülte ve Yüksekokullardan

5

mezunlarımızı anlattı
HAVACILIK VE UZAY
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MİMARLIK VE
TASARIM FAKÜLTESİ

UYGULAMALI
BİLİMLER
YÜKSEKOKULU

Doktor Öğretim Üyesi
Hatice Küçükönal
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Orhan
Hacıhasanoğlu
Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Dekanı

M. Teoman Alemdar
Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu Müdürü

“Fark yaratan mezunlarımız çok kısa bir
sürede havacılık işletmeleri tarafından
istihdam edilmektedir.”
Türkiye’de kısa süre içinde tanınan ve tercih edilen
fakültemiz, Havacılık Yönetimi ve Pilot Eğitimi
programlarında uygulanmakta olan fark yaratan
eğitim modeli ile birlikte güçlü sektörel iş birlikleri,
uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi,
sektöre öncülük eden ders programlarının yanı sıra
öğrencilerimize panel, seminer ve konferanslar
sayesinde sektördeki gelişmeleri takip etme
ve değerlendirme imkânı vermektedir. Böylece
üniversitemizin sektörlerle iç içe çalışma felsefesi
doğrultusunda öğrencilerimiz, mezuniyet sonrasında
kendilerini nasıl bir iş dünyasının beklediğini
deneyimleyerek öğrenimlerini tamamlamakta ve fark
yaratan mezunlarımız çok kısa bir sürede havacılık
işletmeleri tarafından istihdam edilmektedir.
Pilot Eğitimi programından bu güne denk mezun
olan öğrencilerimizin tamamı (%100) TÜRK HAVA
YOLLARI, PEGASUS, SUNEXPRESS, CORENDON ve
ONUR havayollarına ikinci pilot olarak kabul edilmiş
olup, Havacılık Yönetimi programından mezun olan
öğrencilerimizin %75’i ATLASGLOBAL Havayolu, HİTİT
Bilgisayar Hizmetleri, ÇELEBİ Hava Servisi ve SITA gibi
havacılık işletmelerinde görev yapmaktadırlar. Ayrıca
mezunlarımızdan biri ABD’de Duke Üniversitesi’nde
yüksek lisansını yapmaktadır.

“Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak,
mezunlarımızın başarılarını duydukça
gururlanıyoruz.”
2016 yılı Mimarlık Bölümü ilk mezunlarımızdan Gizem
Değirmenci Türkiye’de mimarlık alanındaki en iyi diploma
projelerini seçmek üzere Yapı-Endüstri Merkezi (YEM)
ve Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı ortaklığıyla düzenlenen
ulusal mimarlık öğrencileri bitirme projeleri yarışması
“ARCHIPRIX-Türkiye 2016”dan Eşdeğer Mansiyon aldı.
Gizem, “Educating With Green” (Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Binası) projesi ile 44 üniversiteden katılan 256
proje içinde bu ödüle layık görüldü. Gizem Değirmenci
aynı zamanda Times Higher Education üniversite
sıralamasına göre 16. sırada yer alan University College
London’dan da yüksek lisans kabulu aldı. 2016 yılı
Mimarlık Bölümü mezunumuz üniversite lisans birincisi
Hasan Caner Üretmen University of Pennsylvania
Mimarlık Yüksek Lisans Programına kabul edildi. 2016 yılı
Mimarlık Bölümü mezunumuz Ece Alan İTÜ’de sürdürdüğü
yüksek lisans çerçevesinde 2017-2018 akademik yılında
Illinois Institute of Technology’de visiting scholar olarak
çalışıyor. 2017 Mimarlık Bölümü mezunlarımız Zeynep
Selva Çıtak, Atilla Mert Cukacı, Ecem Taşkın, Işık Sinem
Uralcan ve 2016 Mimarlık Bölümü mezunumuz Melissa
Çetin, Politecnico di Milano’dan yüksek lisans kabulu
aldılar. Endüstri Ürünleri Tasarımı 2016 yılı mezunu Hazal
Kılıçkap Finlandiya Lapland University Service Design
Yüksek Lisans Programına kabul edildi. ARK ve B-Design
tarafından tasarlanan yeni Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
binası uygulama projesinde 2016 yılı Mimarlık Bölümü
mezunumuz Eda Yiğit mimar olarak çalışıyor. 2016 yılı
Mimarlık Bölümü mezunumuz Mustafa Berk Tekarslan
staj aşamasında çalıştığı uluslararası yapı firması
ARUP’un İstanbul–Türkiye kısmında farkını hissettirip
daha sonra aynı firmanın mimarlık departmanında fulltime mimar kadrosunda işe alındı. Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi olarak, mezunlarımızın başarılarını duydukça
gururlanıyoruz.

“Sektörle iç içe olan Otel Yöneticiliği ve
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri
mezunlarımız, dönüştürücü eğitim
yaklaşımımız sonucunda, mezun
olmadan iş sahibi oluyorlar.”
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bu yıl Otel
Yöneticiliği Bölümünden 5. Yıl Mezunlarını, Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Bölümünden 3. Yıl Mezunlarını
veriyor. Bu yıl mezun olacak öğrencilerimizle birlikte
Otel Yöneticiliği Bölümünden toplam 117, Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Bölümünden 49 öğrencimizi iş
hayatına kazandırmış olacağız.
İçinde bulunduğumuz yılın Şubat ayında, Hollanda’nın
Maastricht kentinde düzenlenen ve Türkiye’den
sadece Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği
Bölümü öğrencilerin katıldığı ve Avrupa’dan 37
üniversitenin öğrencileri ile yarıştıkları EMCUP
2018 etkinliğinde, öğrencilerimiz iki alanda birinci
olmuşlar ve değerlendirme jürisini oluşturan otel
genel müdürlerinden yarışma sonu davet alarak,
iş teklifleriyle ödüllendirilmişlerdir. Yine bu sene,
dünyanın en büyük ve üst seviye kurumsal restoran
grubu olan d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment
and Management) tarafından düzenlenen “D.ream
Chefs Wanted - İşe Alım Seçmelerinde” üç 4. sınıf
öğrencimiz, 1., 2., ve 3. olarak ilk üç sırayı almışlar ve
Mayıs 2018 itibarı ile, mezuniyetleri öncesinde d.ream
grubunda işe alınmışlardır.
Teorik ve uygulamalı eğitimin en doğru şekilde
harmanlandığı ve yetkin bir akademik kadro tarafından
günümüz ve geleceğin ihtiyaçları düşünülerek
sunulduğu sürdürülebilir ve dönüştürücü eğitim
felsefesi sonucu öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası
başarılarına şahit olmaya memnuniyetle devam
ediyoruz.

YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
Nergis Uyan
Yabancı Diller Yüksekokulu
(ScOLa) Müdürü

“Temel amacımız, öğrencilerimizin üniversitemizde aldıkları çok boyutlu akademik, sosyal, sportif ve kültürel eğitimlerinin yanı sıra, yabancı dil becerileri ile
de çalıştıkları alanlarda fark yaratmalarına destek olmaktır.”
Bölümümüz Hazırlık Programı, Bölüm İngilizce Programı ve Modern Diller Programı olmak üzere 3 ayrı programdan oluşmaktadır. Bütün programlar kendi misyon
ve vizyonları doğrultusunda ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmış olup, ortak değerlere sahiptir. Temel amacımız, üniversitemize gelen
öğrencilerimize ilk yıllarından itibaren İngilizcede kendilerini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilecekleri dil becerileri ve yetkinliği kazandırmak; mezun
olduklarında üniversitemizde aldıkları çok boyutlu akademik, sosyal, sportif ve kültürel eğitimlerinin yanı sıra, yabancı dil becerileri ile de çalıştıkları alanlarda
fark yaratmalarına destek olmaktır. 2012 yılında mezun olan ilk öğrencilerimizden itibaren, dünyanın önde gelen üniversitelerinden lisansüstü eğitimlere kabul
edilen; farklı sektörlerde Türkiye’nin önde gelen kurumlarında iş hayatına atılan mezunlarımızın başarılarını duydukça mutlu oluyoruz. Eğitim yaklaşımımızın
doğruluğuna daha da inanarak, onların kendi öğrenme süreçlerinde aktif oldukları ve etkin rol oynadıkları programları yürütüyor, hepsine sınıf içinde ve sınıf
dışında destek oluyor, onları kişisel ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiriyor ve destekliyoruz. Özetle, öğrencilerimizi sadece dersleri, akademik çalışmaları
için değil, günümüz dünyasında dil yetkinliğine sahip, kendi alanlarında ve iş dünyasında gereken bilgi ve becerilerle İngilizceyi kullanabilecekleri şekilde
yetiştiriyor ve bu alanda da fark yaratmalarını istiyoruz. Ayrıca mesleklerinin gerektirdiği doğrultuda, onları mesleklerinde öne çıkaracak ve daha yetkin kılacak
zorunlu 2. dil öğrenimi sağlıyoruz.

Kurumsal Etkinlikler
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Özyeğin Üniversitesi ve GE Türkiye
inovasyonda güçlerini birleştirdi
Türkiye’de yerel inovasyonu
güçlendirme hedefiyle
çalışmalar yürüten General
Electric (GE), üniversitemiz ile
güçlerini birleştirerek ÖzÜ-X
binamızdaki yerini aldı.
GE İnovasyon Merkezi açılışı 8 Şubat 2018 tarihinde
Üniversitemiz Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı
Hüsnü Özyeğin ile Rektörümüz Prof. Dr. Esra
Gençtürk’ün ev sahipliğinde Üniversitemiz Mütevelli
Heyeti Üyesi Murat Özyeğin, GE Orta Doğu, Kuzey
Afrika ve Türkiye Başkanı ve CEO’su Nabil Habayeb ve
GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Canan M. Özsoy’un katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’de
girişimcilik kültürünün ve dijital ekosistemin
geliştirilmesi hedefiyle üniversitemiz ile iş birliği
yapan GE, dünyada yeni gelişen “birlikte inovasyon”
anlayışına da öncülük edecek. İş dünyasındaki üst
düzey yöneticilerden öğrencilerimize kadar herkese
açık olacak. Öğrencilerimizin ve girişimcilerin GE’nin
garaj ekipmanlarından CNC tezgahları, lazer kesiciler,
3D yazıcılar ve enjeksiyon cihazı gibi makineleri
uygulamalı olarak deneyimleme olanağı bulacağı
merkezde, müşteri ihtiyacına göre yenilikçi çözümlerin
geliştirilmesi de hedefleniyor. Bu iş birliği çerçevesinde,
GE ve üniversitemiz karşılıklı olarak bilgi ve network
paylaşımında da bulunacak.

GE İnovasyon Merkezİ açılışına katıldılar

Merkezimizin açılışına soldan; Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Özyeğin, Rektörümüz Prof. Dr. Esra
Gençtürk, Üniversitemiz Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy ve GE Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı ve CEO’su Nabil Habayeb katıldı.

Bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik
Merkezi, Girişim Fabrikası, OpenFab ve seminer alanları
bulunan ÖzÜ-X binasında GE Türkiye İnovasyon
Merkezi’nin faaliyet gösterecek olmasından duyduğu
memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Esra
Gençtürk şunları söyledi: “Üniversitemiz ve Merkezin
birlikte gerçekleştireceği faaliyetlerin, akademisyen,
öğrenci, sanayi ve paydaşlar ile endüstriyel inovasyon
platformu oluşturmasını hedefliyoruz. ‘Birlikte
inovasyon’ düşüncesi ile oluşan bu iş birliği aynı

Çift ve Aile Merkezi’nin (ÖzÜÇAM) resmi açılışına; Dr. Doğan Cüceloğlu (Oturanlardan soldan 3.),

zamanda girişimci ve yenilikçi üniversite olmamızın,
sektörlerle iç içe eğitim yaklaşımımızın da tamamlayıcı
bir unsurunu oluşturuyor.”
GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Canan M. Özsoy ise; “GE olarak sağlayacağımız güçlü
network, bilgi birikimi ve küresel deneyimimiz ile
Özyeğin Üniversitesi’nin girişimciliği destekleyen
yaklaşımıyla oluşacak bu iş birliği, Türkiye’nin girişimci
ekosistemine önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Türk Hava Yolları
Bilim Elçileri Zirvesi

Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk (S. 4.) ve Prof. Dr. Jeffrey Kottler de (S. 6) katıldı.

ÖzÜÇAM’ın resmi açılışını yaptık
Ev sahipliğini Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün
yaptığı Çift ve Aile Merkezi açılış etkinliğine 100’ün
üzerinde kitabı bulunan dünyaca ünlü terapist
Prof. Dr. Jeffrey Kottler ve psikoloji alanının önemli
isimlerinden Dr. Doğan Cüceloğlu da katıldı. Açılış
konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Esra
Gençtürk, “Psikoloji Bölümü akademisyenlerimizin
üniversite bünyesinde en gelişmiş teknoloji ile bir
merkez kurma hayali ile başlayan çalışmalar sonucu
bugün birlikte Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile
Merkezimizin resmi açılışını gerçekleştiriyor olmaktan

büyük mutluluk duyuyorum. ÖzÜÇAM kadrosunda,
doktorasını Çift ve Aile Terapisi üzerine tamamlayan
öğretim üyeleri bulunuyor” dedi. ÖzÜÇAM bünyesinde
bugüne dek toplam 1189 randevu verildi ve 942
seans gerçekleştirildi. Açılış etkinliğinin onur konuğu
Prof. Dr. Jeffrey Kottler ise; “Psikoloji alanında 20
yıl boyunca Kaliforniya’da 40 bine yakın öğrenci ile
çalıştım. Dünyanın pek çok ülkesinde bulundum. Sizin
burada yarattığınız tesis ve kültüre başka bir yerde
rastlamadım. Bu program ve merkez ile gerçekten
gurur duyabilirsiniz.” diye konuştu.

2012 yılında Yurt Dışı Farkındalık Zirvesi adıyla
yola çıkan, dünyanın dört bir yanındaki Türk Bilim
İnsanlarını buluşturan organizasyon 6. yılında
‘Türk Hava Yolları (THY) Bilim Elçileri Zirvesi’ adıyla
yoluna devam ediyor. Bilim Elçileri Zirvesi’nin son
ayağı, 5-6 Mayıs 2018’de Özyeğin Üniversitesi’nde
yapıldı. Bilim Elçileri Derneği tarafından organize
edilen zirvede dünyanın dört bir yanındaki kıymetli
bilim insanlarımızın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Davut Kavranoğlu, Özyeğin Üniversitesi Kurucusu
ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, TAV
Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve
yurt dışında çalışmalar yapmış ülkemizin önde gelen
isimleri de konuşmacı olarak yer aldı.

Başarılar

Makine Mühendisliği öğretim üyelerimiz ve
öğrencilerimiz 7. Otomotiv Komponent Tasarım
Yarışması’nda birincilik ve üçüncülük ödülü kazandılar
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
tarafından, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde yürütülen, otomotiv
sektöründe komponent bazlı yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi
ve tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması amacıyla
düzenlenen 7. Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması’nda
üniversitemize hem profesyonel kategori, hem öğrenci
kategorisinde birincilik ve üçüncülük olmak üzere iki ayrı
ödül geldi.

‘Profesyonel’ kategoride, Mühendislik Fakültesi Dr.
Öğretim Üyesi Özgür Ertunç danışmanlığında yüksek
lisans ve doktora öğrencilerimizin oluşturduğu ekip,
‘Bütünleşik Olarak Tasarlanmış Ölçeklendirilebilir Üre
Enjeksiyon Sistemi’ (Scaleable urea injection system
designed in an integrated manner) projesi ile birinciliğe
layık görüldü. Bu sistem, özellikle ağır vasıtaların egzoz
gazında olan zehirli NOx gazlarının temizlenmesi için
kamyon, tır, otobüs, tren, gemi ve jeneratör motorlarında
kullanılabilecek bir yüksek teknoloji ürünüdür.

Tasarımların özgünlük ve yenilik açısından değerlendirildiği;
ayrıca projelerin kullanıcıya ve üreticiye sağlayacağı
faydalar, katma değer ve uygulanabilirliğinin de göz önüne
alındığı yarışmada, Dr. Öğretim Üyesi Polat Şendur’un
danışmanlığında Makine Mühendisliği Lisans Programı 4.
sınıf öğrencilerimiz Ece Yenilmez ve Ali Yaşar’ın yürüttüğü
‘Denge Çubuğu Tasarımı ve Optimizasyonu’ (Design and
Optimization of Anti-Roll Bar) isimli proje ise ‘Öğrenci’
kategorisinde üçüncülük aldı.

Profesyonel kategoride ödül alan ekibimizle söyleşi
Dr. Öğretim Üyesi Özgür Ertunç ve öğrencimiz Onur Bilgin’le bir ‘takım’ olarak aldıkları ödül konusunda görüştük:
Bu yarışma için nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?
Onur Bilgin: Halihazırda çalıştığımız TÜBİTAK projesinin
bir parçası olduğu için yarışmaya özel bir hazırlık süreci
geçirmemize gerek olmadı. Otomotiv sektörü adına, önemli
bir gelişme olarak gördüğümüz projemizle yarışmaya katıldık.
Hocalarınız ile nasıl bir çalışma düzeniniz oldu, nasıl bir
destek ve yönlendirme aldınız?
Bilgin: Projemizin başlangıcından itibaren; fikrin projeye
dönüşmesi, projenin ise ürüne dönüşebilmesi sürecinde,
hocalarımızın tecrübeleri bizim için yol gösterici oldu.
Özyeğin Üniversitesi’ni diğer üniversitelerden
farklılaştıran yönler nedir?
Bilgin: Özellikle bir yüksek lisans veya doktora öğrencisinin
hocasıyla bire bir vakit geçirebilmesinin ve ders saatleri
dışında projesiyle alakalı hatta kişisel konularda hocalarının
tecrübelerinden faydalanmasının çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Araştırma için ayrılan bütçelerin fazlasıyla
yeterli olduğunu ve giderek arttığını düşünüyorum.

Araştırmalarınızın böyle başarılı bir derece ile
sonuçlanmasında projenizdeki hangi yönlerin fark
yarattığını düşünüyorsunuz?
Dr. Özgür Ertunç: Zorlukları bilerek akışkanlar mekaniği,
mekatronik, malzeme ve motor tasarımı ve testleri
alanındaki uzmanlardan ve genç araştırmacılardan oluşan,
6’sı yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan 13 kişilik bir
ekip kurduk. Günümüz dizel motorlarının zehirli NOx
gazları salınımını azaltabilecek bir üre enjeksiyon sistemi
ortaya çıktı. Yapılan tasarımın da, sadece araba motorlarına
değil, gemi ve tren motorlarına, jeneratör ve diğer iş
makinelerinde de uygulanabiliyor olması, tasarımımızın
birinciliğe layık görülmesinde önemli bir etken oldu diye
düşünüyoruz.
Özyeğin Üniversitesi’ndeki araştırma imkânları
konusunda neler söylersiniz?
Ertunç: Özyeğin Üniversitesi, bir araştırma üniversitesi
olarak araştırmaya, projeler için gerekli fiziksel altyapıyı

sağlayarak, idari konularda sistemli şekilde çalışarak ve
çeşitli ek burslarla her zaman destekçi olmaktadır. Tüm
araştırmacılara açık olan yüksek başarımlı bilgisayar, data
serverları, yazılım lisansları, CNC tezgahları gibi altyapı
yatırımları ile araştırma projelerinde bütçelendirilemeyen
yatırımlarla, büyük projelerin yapılabilirliğini artırmaktadır.
Araştırmalarınızla ilgili bundan sonraki hedef ve
planlarınız nelerdir?
Ertunç: Uluslararası yarışta yerimizi almak için, projemizde
çıkan 3 farklı patent ile ilgili başvuruları Ford-Otosan ile
birlikte yapıyoruz. Bu projenin yardımı ile, ülkemizde
otomotiv ve uzay havacılık sanayisinde tanınır hale geldik.
Şimdilerde bir Spray ve Yanma Araştırma Geliştirme ve
Eğitim Merkezi (SYNARGEE) kurmak için İstanbul Kalkınma
Ajasına başvuruda bulunduk. Ayrıca, proje ekibi ile de, spinoff bir şirket kurmak için çalışma yapıyoruz.

Ödül alan öğrencilerimiz Ece
Yenilmez ve Ali Yaşar’la söyleşi
Bu yarışmaya nasıl hazırlandınız?
Biz, disiplinler arası tasarım ve hafifleştirme stratejilerine hizmet
edecek bir metot geliştirdik. Bu çalışma için var olan çalışmaları,
sektördeki eğilimleri ve günümüz teknolojisini göz önünde
bulundurduk.
Danışman hocanız ile nasıl bir çalışma düzeniniz vardı?
Projemizin genel hatlarını belirledikten sonra nasıl bir yol
izlememiz gerektiğiyle ilgili hocamız ile ön bir çalışma yaptık. Bu
planlama doğrultusunda belirli periyotlarda görüşmeler düzenledik.
Elde ettiğimiz çıktıları ve karşılaştığımız problemleri kendisiyle
paylaştık. Projemizin iyi bir noktaya gelmesini sağladık.
Üniversitemizde öğrenim görüyor olmanın derece almanızda
nasıl bir etkisi oldu?
Okulumuzda oldukça donanımlı bir eğitim programı bulunuyor.
Bunun yanında, kampüsümüzde bizlerin kolaylıkla ulaşabileceği
laboratuvar imkânları sunuluyor. Bu olanaklar, kendimizi akademik
ve pratik açıdan geliştirmemizi sağladı.
Özyeğin Üniversitesi’ni diğer üniversitelerden farklılaştıran
yönler hakkında görüşleriniz nedir?
Okulumuzun en çok fark yarattığı nokta, lisans öğrencilerine
sunduğu araştırma ve laboratuvar çalışmalarına katılım
imkânlarıdır. Bu imkânların profesyonel hayata yönelik Ar-Ge
kültürünün gelişmesine olanak sağladığını düşünüyoruz.
Henüz lisans öğrencisi iken böyle bir başarı elde etmiş olmanızın
sizde yarattığı duygu nedir?
İkimiz de çalışmayı ve kendimizi geliştirmeyi seviyoruz.
Saatlerimizi günlerimizi harcayarak yaptığımız bu proje ile ödüle
layık görülmek pek doğal olarak bizi oldukça sevindirdi. Ama en
önemlisi bizi daha da ileriye götürmek adına motive etti.
Hocanızın çalışma ve hazırlık süreci ile ilgili gözlemleri,
ekibe başarıyı getiren etkenler nelerdir?

Proje yürütücülüğünü Dr. İng. Öğretim Üyesi Özgür Ertunç, araştırmacılığını Dr. Öğretim Üyesi Özkan Bebek, danışmanlığını Doç. Dr. Güney Güven
Yapıcı’nın yaptı. Ekipte yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz Ozan Ekin Nural, Alireza Razeghi, Deniz İmamoğlu, Gürel Özeşme, Mehmet Polat
Küntüz, Ayhan Yağcı, Sarmad Qureshi ve Onur Bilgin yer aldı. Ford-Otosan’dan Tahsin Hacıbekir ve Dr. İsmail Hakkı Savcı da projeye destek verdi.

Projenin bu kadar başarılı olmasının en büyük nedeni
projenin tanım ve gerekliliklerinin proje başında ayrıntılı
olarak planlanmasıydı. Hocamızla düzenli toplantılar ile bu
planı hayata geçirerek karşılaştığımız problemleri çözmek için
alternatif fikirleri değerlendirdik.
Yarışma öncesi hazırlıkta ve yarışma sırasında yaşadığınız
önemli anlar?
Gerçekten bazı anlar geldi, takıldık ilerleyemedik. Ayrıca bir
heyecan da vardı sunum gününde üzerimizde. Jüri üyelerinin
bizi gerçekten zorladığı birçok durum oldu. Ancak ödül
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gününde, kendi okulumuzda ve hocalarımızın önünde ödül
almak kesinlikle harikaydı.
Üniversite hayatına yeni atılacak aday öğrencilere
tavsiyeleriniz nelerdir?
Gelinen rekabetçi ortamda öğrenciler ders dışında da artık
aktif rol oynamalılar. Tavsiyelerimiz kesinlikle hocaların
araştırma gruplarına katılmaları ve kendilerinin ileride
yapacakları mesleğe hazırlanmaları yönünde olacaktır. Bu,
buradan çıktıktan sonra öğrenilebilecek bir şey değil.

Başarılar
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Prof. Dr.
M. Pınar Mengüç
2018 ASME Isı
Transferi Anma
Ödülü’ne layık
görüldü
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi
Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, Amerikan Makine Mühendisleri
Derneği’nin (ASME) 2018 Isı Transferi Anma Ödülü’ne layık bulundu.
ASME’nin en prestijli ödüllerinden birisi olan bu ödül, Prof. Mengüç’e,
ışınımla ısı transferi kavramlarına yaptığı katkıları başta olmak üzere,
parçacık karakterizasyonu için ölçme yöntemleri, nanoboyut üretim
teknikleri ve nanoboyut enerji aktarımı alanlarında yaptığı özgün ve kalıcı
çalışmaları için verildi.
1974 yılından bu yana Stanford, MIT, Purdue, California-Berkeley, Georgia
Tech gibi dünya çapında üniversitelerden akademisyenlerin aldığı bu ödülü,
Türkiye’de çalışmakta olan bir akademisyen ilk kez kazandı.
Prof. M. Pınar Mengüç’e ödülü 9-15 Kasım 2018 tarihlerinde ABD’nin
Pittsburgh şehrinde düzenlenecek 2018 ASME Makine Mühendisliği
Uluslararası Kongresi ve Fuarı’nda takdim edilecek. Isı Transferi Anma Ödülü,
eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve tasarım ağırlıklı olarak ısı transferi
alanına olağanüstü katkılarda bulunan bireylere verilmektedir. Yayın, patent
ya da icat yoluyla veya ısı transferi bilimi veya sanatının uygulanması
yoluyla elde edilen önemli başarıları onurlandırmak üzere sunulan ödül, ısı
transferi bilimi, ısı transferi sanatı ve genel ısı transferi alanı olmak üzere
en fazla üç kategoride verilir. Prof. Mengüç’e bu ödül ısı transferi sanatı
kategorisi altında geliştirdiği etkin ve kalıcı cihazlar, teknikler ve kavramlar
nedeniyle sunulmuş bulunmaktadır.
		
İlk olarak 1959’da ASME Isı Transferi grubu tarafından verilmeye başlanan
Isı Transfer Anma Ödülü, 1974 sonrasında ASME Topluluk ödülü olarak
daha büyük bir kitleye hitap etmeyi amaçlamıştır. Şimdiye kadar sadece
4 Türk akademisyen (Necati Özışık, Vedat Arpacı, Sadık Kakaç, Yıldız
Bayazıtoğlu) bu ödülü ABD üniversitelerindeyken kazanmışlardır. 1880’de
lider sanayicilerden oluşan küçük bir grup tarafından kurulan ASME, geçen
yıllar içinde hızla büyüyerek, bugün 151 ülkede 130.000’den üyesi bulunan
bir kuruluş halini almıştır.

Prof. Dr. Mehmet
Arık’ın ASELSAN
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyeliği
görevine atandı
Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Mehmet Arık,
“Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı” tarafından kurulan,
ülkemizin önemli teknoloji şirketlerinden ASELSAN’ın bağımsız yönetim
kuruluğu üyeliğine layık görüldü.
Prof. Dr. Arık, üniversitemiz EVATEG Merkezi’yle birlikte 2013 yılından
beri Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ASELSAN ile birçok ortak projeye
imza attı. ASELSAN, gelecek 5 yıl içinde, dünyanın ilk 20 savunma şirketi
arasında gösteriliyor.
Prof. Dr. Arık, endüstri deneyimi, akademik ve teknolojik bilgi birikimiyle,
ASELSAN bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin yanında, Risk Komitesi
Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite görevlerini de üstlenerek, risk
teşkil eden iç ve dış konularda yönetim kurulu üyelerini ve genel müdürü
bilgilendirerek çalışmalarını yürütecek.
Prof. Dr. Arık, yeni görevinde üniversitemiz öğrencilerinin ASELSAN’da
staj imkânı elde edebilmesi ve üniversitemiz öğretim üyelerinin değerli
projelerinin hayata geçirilebilmesi için de çalışmalarını sürdürecek.

Dr. İsmail Arı
TÜBİTAK
Başkan Yardımcısı
olarak atandı
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimizden Dr. İsmail Arı, TÜBİTAK
Başkan Yardımcısı olarak atandı. 2013 yılından bu yana Teknopark İstanbul’da
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. İsmail Arı’ya, TÜBİTAK’taki
yeni görevi ile birlikte Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı da
bağlandı.
Özyeğin Üniversitesi’ndeki araştırma konuları arasında; bulut bilişim, büyük
veri sistemleri, veri madenciliği ve depolama sistemleri bulunan Arı’nın bu
konularda yayımlanmış uluslararası makaleleri ve patentleri bulunuyor. 2009
yılında üniversitemize katıldıktan sonra IBM Top Faculty Contributor Award,
Avrupa Birliği Marie Curie IRG, TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Ödülü
ve Özyeğin Rector’s Merit Award ödüllerini alan Arı; 2011 yılında kurduğu
Havooz Ltd. Şirketi ile de Türkiye’nin ilk büyük veri girişimine imza attı.

Dr. İsmail Arı’yla söyleşi
Eğitim hayatınız, Özyeğin Üniversitesi öncesi ve Özyeğin Üniversitesi’ndeki
döneminizden bahseder misiniz?
2009 yılında Özyeğin Üniversitesi’ne katılmadan önce Silikon Vadisinde HP Labs’da
çalışıyordum. Orada veri depolama - veri analitiği gibi alanlarda uzmanlaşmış ve yeni
bir girişime imza atmak üzereydim. Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren
vizyonunu, Silikon Vadisindeki start-up ekosistemine çok benzer şekilde, yüksekteknoloji, üniversite-temelli girişimleri desteklemeye adadığını gördüm. Türkiye’nin
kalkınma hedeflerinde bugün hâlâ en çok ihtiyacı olan bu yaklaşım, beni de çok
etkiledi ve kuruluş aşamasında bu güzel ekibe katılmak nasip oldu. Tabii teknoloji
alanlarında uzmanlaşmak çok emek ve sabır istiyor. Benim de Özyeğin öncesinde 15
yıllık bir geçmişim var. 1994-1998 yılları arasında Boğaziçi Elektrik-Elektronik,
1998-2001 University of Maryland Baltimore County ve 2001-2004 yıllarında
University of California Santa Cruz Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde
okudum. Bir taraftan derslerimi alırken, bir taraftan da teknoloji – endüstri
firmaları sponsorluğunda araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulundum. Bu
ilişkiler Özyeğin Üniversitesi’ne geldikten sonra daha da güçlendi. Sonuçta HP,
IBM, Türk Telekom, TÜPRAŞ gibi firmalar ve oradaki araştırmacılarla birlikte
yayımlanmış 50’den fazla makalem ve 10’a yakın tescilli patentim oldu. Ayrıca
Özyeğin Üniversitesi’nde iken Master öğrencim Melih Koca ile Türkiye’nin ilk
Big Data firmalarından birisi olan Havooz firmasını kurduk ve ciddi boyutta
sistemler ile verilerini işledik.
TÜBİTAK gibi bir kurumda önemli bir göreve getirildiniz. Atanma
sürecinizden bahsedebilir misiniz?
Ben çok rahatça sahadan geldiğimi, teknoloji ile ilgili tüm kurumlarda görev
aldığımı, masanın her iki tarafında da bulunduğumu söyleyebiliyorum. Hayat
her zaman yüzünüze gülmüyor; bazen ne görevdeyseniz (öğrenci, hoca,
girişimci, müdür) proje ve fikirlerinize kabuller, alkışlar alıyor, başarı ve para
kazanıyorsunuz, bazen de retler, yanlışlar veya oyalamalarla vakit kaybediyor,
üzülüyor, hatta işlerinizde geriliyorsunuz. Ama bunların hepsi size tecrübe
kazandırıyor, saçlarınız biraz ağarıyor ve atasözünde denildiği gibi “damdan
düşen” oluyorsunuz. Ben inanıyorum ki, bu yeni görevime getirilirken TÜBİTAK
Başkanımız Sayın Prof.Dr. Hasan Mandal ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
Sayın Dr. Faruk Özlü bu liyakat temellerini esas almışlardır.
Bu görevde ne gibi sorumluluklarınız olacak?
Şu an TÜBİTAK TEYDEB -Teknoloji ve Yenilik Destek Grubu Başkanlığı’nınfaaliyetlerinden sorumluyum ama tüm birimlerimizin (Başkanlık, TEYDEB
ARDEB, BİDEB, BİTO, ULAKBİM ve Merkez-Enstitüler) tam bir eşgüdüm
içerisinde çalıştığımızı da belirtmek isterim. TEYDEB grubu olarak TEYDEB
2.0 çalışmalarımızı sonuçlandırdık. Daha büyük bütçeli, güdümlü, iş birliğine
dayalı, yönetimi sade, hızlı ve esnek programlar açacağız.
Yeni sorumluluk alanlarınızda hedeflerinizden bahseder misiniz?
Teknoloji dünyası çok hızlı ilerliyor. Bizim de hem ülke, hem TÜBİTAK olarak
bu hıza ayak uyduracak çeviklikte destek mekanizmaları ve alan uzmanlıkları
geliştirmemiz gerekiyor. Proje değerlendirme ve izleme süreçlerinde
olabildiğince otomasyona dayalı ilerlemeyi hedefliyoruz. Sanayiciyi sürükleyen,
heyecanlandıran çağrılar ve program yönetim modelleri kurguluyoruz. Yüksek
teknoloji çıktılar, ekonomik kazanımlar ve global firmalara odaklanıyoruz.

Başarılar
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Prof. Dr. Murat
Uysal ikinci kez
IEEE Türkiye
Başkanı oldu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Murat Uysal, 150
ülkede 426,000’i aşkın üyesi ile elektrik ve elektronik mühendisliği alanında
faaliyet gösteren ve kâr amacı olmayan, uluslararası organizasyon IEEE’nin
ikinci kez Türkiye Başkanı seçildi. Geçtiğimiz yılın aralık ayında tamamlanan
seçimlerde verilen toplam oyların % 85’ini alma başarısı göstererek seçilen Prof.
Dr. Murat Uysal, iki yıl daha IEEE Türkiye Başkanı olarak görev yapacak. 		
			
Prof. Dr. Murat Uysal’ın ilk başkanlık dönemi içerisinde IEEE Türkiye Şubesi
yeniden yapılanmış ve teknik aktivitelerden endüstri ilişkilerine eğitim
çalışmalarından öğrenci kollarına kadar zengin bir yelpazede IEEE faaliyetleri
başarı ile yürütülmüştür. Önümüzdeki iki yıl içerisinde ise Prof. Uysal IEEE
Türkiye faaliyetlerini çeşitlendirerek artırmayı ve IEEE Türkiye’yi bağlı
bulunduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini kapsayan 8. Bölgede
örnek şubeler arasına sokmayı hedefliyor.

Doç. Dr.
H. Fatih Uğurdağ
IEEE Computer
Society’nin Türkiye
Başkanı seçildi
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. H. Fatih Uğurdağ, dünyanın
en fazla üyeli, kâr amacı gütmeyen bilgisayar mühendisleri birliği olan IEEE
Computer Society’nin Türkiye Başkanı oldu. Doç. Dr. Uğurdağ, geçtiğimiz
güz döneminde yapılan seçimlerde verilen oyların tümünü alarak başkanlık
görevine getirildi.
Kendisi, başkanlığı döneminde, yurt dışından seçkin bilim insanlarının
konuşmacı olarak getirilmesi, üniversitelerin bilgisayar/yazılım mühendisliği
kulüplerinin, IEEE Computer Society yelpazesine katılması ve ülkemizde
nitelikli programlama eğitiminin ilkokulda başlatılması alanlarında çalışmalar
gerçekleştirecek. Doç. Dr. Uğurdağ, IEEE Computer Society Türkiye Başkanlığı
yanında, IEEE Türkiye’nin ülke genelindeki Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörü
ve IEEE ÖzÜ’nün Akademik Danışmanıdır.

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Nilay Papila, uluslararası
“Registered Technology Transfer Professionals (RTTP)” unvanını almaya hak
kazandı.

Teknoloji
Transfer Ofisi
Direktörümüz
Nilay Papila’ya
RTTP Unvanı

RTTP başvurularının değerlendirmesi, misyonu bilgi ve teknoloji transferinde
küresel standartları teşvik etmek ve sürdürmek olan Alliance of Technology
Transfer Proffessionals (ATTP) tarafından yapılmakta olup; söz konusu
unvan, fikri mülkiyet hakları yönetimi ve transferi, yenilikçi iş birliği
modelleri, ticarileştirme gibi pek çok farklı boyutta teknoloji transferi
başarıları ve örnekleri incelenerek uygun bulunan kişilere verilmektedir. RTTP
üniversitelerde, sanayide ve kamu laboratuvarlarında çalışan bilgi transferi
ve ticarileştirme uygulayıcıları için uluslararası bir meslek standardıdır ve
teknoloji transferi alanında patent ticarileştirmeden, üniversite-sanayi iş
birliğine ve start-up şirketi kuruluşuna kadar ispatlanmış beceri/yetenek ve
deneyimleri içerir.

Nergis Uyan EAQUALS Kuruluna
Türkiye’den seçilen ilk üye oldu
Öğretim kurumlarına ve bireylere gerekli rehberliği ve desteği sunarak dünya
çapında dil eğitiminde mükemmelliği teşvik etmeyi misyon edinen uluslararası
akreditasyon kurumu Avrupa Dil Eğitimi Kalite Denetim Konseyi (EAQUALS),
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürümüz Nergis Uyan’ı (sağdan 2.) kurul
üyeliğine seçti. Bu kararla birlikte, ilk kez dünya çapındaki bir akreditasyon
kurumu olan EAQUALS’a Türkiye’den bir kurul üyesi dahil oldu. 2016 yılında
bünyesinde barındırdığı üç programın (Hazırlık Programı, lisans öğrencilerine
sunulan Lisans İngilizce programı (İngilizce Servis Dersleri), Modern Diller
Programı) tümü için EAQUALS akreditasyonu almaya hak kazanan Yabancı
Diller Yüksekokulumuz, Türkiye’deki en iyi Akademik İngilizce Programını
oluşturma vizyonu ile çıktığı yolda bu anlamda ülkemizde bir ilke imza attı.
EAQUALS akreditasyon sürecine girmiş olan kurumlar, dil eğitim ve
öğretiminin bütün aşamalarında mükemmel düzeyde olduklarını kanıtlamakla
yükümlüdür ve bunun için zorlu bir teftiş sürecinden geçmektedirler. 1991
yılında kurulmuş olan EAQUALS, Avrupa’da yabancı dil eğitim ve öğretim
alanında eğitimin kalitesini belgeleyen en önemli kuruluştur ve Avrupa
Konseyi ve diğer birçok uluslararası kuruluşla dil eğitimi konusunda iş
birliği çerçevesi içinde çalışmaktadır. EQAUALS’ın ana hedefleri arasında
modern dillerin öğretimi için kalite standartları geliştirerek dil öğrencilerinin
deneyimlerini iyileştirmek, dil eğitimi sunan kurumları bu standartlar
çerçevesinde değerlendirerek akreditasyon sunmak, modern diller alanında
çalışanlar için pratik kaynaklar geliştirmek ve onlara eğitim ve destek sunmak
yer alıyor.

Başarılar
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Üniversitemizin Vestel iş birliği ile yürüttüğü
Teknoloji Akademisi Programı’na büyük ödül
Vestel’in çalışan mühendislerinin yüksek lisans ve doktora programları ile
teknik altyapılarını geliştirmek amacıyla 2010 yılında Özyeğin Üniversitesi
iş birliğiyle başlattığı Vestel Teknoloji Akademisi Programı, TEGEP Eğitim ve
Gelişim Platformu Derneği’nin düzenlediği Öğrenme ve Gelişim Ödülleri’nde
25 jüri üyesinden rekor puan alarak altın ödülü kazandı. En İyi Eğitim
ve Gelişim Programı kategorisinde ödül alan Vestel Teknoloji Akademisi
Projesi, dört yıldır ilk kez 25 jüri üyesinin tamamının oy birliği
ile birinci seçilen ilk proje oldu. Kurumsal eğitim ve gelişim alanında
yapılan yatırım ve çalışmaları desteklemek, bu anlamda yaratılan
değerleri ve önemli katkıları paylaşmak amacıyla 2015 yılında ilk
kez verilen TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri’nin 2018 yarışmasına

ÖzÜ Hukuk Klinikleri
dünyada en iyi vaka
örnekleri arasında

Doç. Dr.
Özge Samancı’nın
‘1880 - Yeni Yemek
Kitabı’ Yılın
Gastronomi Kitabı
seçildi
Dünya Kitap’ın 25 yıldır verdiği gelenekselleşmiş
‘Yılın En İyileri’ ödülleri sahiplerini buldu.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanımız
Doç. Dr. Özge Samancı’nın çeviri yazı ve
sadeleştirmesiyle Çiya Yayınları’nın bastığı ‘1880
Yeni Yemek Kitabı’, Ahmet Örs, Faruk Şüyün,
Mehmet Yaşin, Nevin Halıcı ve Osman Serim’den
oluşan kurul tarafından ‘Yılın Gastronomi Kitabı’
seçildi. Doç. Dr. Samancı, Pera Müzesi’nde
düzenlenen törende ödülünü aldı.		
19. yüzyıl İstanbul mutfağında kebapların,
dolmaların, helvaların pilavların yanında turta,
rozbif, puding gibi ‘alafranga’ yemeklerin yer
aldığı Yeni Yemek Kitabı, adından da anlaşılacağı
gibi gününün mutfak akımını yansıtan ‘yeni’
kitaplardan biri. İlk kez 1880 yılında yayımlanan
eserin yazarının kim olduğu bilinmiyor. Dönemin
yemek kültürünü yansıtan kitap hem tarih hem
de gastronomi alanında faydalı olacak birincil bir
kaynak. Doç. Dr. Özge Samancı kitabın hikayesini
şu sözlerle anlatıyor: “Bu kitabı yıllar önce
Fransa’da EHESS’de (Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales) ‘19. Yüzyıl İstanbul Mutfak
Kültürü’ başlıklı doktora çalışmamda kullanmak
üzere çevirmiştim. Yıllar sonra basıma hazır hale
getirmek için üzerinde çalıştım ve yayınevine teklif
ettim, onlar da yayımladı.”

Türkiye’nin önde gelen 21 kurumu, 23 proje ile katılım gösterdi.
Katılan projeler, ön eleme, jüri değerlendirmesi ve final elemesinden
oluşan kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçti. Vestel Teknoloji
Akademisi Programı, elektronik ürünler ve dayanıklı tüketim sektöründe
gelişen tekniklerin, bilimsel kadrolar ve uzman profesyoneller tarafından
mühendislere aktarılmasını hedefliyor. Özyeğin Üniversitesi ve Vestel
iş birliği ile kurulan ve kendine özgü yapısı ile Türkiye’de ilk olma
özelliği taşıyan akademide bugüne kadar 170 mezun verildi. Bu program
kapsamında Özyeğin Üniversitesi ve Vestel iş birliği ile ülke çapında
endüstri ve akademinin kesiştiği bir çekim merkezi olan Teknoloji
Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi de kuruldu.

Eğitimde sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda
yapılan çalışmalar ile üniversitemiz, Uluslararası
Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN) ile Dünya Ekonomik
Forumu (DEF)’in akademik platformu olan Küresel
Üniversite Liderleri Forumunun en iyi vaka örnekleri
arasına üçüncü kez girdi. 2016 yılında Sektörel Eğitim
programımızla, 2017 yılında ‘Sürdürülebilirlik için Eğitim’
üst başlığındaki raporda ‘İş Dünyasında Sürdürülebilirlik
Eğitimi için Üç Katmanlı Yenilikçi bir Yaklaşım’
modelimizle örnek üniversite olarak yer aldığımız
forumda bu yıl, İstanbul Barosu ile yürüttüğümüz ve
hukuk danışmanlığına ihtiyaç duyanlara sunulan “Hukuk
Klinikleri” uygulamamız ile En İyi Vaka Örnekleri arasında
yer aldık. Dünyanın önde gelen 42 üniversitesinin
sürdürülebilir kalkınma üzerine odaklanan örnek
kampüs sürdürülebilirlik vaka incelemeleri Davos’ta

düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda paylaşıldı.
“Sürdürülebilir Kalkınma: Amaç ile Eğitim”, bu yılki
ISCN GULF raporunun odağı oldu. Özyeğin Üniversitesi
Hukuk Klinikleri ile raporda Türkiye’den yer alan tek
üniversite oldu. Raporda “Herkes için Eşitlik ve Refah”
bölümünde yer verilen Özyeğin Üniversitesi Hukuk
Klinikleri ile adalete erişimin önündeki engelleri ortadan
kaldırmak için dezavantajlı kişilere ücretsiz hukuki
bilgi sağlandığı belirtildi. Bu şekilde yükseköğretim
kurumlarının, sürdürülebilir kalkınmanın sosyal yönlerini
daha yaratıcı ve etkili yollarla benimseyeceği yer aldı.
Raporda ayrıca ÖzÜ Hukuk Kliniklerinin daha önceki
pratiklerden dersler çıkararak toplumdaki en dezavantajlı
grupların adalete erişimi için bir model yarattığı belirtildi.
Dezavantajlı gruplar için hem duyarlılık oluşturmak hem
de ulaşılabilirliği sağlamak için klinik bünyesinde kurum
ve kuruluşlarla yapılan ortaklıklar da raporda yer aldı.

Dr. Öğretim Üyesi
Erkan Yönder’in
Gayrimenkul
Projesi’ne
Uluslararası Ödül

Elias
Sarantopoulos
E-kitap
altın ödülünü
kazandı

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden
Erkan Yönder ve Kanada’nın York
Üniversitesi’nden Avis Devine’ın yazdığı
“Decomposing the Value Effects of Sustainable
Real Estate Investment: International Evidence”
isimli proje Avrupa’nın önde gelen gayrimenkul
yatırımcı topluluklarından INREV, IPF ve SPR
tarafından, Nick Tyrrell Research Prize ödülüne
layık görüldü. Ödül, her yıl gayrimenkul
yatırımları üzerine yapılan uygulamalı projelere
veriliyor. Avis Devine ve Erkan Yönder 8 Mart
2018’de Londra’da gerçekleştirilen panelde
projelerini sunarak ödüllerini aldılar.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi
Elias Sarantopoulos tarafından tasarlanan ve
geçtiğimiz yıl yayınlanan Kariye Kilisesi Dijital
Rehber Kitabı, Düzyazı Bilgilendirici E-Kitap
Kategorisi Altın Ödülünü kazandı.

Proje, gayrimenkul piyasasındaki yatırımcılara
yeşil bina yatırımları üzerine önemli çıkarımlar
yapmaktadır. Özetle, projenin çıktılarına göre
yeşil bina yatırımı yapan yatırımcılar, daha
fazla karlılık ve nakit akışı elde etmelerinin
yanında yaptıkları çevreye duyarlı yatırımlar
sayesinde gelişen kurumsal imajlarıyla da şirket
değerlerini artırmaktadırlar.

İstanbul’da bulunan Kariye Kilisesi’ndeki
(bugünkü adı ile Kariye Müzesi) en eski
ve kalıcı Bizans mozaiklerini ve fresklerini
anlatan en kapsamlı dijital rehber olan kitap,
her bölümün açıklandığı İncil’den referanslar,
mozaik ve fresklerde görünen orijinal Yunan
metinleri, 300’den fazla ayrıntılı fotoğrafın
yer aldığı etkileşimli haritalar, sesli anlatım
ve videoların
kullanılması ile
okuyucuya eşsiz bir
deneyim sunuyor.
İstanbul’un kültürel
mirasının önemli
bir parçası olan
kiliseyi anlatan en
kapsamlı rehber olma
özelliği de taşıyan
dijital kitap, mobil
uygulama olarak da
indirilebiliyor.
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Endüstri Mühendisliği Takımımız INFORMS Operations
Research & Analytics Student Team Competition’da

Türkiye’den finale kalan tek ekip oldu
Bu sene ikincisi düzenlenen INFORMS Operations Research & Analytics Öğrenci
Yarışması’nda Özyeğin Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği takımı dünyanın önde
gelen üniversitelerinin de bulunduğu 200’e yakın takım arasından ilk 8 takım arasına
girerek ve geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye’den tek finalist üniversite
olarak INFORMS Analiytics Konferansı’na katılmaya hak kazandı.
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Prof. Ekrem Duman, Dr. Enis Kayış, Dr. Zehra
Melis Teksan’ın danışmanlığında çalışmalarını yürüten öğrenci ekibimiz, INFORMS
tarafından 15-17 Nisan tarihlerinde Baltimore, Maryland’da düzenlenen INFORMS
Analytics Konferansı’nda nihai değerlendirmeye davet edildi. Endüstri Mühendisliği
ve İşletme Yönetiminin en önemli organizasyonlarından olan INFORMS’un öğrenciler
için yaptığı bu en büyük yarışmanın alfabetik sırayla sekiz finalisti şöyle:
• Belgrad Üniversitesi, Sırbistan • Bern Üniversitesi, İsviçre • Hankuk Yabancı
Diller Üniversitesi, Güney Kore • Kudüs İbrani Üniversitesi, İsrail • Kuzey
Carolina Üniversitesi - Chapel Hill, ABD • Los Andes Üniversitesi, Kolombiya
• Özyeğin Üniversitesi, Türkiye • Queen’s Üniversitesi, Kanada
Yöneylem araştırması ve analitik alanındaki çalışmalar için dünyanın önde gelen
uluslararası derneklerinden biri olan INFORMS, bu yarışma ile genç yetenekleri öne
çıkarmayı, Yöneylem Araştırması ve Analitik alanlarında öğrencilerine kariyerleri
sırasında iş yerlerinde karşılaşacakları gerçek yaşamdan sorunları çözme fırsatı sunmayı
hedefliyor.

INFORMS Ekibi: ‘Öğrencilere tavsiyemiz; hayallerini
yüksek tutsunlar, çok çalışsınlar ve asla pes etmesinler’
Dünya çapında bir yarışmada ekip olarak finale kaldınız. Bu
yarışma konusunda genel bir bilgi verebilir misiniz?
Kuruluşu 1995 senesi olan INFORMS (Institute of Operations
Research and Management Science) tarafından düzenlenen
“INFORMS OR & Analytics Student Competition” bu sene ikincisi
düzenlenen yöneylem araştırması yani endüstri mühendisliği
alanında uluslararası bir öğrenci yarışmasıdır. Dünya çapında
bütün lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık; ama çoğunlukla
yüksek lisans öğrencileri yarışıyor. Hatta bu sene finale kalan sekiz
okuldan sadece ikisi tamamen lisans öğrencilerinden oluşuyordu;
biri de bizim takımımızdı.
Bu ekip nasıl oluştu, ekibi kurmaya ve bu yarışmaya
katılmaya nasıl karar verdiniz?
Son sınıfta endüstri mühendisliğinde bir sene sürecek bir bitirme
projesi yapmamız gerekiyor. Bu proje için bir araya geldik. Aslında
başta birbirimizi tanımıyorduk. 2 + 3 seklinde bir araya geldik.
Yarışmaya geçen sene katılan arkadaşlarımız, bizlere o zaman çok
güzel bir deneyim yaşadıklarından bahsetmişlerdi. Duyduğumuz
güzel şeylerden sonra biz de katılmaya karar verdik.
Yarışmaya nasıl hazırlandınız?		
En başta yoğun bir şekilde akademik araştırma yaptık. Bize
verilen problemin tam anlamıyla ne olduğunu ve geçmişten
günümüze kadar nasıl çözüldüğünü araştırdık. Finansla alakalı
olduğu için, finans alanında da bilgimizi tazelememiz gerekti.
Yoğun araştırmadan sonra hangi çözüm modellerini nasıl
uygulayacağımıza karar verdik. Geliştirdiğimiz en iyi çözümü de en
son karar verdiğimiz model olarak komiteye yolladık. Yolladığımız
model denenmiş birçok modelden ders alan bize özgü bir metoddu.
Finale kaldıktan sonra ise, Amerika’da yapacağımız sunumu
hazırlamaya koyulduk. Bu süreçte sektörde lider şirketlerin bizim
problemle alakalı departmanlarıyla irtibata geçip, çözümümüzün ne
kadar etkili ve gerçeğe yakın olduğu hakkında geri dönüşler aldık.
Geri dönüşlerle sunumumuzun kalitesi bir hayli yükseldi. Aynı
zamanda bütün süreç boyunca endüstri mühendisliği hocalarımız
bize tam destek oldu.
Özyeğin Üniversitesi’nin bu tip yarışmalar için öğrencilere
verdiği desteklerden biraz bahseder misiniz?
Öncelikle bölümümüzün bu yarışmayı bize sunması çok büyük
bir şans. Bu, üniversitemizin Türkiye genelindeki bütün

üniversitelerden ayıran ilerici vizyonunu kanıtlar nitelikte. Süreç
boyunca bolümdeki bütün hocamızın kapıları bizim için açıktı,
gerektiğinde yanlarına uğrayıp sorularımızı dilediğimiz gibi
sorabiliyorduk. Bizlere farklı bakış açıları sundular, araştırmamız
için çokça kaynak önerdiler. Çok yorulduğumuz zamanlarda bize
yol gösterdiler. Amerika gezisi hazırlıklarında fakülte dekanlığı
ve rektörlükle iletişimimiz oldu. Vize işlemlerinden, seyahat
masraflarına ve oradaki konaklamamıza kadar bizlere maddi ve
manevi destek oldular.
Hazırlık aşamasında size destek veren hocalarınız kimlerdi?
Yarışma boyunca bitirme hocalarımız Ekrem Duman, Enis Kayış ve
Zehra Melis Teksan hocalarımızla daimî olarak iletişim halindeydik.
Bolümden Erinç Albey, İhsan Yanıkoğlu, Bora Tokgöz, Ali Ekici
ve Erhun Kundakçıoğlu hocalarımızla da fikir alışverişlerinde
bulunduk. Bölüm dışından da Girişimcilik Merkezi Proje Yöneticisi
Süha Soydan ve Strateji ve Kurumsal Gelişim Ofisi Direktörü Seha
İşmen Özgür bize şirketlerle irtibata geçmemizde ve iş dünyası
bakış açısını yorumlamamızda çok yardımcı oldular.
Hocalarınızla nasıl bir çalışma düzeni kurdunuz, onlar size
nasıl yol gösterdi?
Her hafta rutin olarak hocalarımıza neler yaptığımızı, gidişatımızı
ve planlarımızı sunduk, onlar da bizi etkili bir çözüm için
yönlendirdiler. Kimi noktalarda çözümümüzün kalitesini artırmak
için bizi zorladılar. Aynı zamanda herhangi bir problem ya da
takıldığımız noktalarda ofislerine gidip fikir tartışmalarında
bulunduk. Bu toplantılar bizim için de bir geri dönüş mekanizması
oldu.
Hocalarınızla nasıl bir çalışma düzeni kurdunuz, onlar size
nasıl yol gösterdi?
Her hafta rutin olarak hocalarımıza neler yaptığımızı, gidişatımızı
ve planlarımızı sunduk, onlar da bizi etkili bir çözüm için
yönlendirdiler. Kimi noktalarda çözümümüzün kalitesini artırmak
için bizi zorladılar. Aynı zamanda herhangi bir problem ya da
takıldığımız noktalarda ofislerine gidip fikir tartışmalarında
bulunduk. Bu toplantılar bizim için de bir geri dönüş mekanizması
oldu.
Yarışmadaki kriterlerden biraz bahseder misiniz, takımlar
neye göre değerlendiriliyor?
Yarışmanın iki ana değerlendirme kriteri vardı. Bir tanesi

gönderdiğimiz raporla alakalıydı. Bu değerlendirmenin alt
başlıkları; çözümün kalitesi, özgünlüğü, raporun anlaşılırlığı
ve yazım dilinin kalitesiydi. İkinci değerlendirme kriteri ise
sunumu baz alıyordu. Jüriler sunum esnasında kurulan iletişimin
açıklığına, çözüm analizine, kullanılan görsel materyallere ve
sordukları sorulara verilen cevapların yetkinliğine göre takımları
değerlendirdiler.
Yarışmaya dünyadan kaç takım katıldı, Türkiye’den başka
katılan üniversite oldu mu?
Türkiye’den katılan başka okullar olup olmadığı konusunda
INFORMS tarafımıza bir açıklamada bulunmadı. Dünya çapında
200’e yakın takım yarışmaya katıldı. Bunlar arasından sadece 28
takım çözüm raporlarını INFORMS’a yollayabilmiş. Finalde ise, geçen
senedeki gibi tek Türk takımı bizdik.
Final için yarışırken neler hissettiniz, sizin ekibi öne çıkaran,
farklılaştıran yönler var mıydı?
Uluslararası bir yarışmada yer almak takımımız için çok heyecan
ve mutluluk verici bir durumdu. Daha önce hepimizin sunum
deneyimi olmuştu, fakat hiçbirimiz bu kadar profesyonel bir
platformda bulunmamıştık. Bu deneyim, bize ileriki profesyonel
ve akademik hayatımızda diğer üniversitelerin öğrencilerinden
ayıracak bir bakış açısı kazandırdı. Diğer takımlardan bizi ayıran en
önemli fark ise bizim tamamen lisans öğrencilerinden oluşmamızdı.
Diğer takımlar çoğunlukla yüksek lisans öğrencilerinden
oluşuyordu. Buna rağmen eğitim olarak diğer takımlardan
farkımızın olmaması bizim okulumuzun eğitiminin ne kadar kaliteli
olduğunun göstergesidir.
Son olarak, üniversite adayı öğrencilere ve öğrenci
arkadaşlarınıza tavsiyeleriniz ne olurdu?
Öğrencilere tavsiye edeceğimiz en önemli şey, hayallerini
yüksek tutmaları, çok çalışmaları ve asla pes etmemeleridir.
Ne şans ki Özyeğin Üniversitesi her türlü fırsatı ve hayali
gerçekleştirebileceğiniz bir yer. Son olarak, her zaman takım ile
yapılan işler bireysel işlere nazaran daha kapsamlı, ses getiren ve
mutluluğunuzu daha çok paylaşabileceğiniz işlerdir. Bu yüzden
üniversite içerisinde olabildiğince farklı bakış açılarından insanlarla
tanışmaya bakmanızı öneririz; bu sizin düşünce dünyanızı ve
çevrenizi de geliştirir.

ANAC (Automated Negotiating Agents Competition) 2017 Yarışması’nda

Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerimize iki derece birden
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı öğrencimiz Emir Arditi ve mezunumuz Taha
Doğan Güneş, Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Aydoğan danışmanlığında katıldıkları Sekizinci
Uluslararası Otomatik Pazarlık Yapan Akıllı Yazılımlar Yarışması’nda ikincilik derecesini
kazandı. Öğrencilerimiz yarışma kapsamında diğer akıllı yazılımlarla otomatik pazarlık
yapan akıllı bir yazılım tasarlayıp geliştirdi. Adını ticaretin simgesi, ‘Caduceus’tan alan
ekibimiz, katılımcı 19 ekip arasından en yüksek ikinci puanı alan ekip olma başarısını
yakaladı.
Aynı yarışmada üçüncülüğün sahibi de yine Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
Programı öğrencimiz olan Okan Tunalı oldu. Yarışma kapsamında diğer akıllı yazılımlarla
otomatik pazarlık yapan akıllı bir yazılım geliştiren Okan, Rubick takım ismiyle yarışmada
yer aldı.
Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Aydoğan ve
Taha Doğan Güneş

Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Aydoğan ve
Emir Arditi
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Hukuk Fakültemiz
Uluslararası 2018
INADR İstanbul
Mediation Tournament
Yarışmasında Ödül Aldı

Hocaları Takım Koçu oldu

Üniversitemizi takım koçu olarak Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Ferhat Yıldırım (sol başta) ile
öğrencilerimiz; Kıvanç Turan, Beste Turan ve Esin Meriç Kutlay temsil etti.

13-16 Şubat 2018 tarihleri arasında International
Academy of Dispute Resolution (INADR) tarafından
düzenlenen uluslararası “2018 INADR Istanbul
Mediation Tournament” yarışmasında üniversitemizi
takım koçu olarak Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Ferhat
Yıldırım ile öğrencilerimiz Beste Turan, Kıvanç Turan

ve Esin Meriç Kutlay temsil etti. Dünyanın çeşitli
ülkelerinden farklı hukuk fakültelerinin katıldığı
yarışmada 10 hukuk fakültesi yer aldı. Bu tür bir
yarışmaya ilk kez katılan Özyeğin Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, 10 takım içerisinde finalist olarak Takım
Ödülü kategorisinde 4. oldu. Bireysel kategoride

ise “en iyi arabulucu” alanında öğrencilerimizden
Beste Turan yarışmadaki “En İyi Arabulucu” seçilerek
fakültemize Birincilik Ödülünü kazandırdı. Bireysel
kategoride, öğrencilerimizden Kıvanç Turan 30 katılımcı
arasından ilk 10’a girerek en iyi arabuluculuk alanında
sekizincilik ödülünü kazandı.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans
Öğrencilerimizden Uluslararası Başarı
Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü lisans öğrencilerinin
hazırladıkları bildiri, “Norddesign 2018
Conference” kapsamında sunulmak
üzere Linköping University tarafından
kabul edildi. Öğrencilerimiz,
üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi ve Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nü ilk kez uluslararası bir
bilimsel konferansta lisans düzeyinde
yapılan bir öğrenci araştırmasıyla
temsil edecek.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri
Ürünleri Tasarımı dördüncü sınıf
öğrencilerimiz Nisan Kuzuluk, Melike
Balkaya ve Güney Güner, hazırladıkları
“Adaptation to Internet-Based
Services by Seniors in Turkey” başlıklı
Türkiye’deki internet hizmetleri
hakkındaki bildirilerini, 14-17 Ağustos
2018 tarihleri arasında İsveç’in
Linköping şehrinde gerçekleştirilecek
“Norddesign 2018 Conference” da
sunacaklar.

Bildiri
İsveç’te
sunulacak

Öğrencilerimiz
Nisan Kuzuluk,
Güney Güner ve
Melike Balkaya,
önümüzdeki
ağustos
ayında İsveç’te
bildirilerini
sunacaklar.

İspanyolca 202 öğrencileri
DELE A2 Sertifikası aldılar ve
Valladolid bursunu kazandılar
İspanyolca 202 öğrencileri Ezgi Yazıcıoğlu (Uluslararası İlişkiler) ve
Arda Apaydın (Uluslararası Finans, Çift Anadal Uluslararası Ticaret)
Uluslararası İspanyolca sınavı DELE A2’yi geçerek sertifikalarını aldılar
ve aynı zamanda Valladolid’den İspanya’da dil kursu bursu kazandılar.

EMCup 2018’den üniversitemize

iki önemli ödül

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerimiz, her yıl Avrupa’nın en iyi
otelcilik bölümlerinden öğrencilerin takımlar halinde yarıştığı EMCup 2018
yarışmasından birincilik ödülleriyle döndü. Avrupa’nın en iyi üniversitelerinden
otelcilik ve turizm öğrencilerinin katıldığı EMCup Yarışması’nda bu yıl Özyeğin
Üniversitesi, Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek üniversite oldu. 16 ülkeden 34
okulun katıldığı yarışmada, öğrencilerimiz “En İyi Fotoğraf” ve “En İyi Markalaşan
Takım” ödüllerinin sahibi oldu. Ödül gecesi iki kere sahneye çıkarak ödüllerini
alan Wizards of ÖzÜ takımı, “En İyi Video” kategorisinde de finale kaldı ve
öğrencilerimizin hazırladığı video büyük beğeni topladığı için salona iki kez
izletildi. “En İyi Simülasyon Yönetme” kategorisinde de ikinci olan takım,“En İyi
Sunum” kategorisinde de kendi gruplarında ikinci olmayı başardı.

Çince 102 öğrencimiz HSK 1
(CEFR A1) Sertifikası ve
Shangai’da burs kazandı
Çince 102 öğrencimiz HSK 1
(CEFR A1) Sertifikası ve
Shangai’da burs kazandı.
Endüstri Mühendisliği’nden
Çince 102 öğrencimiz Ali
Kaan Kurbanzade Konfüçyus
Enstitüsü’nden HSK 1
(CEFR A1) sertifikasını aldı.
Öğrencimiz aynı zamanda
Çin Başkonsolosluk Bursu
kazanarak 2 hafta Shangai
Üniversitesi’nde dil kursuna
devam etme hakkı elde etti.
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13

“Özyeğin eğitimiyle

kendi markamı yarattım”

Gastronomi Bölümü mezunu Ege Reşitoğlu, henüz
birinci sınıftayken geliştirdiği fikir ve sıfır sermayeyle,
başarıya giden yolda büyük adımlar attı.
Gastronomi okuma fikri nasıl oluştu?
Lise yıllarında gastronomi okumayı çok istiyordum.
Koç Lisesi mezunu olarak, o dönemde gastronomi
seçen ilk öğrenciydim. Özyeğin Üniversitesi’ni
tercih etmemin sebebi; restoran işletmeciliği
ve girişimcilik hakkında güçlü bir yapıya sahip
olacağını düşünmemdi.
Özyeğin’in katkıları neydi, bu projeye nasıl
başladın?
Üniversiteye geçtiğim yılda çevremde çok fazla
aşçı olmaya başladı, bu da Muntok fikrinin biraz
tohumlanmasına sebep oldu. Üniversite 1. sınıfın
sonunda; kendime bir bıçak çantası yaparak
başladığım işimde, zamanla bu tür çantalardan
çevreme satarak gelir elde etme fikri çok iyi geldi.
O dönemde Türkiye aşçılar federasyonunun etkinlik
ekibinde görev almak için çalışmaya başlamıştım.
Gerçekleşen etkinlikte, bir fuar alanı yapılıyordu.
Federasyon başkanını ikna edip, boş kalan bir
bölümü kendi işim için değerlendirmek için
kullandım. Benim Muntok’u geliştirdiğimden çok,

Muntok beni kat ve kat daha fazla
geliştirdi. Markanın oluşumunda sıfır
sermaye ile başladığım için, reklam
kampanyası yapamadım. Belki de
bu yüzden o dönemde satışlardan
iyi bir geri dönüş alamadım. Ürün
gruplarını ve müşteri kitlemi değiştirdim. Kurumsal
müşterilere yöneldik.
Hangi tekliflerle karşılaştın ve nasıl
değerlendirdiğini anlatır mısın?
Planladığım gibi bu yaz mezun oldum ve artık
firma ve ürün portföyünü genişletmek için
çalışacağım. Türkiye’de çalıştığımız bir global bir
firmanın Almanya’daki ofisinde tanışma toplantısı
ile yaptık. Bundan sonra devam eden süreç nasıl
sonuçlanırsa sonuçlansın iyi ya da kötü, bize her
zaman tecrübe olacak.
Mezunlara, öğrencilerimize ve aday öğrencilere
tavsiyelerin neler olur?
O dönemlerde Müşteri profili nasıl değerlendirilir,
onların beklentilerini nasıl karşılayabiliriz, bu

beklenti / ihtiyaçlarını karşılarken nasıl bir
sürdürülebilir değer oluşturabiliriz? Bunun
gibi birçok soruyu sormayı, Özyeğin’de aldığım
derslerde öğrendim. En çok verim aldığım ders
3. sınıf sonunda aldığım iş geliştirme dersi
oldu. Fikriniz ve 2-3 kişilik bir ekibiniz olduğu
takdirde, alabildiğiniz 4 aylık bir iş geliştirme
dersi. İlk yılımda tanıştığım, çevreyi algılamak
için sorgulayabilen, yapıcı fikirler hakkında
kafa yorabilen, empati duygusunu güçlü
hissedebileceğim bir arkadaş çevresine sahip
olduğum için kendimi çok şanslı hissederim. Bu iş
ve sosyal çevre ile ilgili vizyonumun gelişmesindeki
en büyük etkenlerden biri olmalı.

En İyi Deprem
Performansı
Özel Ödülü

d.ream Chefs Wanted’da
üç ödül kazandık
Doğuş Restaurant Entertainment and Management tarafından
düzenlenen “d.ream Chefs Wanted” işe alım seçmelerinde,
üniversitemizin Gastronomi ve Mutfak Sanatları B ölümü
öğrencilerimizden Mert Gürses birincilik, Necmi Alihan Erdem
ikincilik ve Seher Melis İmbat ise üçüncülük derecesini
kazandı. Üniversitemizle birlikte İstanbul’dan katılan diğer
üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden
toplam 12 adayın mücadele ettiği süreçte, öğrencilerimiz
lezzetli yemekleri ve şık sunumlarıyla jüri üyelerinin
beğenisini topladı.
İşe alım seçmelerinde başarılı olan her üç öğrencimiz
d.ream grubundan mezuniyetlerini takiben iş teklifi alarak
ödüllendirildiler. Teklif almaya hak kazanan 5 adaydan
üçü Özyeğin Üniversitesi’nden oldu. Kazanan öğrenciler
ödüllerini, ödüllerini d.ream CEO’su Levent Veziroğlu’nun
elinden aldı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından
gerçekleştirilen ‘Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı’
yarışmasının ödül töreninde İnşaat Mühendisliği
Bölümümüzden yarışmaya katılan takım, En İyi
Deprem Performansı Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından
düzenlenen ve bu yıl 51 üniversiteden 72 takımın
yarıştığı 4. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı
Yarışması’nda İnşaat Mühendisliği Bölümü

öğrencilerimiz; Oğuzcan Çatlıoğlu, Ergun Göksu,
Mehmet Mert Genç, Aykut Kekliktepe ve Hüseyin
Berkay Yıldırım’ın yer aldığı takım En İyi Deprem
Performansı Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Öğrencilerimizle yarışma sürecini konuştuk.
Katıldığınız yarışmanın içeriği, önemi
konusunda bilgi verebilir misiniz? İnşaat
mühendisi adayı olan öğrencilerde deprem bilincini
artırmak amacı ile 2014’ten bu yana her sene
düzenlenen ve gelecek yıldan itibaren uluslararası
boyutta düzenlenecek bir yarışmadır.

boyunca tasarım detaylarında bize yardımcı
olarak yol gösteren danışman hocamız Dr. Taner
Yılmaz ve maket malzemeleri için bize bütçe
oluşturup laboratuvarını açan Dr. Zeynep Başaran
Bundur hocamızın destekleriyle yarışma sürecini
tamamladık.

Yarışmaya nasıl hazırlandınız? Öncelikle istenilen
kıstaslara uygun Levent/İstanbul‘da bir gökdelen
tasarımı yaptık. Daha sonra deprem analizi yaparak
yarışma başvurusunu gerçekleştirdik. 24 finalist
arasından seçilerek binamızın balsa çubuklardan
maketini yaptık ve deprem testlerine hazır hale
getirdik.

Yarışma kriterlerini ve takımların hangi
özelliklerine göre değerlendirildiğini anlatır
mısınız? Her takım 20 ile 30 kat arasında 4 kg
ağırlığında balsa çıtalar kullanarak en fazla 40000
santimetre maket bir bina tasarlamalıdır. Kat
alanlarına göre takımların kira geliri belirlenecek,
depreme dayanıklı olup en çok kira getirisi olan
takım yarışmanın galibi olacaktır.

Hocalarınızla nasıl bir çalışma düzeni kurdunuz?
Onlar size nasıl yol gösterdi? Yarışma süreci

Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz

Çapraz Sorgu Yarışması’nda birinci oldu

14-15 Aralık 2017 tarihlerinde Türkiye’nin farklı şehirlerindeki hukuk fakültelerinden toplam 18 öğrenci takımının
katıldığı Çapraz Sorgu Yarışması’nda Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin oluşturduğu ekip, jüriden en yüksek puanı
alarak birinci seçildi. Özyeğin takımı öğrencimiz Alperen Sert, jüri sorusundan en yüksek puanı alan öğrenci oldu.
Öğrencilerimiz Elif Ergüç, Elif Pelin Tanverdi, Hüseyin Kaan Tüfekçi ve Alperen Sert yarışmaya hazırlık aşamasında
fakülte öğretim üyelerimizden ceza muhakemesinin teorik ve pratik konularına ilişkin çeşitli hususlarda danışmanlık
aldılar. Başkanlığını Av. Berra Besler’in yaptığı jüride, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Doç. Dr. Neylan Ziyalar, Dr. Öğretim
Üyesi Sinan Altunç, Av. Alim Mert ve Av. Ayşe Özge Atalay yer aldı.

Etkinlikler
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Havacılık sektörüne
yön verenler Özyeğin
Üniversitesi’nde
bir araya geldi
Üniversitemizin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,
hava taşımacılığı sektörünün gelişimi ve İstanbul’un bir
havacılık merkezi olmasına katkıda bulunan etmenlerin
farklı açıdan değerlendirildiği İstanbul HUB Semineri’nin
dördüncüsünü düzenledi. 3 Mayıs’ta gerçekleştirilen
seminerde hem mevcut havalimanları hem de önümüzdeki
ekim ayında hizmete girecek olan yeni İstanbul
havalimanındaki yolcu deneyimine ilişkin uygulamalar
ve görüşler tartışıldı.
Seminerde ayrıca Frankfurt, Dubai ve Doha gibi
Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun büyük hub’larıyla
rekabet içinde olan İstanbul’un rekabetçi avantajını
sürdürebilmesi için özellikle yolcu deneyiminin önemi
vurgulandı. Seminerin açılış konuşmasını yapan
Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, “Üniversitemizde
hiç şüphesiz araştırma ve bilgi üretimi ana faaliyetimiz
olarak tanımlanıyor ama aynı zamanda uygulamaya,
farklı sektörlerle iş birliğine ve sürdürülebilirliğe büyük
önem veriyoruz. Dört yıldır sürekli hale getirdiğimiz
HUB semineri de bu yaklaşımımızın güzel bir örneği. HUB
seminerlerinin ilkinde İstanbul’un havacılık sektörü için
önemini konuştuk, ikinci yılında yeni havalimanı için

Soldan: Nuria Fermoso – IATA Yolcu Deneyimleri Avrupa Bölge Müdürü,
Güliz Özturk – Pegasus Havayolları Ticaretten Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı, Dr. Konstantinos Kalligiannisa - Kazimiero Simonavičiaus
Üniversitesi Öğretim Üyesi & K.K. Aviation Genel Müdürü, Dr. Öğretim
Üyesi Hatice Küçükönal Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nevzat Arşan – AtlasGlobal Gelir Yönetimi
Başkanı, Dato Azmi Murad – İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı
Yönetim Kurulu Üyesi, Atilla Korkmazoğlu - Çelebi Yer Hizmetleri
ve Kargo Müdürü, Dr. Öğretim Üyesi Luis Martin-Domingo Özyeğin
Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

gerekli stratejileri tartıştık, geçtiğimiz yıl kargo ve
lojistik konusuna odaklandık ve bu yıl da çok önemli
olduğuna inandığım yolcu deneyimini ele alıyoruz.
Hepimizin bildiği gibi, yolcu deneyimi dediğimizde
bireysel bir deneyimden bahsetmiyoruz. Havaalanları
günümüzde sadece kalkış ve varışın gerçekleştiği
mekânlar olmaktan öte, aynı zamanda tüm bağlantılı
uçuşlar için bir hub niteliği taşıyor. Bu durum, yolcu
deneyiminin en üst seviyede tutulması için tüm sektöre
önemli bir sorumluluk da getiriyor. Bu konuda uzman,
sektörün lider isimlerini üniversitemizde ağırlamaktan
ve sektördeki gelişmelere ışık tutmaktan mutluluk
duyuyoruz” dedi.

Mimarlar sürdürülebilir bir kent için
üniversitemizde buluştu

Konuşmaya İlgİ büyüktü

Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in ‘davetli
konuşmacı’ olarak katıldığı, Mimarlıkta Bilgi
Üçgeni adlı oturum büyük ilgi gördü.

Pilot Eğitimi Lisans
Programı öğrencilerimiz
brövelerini alarak uçuşa
ilk adımlarını attı
Üniversitemizin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
ve AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu işbirliğinde
düzenlenen Havayolu Nakliye Pilotu (ATPL-A)
eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize
Hezarfen Havaalanı’nda düzenlenen törenle bröveleri
takıldı. 2017-2018 akademik yılı sonunda Pilot Eğitimi
Lisans Programı Havayolu Nakliye Pilotu (ATPL-A)
eğitimlerini başarı ile tamamlayarak lisanslarını
alan 40 öğrencimiz, düzenlenen bröve töreniyle
uçuş hayatlarına ilk adımlarını attı. Törene Özyeğin
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin,
Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk, Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim
Üyesi Hatice Küçükönal, AYJET Uçuş Okulu Genel
Müdürü Celal Cingöz, Okul Müdürü Naci Uçar ve Uçuş
öğretmenleri, fakültenin öğretim elemanları ve mezun
adaylarının aileleri katıldı.

Üniversitemizin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, bu yıl 26-27 Nisan’da
Mimarlık Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu’nun (MİTA)
ikincisini gerçekleştirdi. Bütünleşik mimari tasarım araştırmalarıyla
kentsel çevrelerin sürdürülebilir olması ve geleceğinin
korunması amaçlanarak “Kentlerin Geleceği” temasıyla
düzenlenen sempozyumda tematik konuşmalar, bildiri
sunumları, öğrenci projeleri sergi ve ödülleri, atölyeler,
paneller ve sergiler yer aldı.
Mimari tasarım araştırmaları alanında öncü bir isim olan
Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in davetli konuşmacı olarak katıldığı
ve “Mimarlıkta Bilgi Üçgeni: Eğitim-Araştırma-Uygulama”
üzerine konuştuğu sempozyumda Özyeğin Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hülya Turgut,
Prof Dr. Alper Ünlü, Mimar Nevzat Sayın ve Ali Faruk Göksu’nun
katılımıyla “Gelecek için Sürdürülebilir Kent ve Konut” paneli
gerçekleşti.

2. Gastronomi Sempozyumu’nda Gelenek ve
Yenilik Çerçevesinde Türk Mutfağı konuşuldu
Dünya SKAL Günü Paneli

Özyeğin Üniversitesi 2. Gastronomi Sempozyumu’nda
‘Gelenek ve Yenilik Çerçevesinde Türk Mutfağı’
konuşuldu. Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü’nün düzenlediği 2. Gastronomi
Sempozyumu, 27 Nisan tarihinde Çekmeköy
Kampüsü’nde akademisyenleri, ünlü şefleri ve sektör
profesyonellerini buluşturdu. Vedat Başaran’ın
moderatörlüğünü yaptığı birinci oturumda Prof. Dr.
Artun Ünsal, Doç. Dr. Özge Samancı, Yazar Mary Işın
ve Gazeteci Aylin Tan’ın katılımıyla Türk ve Osmanlı
mutfağının geçmişten günümüze taşınan lezzetleri,
teknikleri ve sosyal etkileri konuşuldu.

İkinci oturumda ise Gastronom Tangör Tan, Çiya
Sofrası Şefi Musa Dağdeviren, YUCİTA Başkanı Prof.
Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Feriye Lokantası Şefi Aydın
Demir geleneksel mutfak ile yerel mutfağın kavramsal
farkını tartıştı. ‘Geleneksel Türk Mutfak Ruhunun
Çağdaş Yansımaları ve Türk Gastronomisinde Yeni
Akımlar’ başlıklı oturumu ise Sözen Organizasyon
Genel Müdürü ve Food in Life Gastronomi Yayınları
Genel Yayın Yönetmeni Gökmen Sözen yönetti.
Oturuma; Spago Restoranı’nın Şefi Cihan Kıpçak,
Basta! Restoran’ın Şefleri Kaan Sakarya ve Derin
Arıbaş, Akali Restoranı’nın Şefi Çağlar Kıpçak ve Yeni
Lokanta’nın Şefi Civan Er konuşmacı olarak katıldı.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Seminerleri
kapsamında, Dünya SKAL Günü sebebiyle SKAL
Uluslararası Konsey Üyesi Asuman Tarıman ve SKAL
International Marmara Club Başkanı Mert Okan
üniversitemizin konuğu oldu. Düzenlenen panelin
moderatörlüğünü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Müdürümüz M. Teoman Alemdar yaptı.
Misyonu; profesyonelliği, dostluklar ve liderlikle
geliştirmek ve bu özelliği azami kullanarak ‘’güvenilir
ve sorumlu bir turizm endüstrisi’’ için çalışmak olan
SKAL, dünya turizm profesyonellerinin küresel turizmi
ve iş birliğini yaymaya çalıştığı uluslararası en yaygın
ve en eski turizm sivil toplum örgütüdür. Bünyesinde,
uluslararası seyahat ve turizm endüstrisindeki tüm
sektörleri toplaması bakımından da dünyada tek olan
organizasyon, yaklaşık 90 ülkede, 358 kulüp
ve yaklaşık 15.000 üye ile temsil edilmektedir.

Etkinlikler
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Sanat ve Ceza Hukuku
konulu sergi, panel ve
imza günü gerçekleşti

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve
Araştırma Merkezi ve İstanbul Barosu iş birliğiyle 6
Nisan’da düzenlenen Sanat ve Ceza Hukuku konulu
sergi, panel ve imza günü büyük ilgi gördü. Sergi
açılışının ardından sanat ve ceza hukuku alanında
uzun yıllardır araştırmalar yapan Avrupa-Üniversitesi
Viadrina’da Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku
ve Kriminoloji ABD öğretim üyesi olan Prof. Dr. iur.
Dr. phil. Uwe Scheffler ve kürsü çalışanları Dr. Dela
Madeleine Halecker ile Joanna Melz sanat ve ceza
hukuku konularında sunum yaptılar. Prof. Scheffler’in
sanat ve ceza hukukunun kesişme noktalarını
incelediği makalelerinin çevirilerinin yer aldığı
Sanat ve Ceza Hukuku isimli kitabı için imza töreni
düzenlendi.

Öğrenciler araştırmalarını sundu

Psikoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin; süpervizörleri eşliğinde veya bağımsız araştırmalarını sundukları
etkinlikte, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Dr. Esra Gençtürk de (sağdan 5.) vardı.

1. Yıllık Çiğdem Kağıtçıbaşı Araştırma Festivali
Üniversitemizin Psikoloji Bölümü lisans ve yüksek
lisans öğrencileri 1. Yıllık Çiğdem Kağıtçıbaşı
Araştırma Festivali kapsamında süpervizörleri eşliğinde
ve bağımsız yaptıkları araştırmaları sundular. Bütün
branşlardan ve geniş bir psikoloji konuları yelpazesi

kapsamında katılım gösterilen etkinlikte teslim edilen
çalışmanın niteliğine göre öğrencilerden sözlü ya da
görsel bir sunum yapmaları istendi. En iyi sunum
ödülleri, değerlendiriciler tarafından fark yaratan
öğrenci çalışmalarına verildi.

Özyeğin Üniversitesi’nde
Gen Hukuku sempozyumu

Douglas Woodring Su Günü’nde konuğumuz oldu

Üniversitemizin Hukuk Fakültesi, İstanbul Barosu ve
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi iş birliğiyle
düzenlenen Uluslararası Gen Hukuku Sempozyumu’nda
uzman konuşmacılar gen teknolojisine dair hukuki
sorunları tartıştı. İstanbul Barosu Sağlık Hukuku
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Pervin Somer ve Özyeğin
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün
açılış konuşmalarını yaptığı sempozyumda genetik
çalışmalardaki etik ilkelerinden verilerin korunması
ve soybağı hukukuna kadar pek çok konu gündeme
getirildi. Avusturya ve Polonya’daki ilgili düzenlemelerin
de konuşulduğu sempozyuma Bialystok Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden akademisyenler de konuşmacı
olarak katıldı.

Okyanuslardaki plastik kirliliğine dikkat çeken
isimlerin başında gelen ve çevre sorunları üzerine
projeleriyle bilinen Douglas Woodring, 22 Mart’ta
ÖzÜ-X Binası’nda bir konuşma yapmak üzere
üniversitemizin konuğu oldu.

Tüm öğrencilerimize açık olarak gerçekleştirilen
etkinlikte Douglas Woodring sürdürülebilirlik, sosyal
girişimcilik ve sorumluluk, iş etiği gibi konuları
kapsayan sunumunu gerçekleştirdikten sonra
öğrencilerimizin sorularını yanıtladı.

Tom Gilb üniversitemizde, öğrencilerimizle buluştu
Yazılım metrikleri ve evrimsel proje yönetimi gibi çok
çeşitli teknik disiplinlerin kurucusu ve bu disiplinleri
ileriye taşıyan bir lider olarak kabul edilen; bağımsız
bir eğitmen, danışman ve yazar Tom Gilb,
10 Nisan’da IE395 Agile Management ve SEC101
dersleri kapsamında üniversitemizin konuğu oldu.
Tüm öğrencilerimize açık gerçekleşen etkinlikte ‘We
Must Change Our Culture to Engineering’ konulu
sunumunu yapan Tom Gilb, ardından öğrencilerin
sorularını yanıtladı.

Philip Watson ÖzÜ-X Binası’nda seminer verdi

Dil Uzmanları, ScoLa ELT’de bir araya geldi
İngiliz dili ve edebiyatında referans kabul edilen isim Adrian Underhill ve Chris Farrell gibi,
hem Türkiye’den hem de yurtdışındaki üniversitelerden birçok yabancı dil uzmanı, Yabancı
Diller Yüksekokulumuz tarafından düzenlenen ScOLa ELT Konferansı’nda buluştu. ‘Doğru
uygulamaları doğru biçimde yapıp istediğimiz sonuçları elde edebiliyor muyuz?’ sorusunun
cevabı aranan etkinlikte konuşmacılar birçok değerli fikir ve araştırma sonucunu katılımcılarla
paylaştı. Konferansta ayrıca öğrenim ve öğretim, müfredat, ölçme ve değerlendirme, kişisel ve
profesyonel gelişim ve yönetim alanlarında yaşanan süreçler ve sonuçlar değerlendirildi.

Citi Özel Bankacılık Chief Innovation
Officer’ı ve Global Yatırım Laboratuvarı
Başkanı Philip Watson, 10 Mayıs’ta
ÖzÜ-X Binası’nda bir seminer vermek
üzere üniversitemizin konuğu oldu. Derse
katılan öğrencilerimizin yanı sıra, tüm
öğrencilerimize açık olarak gerçekleşen
etkinlikte Philip Watson, “The Winning
Ticket - Innovation Trends in Global
Financial Industry: Perspectives from
a Global Financial Institution” başlıklı
bir sunum yaptı, sunumun ardından
öğrencilerimizin sorduğu soruları
yanıtladı.
Dünya, Milliyet, Posta

Etkinlikler

Chill@ÖzÜ
ÖzÜ farkı ile güzel anılar, keyifli bir akşam
Üniversitemize özgü bir yaklaşımla kurguladığımız Chill@ÖzÜ etkinliğimizi
4 Mayıs‘ta gerçekleştirdik.
Başta ÖzÜ Öğrenci Birliği olmak üzere, üniversitemizin ilgili tüm ekiplerinin büyük
emeklerle planlama ve hazırlıklarını tamamladığı; Oscar and The Wolf, Edis,
DJ Mahmut Orhan, Manga ve Fatma Turgut’un sahne aldığı bu etkinlikte, katılımcılara
en iyi şekilde ev sahipliği yaparak güzel anılar biriktirdiğimiz keyifli bir akşam
geçirdik ve ÖzÜ farkını bir kez daha ortaya koyduk.
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Sosyal Medya
Mesajları

Etkinlikler

Kulüp Etkinliklerimiz
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Farklılıkta Birlik Zirvesi
4. ÖzÜ Tiyatro Topluluğu
Dayanışma Günleri
Öncelikli olarak sahnesi olmayan üniversite tiyatro kulüpleri seçilerek,
bir tiyatro festivali düzenlendi. Hem okullararası iletişimi artırmak,
hem onlara oyunlarını oynamak için sahne sağlamak, hem de
üniversitemize bir tiyatro kültürü aşılamak amaçlı bu festival, 4 yıldır
düzenlenmektedir.

Farklılıkta Birlik Zirvesi, Toplumsal Çatı Kulübü
üyelerinin, ötekileştirmenin Türkiye toplumunun
en önemli sosyal problemlerinden biri olduğunun ve
bu konuda gençlikteki sosyal mesafenin açıldığının
gözlemlenmesi ve bu alanda bir şeyler yapma isteği
ile doğmuş bir etkinliktir. Zirve, başta Özyeğin
Üniversitesi paydaşları olmak üzere İstanbul’daki
üniversite öğrencilerinin ötekileştirme üzerindeki
farkındalık düzeyini artırmayı amaçlamıştır.

Geleneksel 6. OzU Dance Fest’18

Profesyonel dansçıların katılımıyla düzenlenen
festivalde yüzlerce aktif dansçı yer aldı. DJ performansı
ve workshoplar ile gündüz programları, yaklaşık 30
dans gösterisi ile de akşam programı gerçekleşti.

ÖzÜ’nde İlişkiler 2. Psikoloji Günleri
Bu sene “ilişkiler” teması ile aile ilişkilerinden iş ilişkilerine; romantik
ilişkilerden, sosyal ilişkilere kadar geniş yelpazedeki konuları
katılımcılarla buluşturmak hedeflendi. Ayrıca, katılımcılar daha küçük
gruplar halinde psikolojinin farklı alanlarında uzman atölyecilerle
buluşma ve istekleri doğrultusunda atölyelere aktif olarak katılma fırsatı
elde ettiler.

University4Society

University4Society tasarımcı,yazılımcı ve iş geliştiricileri bir araya getiren ve
tüm Türkiye’den üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen bir girişimcilik
yarışmasıdır. Katılımcı takımlar 48 saat içinde toplumsal sorunları teknoloji ile
çözen inovatif girişimler ürettiler ve mentörler ile alanlarında uzman eğitimciler
sayesinde bu girişimlerin ilk adımlarını attılar.

OzUMUN

Üniversitemizde ikinci kez düzenlenen
OzUMUN (Özyeğin University Model United Nations)
etkinliği ile, Türkiye’nin farklı illerinden gelen üniversite ve lise
öğrencileri, dünyanın siyasi gündeminde bulunan önemli problemleri,
temsil ettikleri ülke perspektifinden inceleyerek tartıştılar. Aynı zamanda
etkinliğin organizasyonunda 30’a yakın üniversite öğrencisi görev alarak
her türlü hazırlığı bizzat yönettiler.

ÖzÜ Debate

ÖzÜ Girişim Günleri’17

Üniversitemizin ilk Münazara Turnuvası, birçok üniversitenin münazara
kulüplerinden gelen yaklaşık 100 öğrenci ile düzenlendi. Türkiye’nin
farklı şehirlerinden birçok üniversitenin katıldığı organizasyonda takımlar
ekonomiden sosyolojiye, siyaset biliminden hukuka farklı konularda
tartışmalar gerçekleşti.

Etkinlik, girişimcilere ve girişimci adaylara yönelik dijital pazarlama
alanında bilgi sahibi olmak amaçlı gerçekleştirildi. İki gün süren
etkinlikte genel olarak girişimcilik hakkında bilgilendirilen katılımcılar,
daha sonra dijital pazarlamanın ayrıntılarını ve önemli noktalarını
görme fırsatı yakaladılar.

Etkinlikler

Gelibolu gezimizi
ikinci kez
gerçekleştirdik
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Öğrencilerimiz Çanakkale Savaşı’nın hikâyesini tarih
hocalarımızdan dinlemek üzere, Gelibolu’ya ikinci kez bir
yolculuk yaptı. Tarihle iç içe bir gün geçiren öğrencilerimiz
ve çalışanlarımız 14 Nisan’da İstanbul’dan başlayan deniz
yolculuğuyla, bir gün boyunca Çanakkale’nin tarihi bölgeleri

olan; Seddülbahir, Yahya Çavuş Şehitliği, İngiliz Mezarlığı,
Tabya Toplar ve Kazamatlar; Morto Koyu’nda Şehitler
Abidesi’nde Şehitlik ve Müze, Kabatepe Tanıtım Merkezi ile
Conkbayırı’ndaki 57’nci Alay Şehitliği’ni ziyaret etti.

TEDx Ozyegin University
yoğun bir ilgi gördü
TEDxOzyegin University üçüncü senesinde Take
Action/Harekete Geç temasıyla gerçekleşti. 14 Nisan’da
tarihinde düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinliğe
konuşmacı olarak Sami Bugay, Prof. Dr. Mehmet Arık,
Nasuh Mahruki, Ercan Altuğ Yılmaz, Pelin Baykan,
Bestami Köse, Erdem Aksakal, Ahmet Baran, Rüzgar
Mira Okan ve Merve Özkaynak katıldı.

Sectoral Orienteering 2018 ‘Dönüşümün
ÖzÜ’ temasıyla öğrencilerimizi farklı
sektörlerden profesyonellerle buluşturdu
Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim ve Profesyonel
Gelişim Birimi’nin düzenlediği ve kariyer günlerine
yenilikçi bir bakışla gerçekleştirilen ‘Sectoral
Orienteering’, panel, sergi, seminer, workshop, konser,
tiyatro, gastro show gibi pek çok etkinliğe bir hafta
boyunca ev sahipliği yaptı.
Bu yıl ‘Dönüşümün ÖzÜ’ konseptiyle gerçekleştirilen
etkinlikler kapsamında, ‘Ekonomi, Üretim, Tasarım,
Sosyal Yaşam ve Kadın Girişimciler’ konularında beş
farklı panelde dönüşüm teması işlendi.

Öğrencilerimiz farklı platformlarda, lider şirketlerin
yönetici ve çalışanlarıyla, esin kaynağı girişimcilerle
bir araya gelerek, ilgi duydukları iş alanları ile ilgili
bilgilenme ve deneyim paylaşımı olanağı buldu.
Sectoral Orienteering kapsamında ayrıca kadın
girişimciler başarı hikâyelerini Özyeğin Üniversitesi
öğrencileri ile paylaştı.

Kadın Girişimciler
Paneli’nde Başarıya
Giden Yol anlatıldı
Gazeteci ve yazar Elif Ergu’nun moderatörlüğünde
gerçekleşen Kadın Girişimciler Paneli’ne 1K Kimya
kurucusu Sevginar Baştekin, Biolive kurucusu
Duygu Yılmaz, Dress Best Uniforms kurucusu Tülin
Yazıcı ve SBS Bilimsel Bio Çözümler kurucusu Aslı
Elif Tanuğur konuşmacı olarak katıldı. Panelde
girişimcilik dünyasının kadın kahramanları başarıya
giden yolda karşılaştıkları zorlukları gençlerle
paylaşarak öğütlerde bulundu.

Genç Başarı İnovasyon
Kampı’na ilgi yoğundu
28 Nisan’da Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde,
Citibank ve JA Türkiye (Genç Başarı Eğitim Vakfı)
önderliğinde ve İninal’ın desteğiyle gerçekleşen
Genç Başarı İnovasyon Kampı’na İstanbul’un önde
gelen liselerinden 100 öğrenci katılım gösterdi.
Etkinlik Genç Başarı Vakfı Genel Müdürü Seçil
Çelebi, Citibank Genel Müdür Yardımcısı Barış
Tezcan ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof.
Esra Gençtürk’ün açılış konuşmalarıyla başladı.
Citibank’ın ana destekçi olarak yer aldığı etkinlikte
katılımcı öğrenciler oluşturdukları karma gruplar
bünyesinde gün boyunca Finansal Teknolojiler
alanında yenilikçi proje önerileri geliştirdiler. Gün
sonunda hazırladıkları iş planlarını ve projelerini jüri
önünde sunan ekiplerden ilk 3’e girenlere Citibank
ve Özyeğin Üniversitesi tarafından çeşitli ödüller
verildi. Özyeğin Üniversitesi’nin ödülü, dereceye
giren ekipteki tüm üyelere kampüste bulunan Uçuş
Simülasyon Merkezinde uçuş deneyimi oldu.

Spor

2017-2018
Spor Başarıları
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ÖzÜ’de Spor

Bireysel Başarılarımız
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ege COŞGUN,
Üniversiteler Eskrim Türkiye 2.si

Milli Takım kampları kampüsümüzde

İşletme Fakültesi öğrencisi Can BOSTAN,
Üniversiteler Kayak Türkiye 2.si ve İstanbul 1.si

U-17 Kadın Voleybol Milli Takımı
U-17 Kadın Sutopu Milli Takımı
U-15 Kadın Basketbol Milli Takımı
Sutopu A Milli Erkek Takımı
Sutopu A Milli Erkek Takımı
U-20 Kadın Basketbol Milli Takımı
Sutopu A Milli Kadın Takımı
U-19 Sutopu Kadın Milli Takımı
U-18 Kadın Basketbol Milli Takımı
U-17 Erkek Voleybol Milli Takımı
U-16 Kadın Basketbol Milli Takımı
U-15 Kadın Basketbol Milli Takımı

Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ezgi PAYZA,
Üniversiteler Yüzme 100 m ve 200 m Serbest Türkiye 1.si
İşletme Fakültesi öğrencisi Beyza DENİZ,
Üniversiteler Yüzme 50 m Sırtüstü Türkiye 1.si
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ozan KEMER,
Üniversiteler Yüzme 50 m Türkiye 2.si
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Anıl Can OKTAY,
Üniversiteler Yüzme 200 m Serbest Türkiye 2.si
Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Kerim ÖZAY,
Paralimpik Masa Tenisi Türkiye 2.si
Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ceren GEZER,
Üniversiteler Kayak Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Denizhan ULUTAŞ,
Üniversiteler Eskrim Türkiye 3.sü
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Boğaç YÜCESAN,
Üniversiteler Yüzme 100m ve 50m Kurbağalama Türkiye 3.sü

15- 29 Mart
17-20 Mayıs
15-19 Nisan
31 May-03 Haz		
07-10 Haziran
06-09 Haziran
18-24 Haziran
21-27 Haziran
16-23 Haziran
06-23 Temmuz
02-05 Ağustos
27 Ağu-05 Eyl

U-17 Balkan Voleybol Şampiyonası’na
kampüsümüzde ev sahipliği yapıyoruz
Türkiye, Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan,
Makedonya, Bosna Hersek olmak üzere 7 ülkenin
katılımıyla üniversitemizde yapılacak olan U-17 Genç
Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası, 24-28 Temmuz
tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Mühendislik Fakültesi öğrencisi Gönen KARAA,
Üniversiteler Yüzme 100 m Kelebek ve 50 m Serbest
Türkiye 3.sü
İşletme Fakültesi öğrencisi Ecem KEMER,
Üniversiteler Yüzme 200 m Serbest Türkiye 2.si,
200 m Sırtüstü Türkiye 3.sü
Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Ezgi BİLGÜTAY,
Üniversiteler Kayak Türkiye 4.sü
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Nisa EMANET,
Üniversiteler Triatlon Türkiye 4.sü
Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Burcu Melis TEMEL,
Üniversiteler Satranç Türkiye 4.sü

Takım Başarılarımız
ÖzÜ Eskrim Erkek Takımı Üniversitelerarası Türkiye 1.si
ÖzÜ Yüzme Erkek Takımı Üniversitelerarası Türkiye 2.si
ÖzÜ Yüzme Kadın Takımı Türkiye Üniversitelerarası 2.si
ÖzÜ Basketbol Erkek Takımı Üniversitelerarası Türkiye 2.si
ÖzÜ Crossfit Takımı Üniversitelerarası Türkiye 2.si
ÖzÜ Kayak Erkek Takımı Üniversitelerarası Türkiye 3.sü,
İstanbul 1.si,
ÖzÜ Kayak Kadın Takımı Üniversitelerarası Türkiye 4.sü,
İstanbul 3.sü,
ÖzÜ Voleybol Kadın Takımı Üniversitelerarası
Türkiye Grup Üçüncüsü
ÖzÜ Yelken Takımı Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü (Tayk)
Organizasyonunda 3. oldu.
ÖzÜ Korumalı Futbol Takımı Türkiye Üniversitelerarası
Türkiye Süper Ligi’ne yükseldi.
ÖzÜ Triatlon Kadın Takımı Türkiye 4.sü
ÖzÜ Futbol Takımı Üniversitelerarası İstanbul 1.Ligi’ne
yükseldi
ÖzÜ Hentbol Takımı Üniversitelerarası İstanbul 2.si
ÖzÜ Yelken Takımı Türkiye Açık Deniz Yarışması
İstanbul 3.sü

Liselerarası Spor Turnuvası ÖzÜ CUP’18 kampüsümüzde
22 lisenin katılımı ile 7 farklı branşta yapıldı.

Masa Tenisi
Şampiyonası’nda
Türkiye ikinciliği
9-10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara Altındağ Spor Salonunda
32 kulüpten 120 sporcunun katıldığı Paralimpik Masa Tenisi
Şampiyonası’nda Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencimiz Kerim Özay
Türkiye ikincisi oldu. Masa tenisi sporuna profesyonel olarak 2008
yılında başlayan ve her turnuva için oldukça yoğun bir antreman
programıyla en az üç ay önceden hazırlanmaya başladığını belirten
Kerim Özay’ın daha önceki yıllardan da iki kez Türkiye Şampiyonluğu,
üç kez Türkiye 2.liği ve bir kez de Türkiye 3.lüğü bulunmaktadır.

Özel Konuk
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Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binası

Mimarı Roger Klein ile Röportaj
“Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binası için bütün kalbimi ortaya koydum”
Klein; “Özyeğin Üniversitesi’nin tasarım
eğitimine verdiği önemi yansıtacak harika
bir bina tasarlamak için bütün kalbimi ortaya
koyarak, yıllarca ve uzun saatler çalıştım” diyor.

Roger Klein tecrübelerini paylaştı

Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı), Feyza Sayman
(Mimarlık lisans 4. sınıf öğrencisi), Roger Klein ve Doç. Dr. Murat Şahin (Mimarlık
Bölümü Başkanı)

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binası’nın Mimarı, Roger Klein ile, deneyimleri ve okulumuz için tasarladığı bina hakkında
konuştuk. Klein; Mimarlık Lisans 4. Sınıf öğrencisi Feyza Sayman ve Mimarlık Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Murat Şahin’in sorularını yanıtladı.
Feyza Sayman: Yalnızca Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(MTF) kullanıcılarına tahsis edilen bir bina, hangi
açılardan ÖzÜ’nün diğer fakülte binalarından ayrılıyor?
Mimarlık eğitimi için kullanılan yerleri zihninizde nasıl
canlandırıp tasarımınıza yansıtıyorsunuz?
Roger Klein: Binanın merkezinde yer alan geniş, yüksek
tavanlı stüdyolar ve yarım kat kot farkları ile yer alan
toplanma/jüri mekânları, eşi benzeri olmayan bir çözüm
sunuyor. Öğretim üyelerinin ofislerinin stüdyo alanları
ile ilişkisi, kampüsteki diğer akademik binalardakinden
farklı. Kampüsün geri kalanında, öğretim üyelerinin ofisleri
genellikle üst katlarda yer alırken, derslikler alt katta yer
alıyor. MTF’de ise öğretim üyelerinin ofislerini, ara kata
yerleştirip, onları buradan stüdyo alanlarını görecek şekilde
konumlandırarak, çok daha yakın ve samimi bir ilişki
yarattık. Bu çözüm, öğrenci ile öğretim üyesi ve ofislerle
stüdyo arasında daha güçlü bir bağın kurulmasını sağlayacak.
Sayman: Mimarlık öğrencileri olarak, bizler çalışma
ortamlarını gece gündüz demeden çok yoğun biçimde
kullanıyoruz. Bu duruma tasarımınızda nasıl yaklaştınız?
Klein: Mimarlar olarak bizler, kişilerin tek başına kalıp,
sessizce oturup düşünebileceği yerler tasarlarken aynı
zamanda, bireylerin farklı gruplara dahil olabileceği,
etkileşime, farklı konuların tartışılmasına, hatta sınanmaya/
zorlukları aşmaya olanak sağlayan alanlar da tasarlamalıyız.
Stüdyoların çoğu, teraslara açılarak, bina içindeki çalışma
alanlarından bir kaçış sunuyor.
Sayman: Yeni MTF binasını tasarlarken, bütün ÖzÜ
üyelerinin bir araya gelerek belli tasarım sorunları
üzerinde çalışabilmesine olanak sağlayacak herhangi bir
benzer alan tasarlamayı planlıyor musunuz?
Klein: Stüdyo alanının, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin
ihtiyaçlarına uygun şekilde değiştirilebilecek esnek bir yapıya
sahip olmasını arzuladık. Öğretim üyeleri tarafından teklif
edilen nihai masa ve mobilya yerleşimlerinin de bu tasarımın
başarısında etkisi büyük olacaktır.
Doç. Dr. Şahin: Özyeğin Üniversitesi kampüsü için
tasarım yaklaşımınızı anlatabilir misiniz?
Klein: Temel kampüs düzenini oluştururken, bir yandan
da İstanbul’un kent tipolojisi ve Topkapı Sarayı’nın kampüs
konseptinden ilham aldım. Öğrenci Merkezi’nin tasarımı,
«küçük, birbirini tekrar eden bireysel parçaların, bir tepeden
aşağıdaki vadiye doğru katman katman yayıldığı» İstanbul’un
o tipik engebeli kent peyzajından esinlenildi.
Doç. Dr. Şahin: ÖzÜ MTF -Özyeğin Üniversitesi Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi’nin yeni binasının tasarımında en
önemli noktalar ve önünüze çıkan güçlükler nelerdi?
Klein: İlk eskiz ve tasarımların üzerinden ancak dört yılı
aşkın bir süre geçtikten sonra, bina tasarımı sözleşmesini
imzalamamız istendi. ÖzÜ MTF’ye güçlü bir kimlik
kazandıracak çarpıcı bir bina tasarladığımıza inanıyorum.
Biraz daha açmak gerekirse, tasarımda karşılaştığımız üç

temel güçlük vardı diyebilirim. İlk ve en büyük zorluk,
uzun, dar, engebeli inşaat arazisiydi. Arazinin yapısı, büyük
stüdyoları kampüsün kalbinden çok uzaklaşmayacak şekilde
düzenlememenizi zorlaştırıyordu.
İkinci zorluk, öğleden sonra gelen düşük açılı gün ışığını
azaltacak ama yine de karşıdaki doğal çam ormanı
manzarasını çerçeveli bir tablo gibi sunabilecek bir batı
cephesi tasarlamaktı. Üçüncü zorluk ise, döşemeden
döşemeye 6 metre yüksekliğindeki yüksek tavanlı stüdyo
alanları ile asma kattaki daha ufak ölçekli döşemeden
döşemeye 3 metre yüksekliğindeki daha küçük ölçekli ofis
ve seminer odaları arasında doğru yapısal/mekanik ilişkiyi
kurabilmekti.
Doç. Dr. Şahin: Öğrenim ortamlarına ait trendler
ve teknolojilerdeki yeni gelişmeleri göz önünde
bulundurursak, ÖzÜ MTF’nin yeni binası için ne gibi
teknik özellikler sunuyorsunuz?
Klein: Bence kullanıcılar binayı deneyimledikçe, binanın
teknik olarak nasıl bir «dürüstlük ve netlik» içinde
kurgulandığını anlayacaklar. Bina içindeki alanların
çoğu yalın veya çıplak. Yani binayı destekleyen yapıları
ya da mekanik sistemleri saklamıyoruz. Öğrencilerin bu
deneyimden feyz alacağına inanıyorum.
Doç. Dr. Şahin: Yeni MTF binasına genel ifadesini
kazandıran ögelerden yani biçiminden, yapı kabuğu ve
strüktüründen biraz söz edebilir misiniz?
Klein: Binanın genel formunu, cephenin ifade biçimini ve
bina içerisindeki uzamsal örüntüleri ortaya çıkaran üç temel
kuvvet var:

#1 Katların her 3 metrede bir değiştiği bina
merkezinde yarım kat kot farklarıyla uzanan stüdyo bölümü.
Bu sayede bütün alanlar arasında daha iyi bir görsel bağlantı
elde ediliyor. Bu değişiklik aynı zamanda, tepeden aşağı
doğru dizilmiş uzun stüdyolar arasındaki geçiş için asansör
kullanımı yerine merdiven kullanımını da teşvik ediyor.
#2 Batıya bakan stüdyo cephesinin «üçgen
kompozisyonu», kuzeybatıdaki orman manzarasını adeta
bir çerçeve içine alıyor ve iç mekânları öğleden sonra
güneybatıdan gelen gün ışığından koruyor.			
#3 İç alanların «diyagonal uzamsal akışı», MTF’nin
ana girişini doğrudan kampüsün ana meydanına bağlıyor.
Bu diyagonal uzamsal akış, stüdyo ve temel etkinlik
alanlarını ana hol ve eleştiri/jüri alanlarına da bağlıyor. Bu
bağlantılar, bir topluluk bilinci yaratarak, bina içerisindeki
kullanıcıların enerjisine yön veriyor.
Doç. Dr. Şahin: Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Klein: Özyeğin Üniversitesi’nin tasarım eğitimine verdiği
önemi yansıtacak harika bir bina tasarlamak için bütün
kalbimi ortaya koyarak yıllarca uzun saatler çalıştım. ABD’de
tasarımcılardan ve mimarlardan oluşan ekibim ve (Bülent
Güngör ve Can Dağarslanı liderliğindeki) B-Design’daki
arkadaşlarım da, ortak vizyonumuza en yakın şekilde
binayı inşa etmek için büyük emek sarf etti. Genel
olarak, MTF binasının ÖzÜ akademisyenleri, idari kadrosu
ve öğrencilerinden oluşan Özyeğin Ailesi tarafından çok
sevileceğini umuyorum.

Kampüsten
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Üniversitemizin
iki yeni binası
2017’nin en iyi
mimari projeleri
arasına girdi
Arkitera Mimarlık Merkezi’nin her yıl en iyi projeleri
listelediği Türkiye Mimarlık Yıllığı’ndaki 51 proje
arasında ÖzÜ-X Binamız ve Yurt 6 Kompleksimiz de
bulunuyor. Özyeğin Üniversitesi, listede iki projesiyle
birlikte yer alan tek kurum oldu.
Bu yılki listede 31 mimari proje, 10 iç mekân, 5
yerleştirme-geçici strüktür, 4 renovasyon ve 1 kentsel
tasarım-peyzaj projesi yer alıyor.

Yurt 6 Projesi Mimarları
Yeşim & Nami Hatırlı ile kısa bir söyleşi
Binayı tasarlarken nelerden ilham aldınız?
Hatırlı Mimarlık olarak tasarım anlayışımız, görsel imgelerden
ilham almaktan ziyade bağlamı ve fonksiyonları / ihtiyaç
programını tasarımda öne almaktır. Projeye başlarken mevcut
yurt yapıları başta olmak üzere tüm kampüsü gezdik, yurt ve
üniversite yönetimiyle masa başı çalışmalar yaparak kullanıcı
ihtiyaçlarını, işletmesel ve yaşamsal gereklilikleri tespit ettik
ve bu bilgiler ışığında ana kurguyu oluşturduk. Yurt içindeki
sosyal donatı alanları zemin altında çözülerek bir baza
oluştururken yurt odaları mahremiyet ihtiyacı gözetilerek bu
bazanın üzerinden başlayıp zeminden koparak uzatılmış ve
bu şekilde aynı zamanda maksimum yeşil alan elde edilmiştir.
Arazinin şiddetli rüzgarlara açık olması sebebiyle bu kotta ortak
alanların açıldığı korunaklı avlular tasarlanmıştır.

Yurt 6 Kompleksi Hakkında: Toplam dört bloktan oluşan Yurt 6 Kompleksi,

310 oda ve 667 yatak kapasitesine sahip. Öğrencilerimizin konaklama ihtiyaçlarını
ev ortamı konforuna en yakın şekilde sunma hedefiyle planlanan; modern mimari ve
ileri teknolojik altyapıların kullanıldığı binada, tek kişilik ve iki / üç kişilik suit oda
seçenekleri bulunuyor. Binada akademik çalışmalara destek olacak etüt odalarının yanı
sıra çalışma odaları ve mimarlık stüdyoları bulunuyor. Öğrencilerimizin ortak kullanım
alanlarında, ücretsiz çamaşırhaneler, alışveriş yapabilecekleri bir mini market, yiyecek
ve içecek hizmeti veren işletmeler, dans, pilates ve benzeri etkinliklerde kullanılmak
üzere bir etkinlik salonu da bulunuyor.
Mevcut yurtlardaki 2 ve 3 kişilik odalardaki bireysel yatma ve
çalışma alanları bizim projemiz için örnek oldu. Bu kullanıma
ilaveten her öğrenci odasında bir pencere önü oturma alanı,
cumba oluşturarak öğrenci için yatak dışında kendine ait keyifli
bir oturma alanı sağladık.
Bina tasarımında öne çıkan, ödülü getiren özellikler neler?
Çağdaş, yalın bir mimari dil anlayışı, bağlama; iklim ve
topoğrafyaya uygun tasarım, doğal ışık doğal havalandırmayla
enerji verimliliği gibi mimarlıkta başlıca sürdürürülebilirlik
esasları, ihtiyaç programının akılcı çözümleri ve mekansal kalite
diyebiliriz. Geçmişteki örneklerin pek çoğunda görülen koğuş
tipi yurt odaları, yerini bireysel kullanım ve mahremiyet sunan
çoklu kullanımlı odalara bırakıyor. Yurt genelinde, elbette
tüm yapılarda olması gerektiği gibi, hijyenin ve güvenliğin
sağlanabilmesi için uygun malzeme ve detay çözümleri
tasarımda öne çıkan değerler oldu.

Sürdürülebilir kampüs olan ÖzÜ’de yer alan binalarda
bu özelde nelere dikkat edildi?
Yeni nesil Z kuşağının farklı sosyalleşme biçimleri var,
yeni çağın ve teknolojik gelişmelerinin de etkisiyle
davranış biçimi ve buna bağlı olarak mekansal ve teknik
donanım ihtiyaçları da değişiyor. Tasarladığımız tüm
yapılarda olduğu gibi yurt yapılarında da doğal ışık ve
doğal havalandırma, ısı yalıtımı gibi enerji verimliliğiyle,
dayanıklı ve çevreci malzeme kullanımını, bağlama ve
iklime uygun tasarımı öncelik olarak görüyoruz. Altını
çizmek istediğimiz bir diğer önemli konu ise; kampüs
genelinde uygulanan ‘’Erişilebilirlik – Evrensel Tasarım
Raporu.’ Engelsiz erişimden, kapalı ve açık alanlardaki
güvenlik konularına kadar çok iyi çalışılmış ve bugün
ülkemizde pek az üniversitenin kampüsünde bu ölçüde
uygulanabilen evrensel tasarım kuralların bulunduğu bir
yönergeden bahsediyoruz.

ÖzÜ-X Binası Hakkında:

Etkileşim ve grup odaklı araştırmalara ev sahipliği yapan bir
‘Sosyal Bina’ olarak Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık tarafından
tasarlanan ÖzÜ-X binamız, kapalı ve açık laboratuvarları
arasında kurulan denge ve esnek mekân ihtiyacını karşılaması
özellikleriyle seçici kurulun beğenisini kazandı.

ÖzÜ-X içerisinde yer alan birimler:

GE İnovasyon Merkezi, Girişimcilik Merkezi, Girişim
Fabrikası, OpenFab İstanbul, Teknoloji Transfer Ofisi,
TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu.

ÖzÜ-X Mimarları
Hasan Çalışlar & Kerem Erginoğlu ile
kısa bir söyleşi

ilgili özel olarak bilgi aldık. Ortaya çıkan işin de mekan
kalitesi olarak Harvard’ın üzerinde olduğunu rahatlıkla
söyleyebilirim.

Binayı tasarlarken nelerden ilham aldınız?
Binanın kaba yapısı mevcuttu ve yerin altında yaklaşık
2500 m²’lik bir betonarme kabuk halindeydi. Biz
öncelikli olarak binanın fonksiyonunu göz önüne aldık
ve tasarım fikrini o çerçevede oluşturduk. Burası bir
girişimcilik laboratuvarı olarak tasarlanacağı için, yurt
dışında yapılmış birçok örneği inceledik. Bu konunun en
başarılı örneklerinden biri olan Harvard İnovasyon Merkezi
de bunlardan biriydi. Orayı ziyaret ettik ve mimarisi ile

Bina tasarımında öne çıkan, ödülü getiren özellikler?
Bizim yaptığımız, yerin altındaki bu mekanın iki tarafından
ışık almaya çalışmak oldu. Binanın üzerine bulunan
4 noktadaki deliklerden faydalanarak mekanı daha
yaşanabilir hale getirdik. Bunun dışında üniversite ile
ilişkiyi kuvvetlendirmek için üniversite merkezinden gelen
bir rampa oluşturduk. Ayrıca engelliler için bir asansör
ve otopark tarafından gelenler için bir merdiven mevcut.
Hızlı bir şekilde demode olacak bir yapı değil. Çok uzun

kullanılacağını düşünüyoruz.
Sürdürülebilir kampüs olan ÖzÜ’de yer alan binalarda
bu özelde nelere dikkat edildi?
Sürdürülebilirlik anlamında kendi yapımız özelinde oldukça
esnek mekanlar tasarlamaya çalıştık. Bazı duvarlar hareket
edebiliyor ve perde şeklinde yaptığımız bazı duvarlar ise bir
kenara toplanarak farklı fonksiyonlara hizmet verebiliyor.
Yapının sürdürülebilir olması kullanıcılarının o mekandan
haz alması ile ilgili. Bu mekan, çeşitli boyutta yarattığı
farklı mekanlarla kullanıcılarına dinamik bir atmosfer ortaya
çıkarıyor. Dolayısıyla her dönem bu binanın yaşayacağını ve
anlamlı olacağını düşünüyoruz.

Alternatif Bank’tan
finans öğrencilerimize destek

Özyeğin Üniversitesi ile Alternatif Bank iş birliği çerçevesinde, kampüsümüzde bulunan Öğrenci
Merkezi binasında açılan FinZone, öğrencilerimizin finans alanındaki araştırma ve çalışmalarına destek
verecek. 7 Mayıs’ta Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür ve banka üst yönetiminin katılımıyla açılışı
gerçekleştirilen FinZone’da yıl içinde Alternatif Bank yöneticilerinin üniversitemize gelerek bu odada
öğrencilerimizle bir araya gelmeleri, deneyimlerini paylaşmaları ve çeşitli konularda söyleşiler yapmaları
planlanıyor.

ÖzÜ Yayınlarından Seçmeler

ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTELERE DOĞRU
Prof. Dr. J. G. Wissema,
Çevirenler: Nurkalp Devrim, Taciser Belge
2009
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1. TÜRKİYE - AZERBAYCAN
HUKUK SEMPOZYUMU
İNSAN HAKLARI, ANAYASA HUKUKU,
CEZA HUKUKU, İDARE HUKUKU,
MEDENİ HUKUK, TİCARET HUKUKU

RECHTSBRÜCKE HUKUK KÖPRÜSÜ
Dergi
2012

Editör: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver
2011

NUTRITION TUTORIAL BOOK
Ayten Aylin Alsaffar
2013

DAS STRAFRECHT IM DEUTSCH-TÜRKISCHEN
RECHTSVERGLEICH Editörler: Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf,

IX. MİMARLIKTA SAYISAL TASARIM ULUSAL SEMPOZYUMU
MSTAS 2015 SÜRDÜRÜLEBİLİR SAYISAL EKOLOJİLER

2016 DESIGN COMMUNICATION
EUROPEAN CONFERENCE PROCEEDINGS

Editörler: Sevil Yazıcı,Canan Akoğlu, Ayşe Özbil Torun,
Işılay Tekçe, Ümit Ceren Bayazıtoğlu
2015

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ VE TERAPİ PERSPEKTİFİNDEN OYUN
Derleyenler: Ayfer Dost-Gözkan,
Nilüfer Kafescioğlu, Deniz Tahiroğlu
2017

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver
2013

Editörler: M. Saleh Uddin Murat Şahin,
Ayşe Özbil Torun, Ümit Ceren Bayazıtoğlu
2016

MİMARİ TASARIM ARAŞTIRMALARI VE
KENTLERİN GELECEĞİ
Editörler: Güliz Özorhon, İrem Bayraktar
2018

AKTUELLE GRUNDLAGENPROBLEME
DES MATERIELLEN STRAFRECHTS
(MADDİ CEZA HUKUKUNUN

GÜNCEL TEMEL PROBLEMLERİ)

Editörler: Prof. Dr. Gunnar Duttge,
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver
2012

YALIN YENİ GİRİŞİM

Eric Ries Çeviren: N. Ece Elgin
2014

MİMARİ TASARIM ARAŞTIRMALARI ULUSAL
SEMPOZYUMU 21. YÜZYIL
Yayına Hazırlayanlar: Güliz Özorhon, İlker Fatih
Özorhon, Ümit Ceren Bayazıtoğlu
2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM PENCERESİNDEN
YEREL VE KIRSAL KALKINMA
Derleyenler: Faik Gür, Murat Bayramoğlu
2018
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Mezunlar
Derneği
Başkanımızdan
mesaj

2017 mezunlarımızla
Prag’taydık
Üniversitemizin akademik, kültürel, sportif ve sosyal yaşantısına kalıcı
katkılarda bulunan mezunlarımızın davet edildiği ve ilk mezunlarımızı
verdiğimiz 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz geleneksel yurt dışı kültür
gezimizin, bu yıl altıncısını gerçekleştirdik.
Sevgili Arkadaşlar;

Geçtiğimiz
yıllarda sırasıyla
İtalya, İngiltere,
Rusya, Hollanda
ve Yunanistan’a
düzenlenen gezilerin
ardından 2017
Mezunlarımız, 2123 Nisan tarihleri
arasında bu yıl
Prag’a seyahat
ederek birlikte
pek çok güzel
anı biriktirirken,
dostluklarını
pekiştirme fırsatı
da yakaladı.
Üniversitemize özel
bu geleneksel gezide
Rektörümüz Prof.
Dr. Esra Gençtürk’le
beraber, 2017
mezunlarımızın
oylarıyla “En Sevilen
Akademisyen”
seçilen Hukuk
Fakültesi Öğretim
Üyemiz Prof. Dr.
Korkut Kanadoğlu
ve “En Sevilen İdari
Personel” seçilen
İşletme Fakültesi
İdari Yetkilisi
Gül Harrison da
mezunlarımıza eşlik
etti.

Hayatta, ölümsüz ve unutulmaz liderler vardır. Lider; ‘başta bulunan ve öncülük
eden’ anlamına gelmektedir. Lider, çevresine fayda sağlayan, sorumluluklarını zeka
ve bilgiye dayanarak idame ettiren, etkileyici ve sosyal kişidir. Şunun farkında
olun ki; hiçbir lider birlikte çalışabileceği bir takım olmadan başarıya ulaşamaz.
Liderlik, birliktelik ile güçlenen bir olgudur.
SİZ GELECEĞİN LİDERLERİ!
Lider olarak yapmanız gerekenlerin farkında mısınız?
Sizi veya çevrenizi etkileyen sorunu bulun, ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLUN!
Başkalarının sizi yönlendirmesini beklemeyin, HAREKETE GEÇİN!
Değişen dünya koşullarında kendinizi her zaman yenileyin, ÇAĞDAŞ OLUN!
Belirsizliklerin sizi yıldırmasına izin vermeyin, HEDEFİNİZE KOŞMAYA DEVAM EDİN!
Ancak en önemlisi; size ve topluma katkıda bulunabilecek kişilerle yan yana
durun, BİRBİRİNİZİ YETKİNLENDİRİN, GÜÇLENDİRİN!
Birlik ve beraberlik neden bu kadar önemlidir? Birlik, dayanışmadır.
Birlik, destek olmak ve paylaşmaktır. Zorluklara beraber göğüs germek, sevinçlere
ortak olmaktır... Sizden önceki dönemlerin, kendi döneminizin ve sizden sonraki
dönemlerin bir nevi ortaklarısınız.
Her birinizin kendine özel yetkinlikleri olmasına rağmen; aynı kültürün parçaları,
aynı ormanın fidanlarısınız. İşte bu nedenle bizim ÖzÜM’deki felsefemiz:
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine...
SİZ GELECEĞİN LİDERLERİ!
Geçmişin liderlerinden esinlenir, ilham alır mısınız? Ölümsüz liderlerin yarattığı
güzel eserlerden mutluluk duyar, onu hep beraber geliştirmeye çalışır mısınız?
Farklılıklarımızı kabul eder, farklılıklarımızın zenginlik olduğu kanısına varır
mısınız? Ortak bir amaca, insanlığa, iyiliğe ve mutluluğa dair birlikte çalışacağınıza
söz verir misiniz?
“Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri sizlersiniz!” “Bütün ümidim gençliktedir!” diyen
Mustafa Kemal Atatürk’e layık olmaya çalışalım.
ÖzÜM’de bir ömür boyu sürecek birlikteliğimize hoş geldiniz!
Sizleri saygı ve sevgi ile selamlarım.

2018 mezunlarımızla gerçekleştireceğimiz gezimizin de planlamaları
sürüyor.

Arda Rumelioğlu
Özyeğin Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı

Mezunlarımızın yurt dışı lisansüstü programlarından kabul aldığı üniversiteler
Carnegie Mellon University
Clark University
Duke University
Lassel College
Oregon State University
University of Arizona
University of California - San Diego
University of California - Santa Cruz
University of Central Florida
University of Georgia
University of Illinois at Chicago
University of Maryland
University of Massachusetts Amherst
University of North Carolina
University of Pennyslvania
University of Southern California
University of Virginia
Bremen University
Humboldt University of Berlin
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Leipzig University
Osnabrück University
Technische Universität Berlin
Technical University of Munich
University of Hamburg

ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya

University of Mannheim
Queensland University of Technology
Vienna University of Economics and Business
Ghent University
Katholieke Universiteit Leuven
Universiteit Antwerpen
Peking University
Tsinghua University
Aalborg Universitet
Lappeenranta University of Technology
University of Lapland
IRIS Supérieur
Science PO
Technical University of Delft
Tilburg University
Utrecht University
Vrije Universiteit Amsterdam
Bournemouth University
City University of London
King's College London
Kingston University
London School of Economics
Loughborough University
Oxford Brookes University
Southampton Solent University

Almanya
Avustralya
Avusturya
Belçika
Belçika
Belçika
Çin
Çin
Danimarka
Finlandiya
Finlandiya
Fransa
Fransa
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Hollanda
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İngiltere

University College London
University of Greenwich
University of Nottingham
University of Reading
University of Southampton
University of Westminster
Warwick Business School
Griffith College, Dublin
Global Business School Barcelona
Universidad Carlos III de Madrid
Universitat Autonoma Barcelona
Idiap Research Institute
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Sapienza Università di Roma
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Bologna
Università di Padova
Carleton University
Université de Sherbrooke
University of Alberta
Universität Liechtenstein
Central European University
University of Debrecen

İngiltere
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İrlanda
İspanya
İspanya
İspanya
İsviçre
İtalya
İtalya
İtalya
İtalya
İtalya
İtalya
İtalya
Kanada
Kanada
Kanada
Liechtenstein
Macaristan
Macaristan
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İş Hayatında Mezunlarımız
1v1y.com
2BDP UX Consultancy
2C Mimarlık
360+ Media Interactive
A Plus Hukuk Bürosu
AB Plus Bilişim A.Ş.
ABA Psikoloji
Abbvie
Abdi İbrahim
ABN Amro Bank N.V.
Accenture
Accor Hotels
Acierta
Actera Group
Ada Hukuk
Adel Kalemcilik
Aden Metal
ADMD Avukatlık Bürosu
AHG Gıda
Airties
AJWA Hotel
Ak Sigorta
AK Yatırım Menkul
Değerler
Akas Enerji
Akbank
Aksa Elektrik
Aksan Hukuk Bürosu
Aksu Hukuk Bürosu
Aktaş Holding
Albaraka Türk
Alcan Hukuk Bürosu
Alibaba Turizm Seyahat
Alkazar
Alliance Healthcare
Allianz Group
Alparslan Hukuk Bürosu
Alternatif Bank
Altpro Bilgisayar
Aluneshop
Amazon EU
Anadolu Grubu
Anadolubank
Anahtar Antrepo
Anchor Grup
Anda Games
Ant Endüstriyel
Teknolojiler Yazılım ve
Dış Ticaret
Anti İnşaat
Antropi Education
Technologies
Antsis Electronics
Apatinska BreweryMolson Coors Europe
APM Terminals
Apple
AR Hukuk Bürosu
Aras Hukuk Bürosu
Aras Kargo
Arayıcılar Plastik Kimya
Arçelik
Are Engineering
Arena Bilgisayar
Arıkanlı Holding
Arkas Holding
Arkat Yapı
Arma Global Dış Ticaret
Arvato
ASME(American
Society of Mechanical
Engineers)
Assan Elektronik
Asus
At Bilişim Bankası
Ata Uluslararası
Bağımsız Denetim
Atlas Legal
Atlasglobal Airlines
Atradius Credit Insurance N.V
Autoliv
Av. Ayhan Öztaş Hukuk
Bürosu
Av. Hasret Uzun Yörük
Hukuk Bürosu
AVD Hukuk Bürosu
Avrupa Meslek
Yüksekokulu
Axa Assistance
Ayı Bar
AYP Solutions
Azercosmos
B&G Store
B&T Design
B/S/H Ev Aletleri
Bab
Bağlar Belediyesi
Baic Hukuk Bürosu
Bambulabs
Bank Soft
BBDK
Bankacılık Yüksek
Denetleme Kurumu
Bantboru

Bareks, Bakioğlu Grup
Barilla Group
Barlas Hukuk Bürosu
BASF
Bayer Türk
Bayrampaşa Devlet
Hastanesi
Bede Mobility Solutions
Beiersdorf
Bel Grup
BELBIM
BEQOM
Bericat Kapak Sanayi
Best Mobilya
Beymen
Bilişim Destek Hizmetleri
BiNeviDeli
birsepetbinsevgi.com
Bitek Analytics
BJK Futbol Altyapı
Takımları
Blip
Bodrum Mantı & Café
Bol.Com
Boomerang İstanbul
Bora Çelik
Borusan Oto
Bosch
Boulud Sud
Böllhoff
BP
Bravia Capital Partners
British American Tobacco
Btc Otomat
Btn Güvenlik
Bunge North America
Burda Bebek Ürünleri
Bureau Veritas
Burgan Bank
Butterfly Textile
Bümed Okulları
C Tech Bilişim
C.H Robinson
Calzedonia
CarrefourSA
Carsky Parkur
Carter’S
CarWax
Ced Teknoloji (Siber
Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığı)
Cengiz İnşaat
Chakra Suites 4. Levent
Chemsoll Kimya
Chep
Cikolatavecikolata.com
Cimtas Montaj A.Ş.
Citibank AS.
CLK Energy
Cms Jant ve Mak. San.
Coca Cola Company
Comdata
Connectmice
Cool Digital Solutions
Corvus Şarapçılık
Credit Europe Bank N.V.
Credit Europe Life
Criteo
Çağan Büro Mobilyaları
Çağırgan Hukuk Bürosu
Çelik Makine
Çivi&Partners Law Firm
Çizgi Hukuk
d.ream (Doğus Holding
Yeme İçme)
Da Vinci Media GmbH
Daikin
DAN Global
Danone Hayat
Daphne Digital
Daylık Avukatlık
DCA Design
Communication
Association
D-CAT Technology
Defacto
Delfi Dizel Sistemleri
Deloitte
Demir Demir Hukuk
Bürosu
Demircan Hukuk Bürosu
Demirel Hukuk Ve
Danışmanlık
Denge Yapı
Denizbank
Detaysoft
Devlet Hava Meydanları
DHC
DHL
Dialog Semiconductor
Digital Education
Technology
Digital Partners
Dinamo Danışmanlık

Dirimart Gallery
Divan Genel Müdürlük
Dlg Plast Otomotiv
Doğa Okulları
Doğan TV Holding
Doğtaş Kelebek Mobilya
Doğuş Holding
Doğuş Otomotiv
Doka Kalıp İskele
Doktorlar Merkezi
Doku Danışmanlık
Donan Hayat
Dost İnşaat
Double Tree By Hilton
Drd Filo Kiralama
Dropbox
E.G.O Elektro Geraete AG
Ebrandvalue
ECE Türkiye Proje
Yönetimi
Ecore Bilgi Sistemleri
Eczacıbaşı Holding
Eczacıbaşı Yapı
Ürünleri Grubu
EF Education First
EGE Raspa
Egemenoğlu Hukuk
Bürosu
Einstein E-learning
Ekip Norma Razon
Ekol Lojistik
Ekşioğlu Hukuk Bürosu
Elekte
ELS Logistic
Emo Ayvaz Yangın
Sistemleri
Engin Group - MM
Kozmetik
English Home
Enka Leasing
Enka Systems
Enpara.com
Ensa
Enuygun.com
EPİAŞ
ERDoğanlar Giyim
Erfil Tekstil
Ergonomi
Ericsson
Ernst & Young
Esen Hukuk Bürosu
Eskici Çarşı İşletmeleri
Eti Gıda
Etkinlikcim.com
Eureko Sigorta
European Investment
Bank (EIB)
Expedia
Exptrips
Exxonmobil
EY
F.Y Hukuk Bürosu
Fabay
Fabula Medya
Fairmont Quasar, İstanbul
Fairmont The Palm, Dubai
Falcon
FAO
F-Ark Mimarlık
Farncombe
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fiba Commercial
Properties
Fiba Emeklilik ve Hayat
Fiba Faktoring
Fiba Gayrimenkul
Fiba Holding
Fiba Perakende
Fibabanka
Fidan & Özkoç Hukuk
Bürosu
Fina Enerji
Fiz Bilişim
Fleetcorp Türkiye
FLP Fuel Pump
Fog Dijital ve Reklam
Ajansı
Fresh Energy Gmbh
Galata Tıp Merkezi
GAP Turkey
Garanti Bankası
Garanti Ödeme Sistemleri
Gaziosmanpaşa
Hastanesi
GBC İnşaat
GBP TV
GE
GE Healthcare
Gedik Yatırım Menkul
Değerler
General Motors
Getir
Getratron
Getsy

Gezi Makineleri
Organizasyon Şirketi
Gide Loyrette Nouel
Danışmanlık Hizmetleri
Avukatlık Ortaklığı
Girişim Varlık Yönetimi
Glaxo Smith Klein
Global Md
Globit
GMW Mimarlık
Google
Göksu Safi Işık
Attorney Partnership
Grg Banking
G-Tech
Gündüz Şimşek Gago
Avukatlık Ortaklığı
Güven Hukuk Bürosu
Güzeldere Balkan Hukuk
Bürosu
Hakmar Mağazacılık
Halk Yatırım
Halkbank
Hamdi Demirağ Hako
Mobilya
Han Mimarlık
Hayal Mimarlık
Hayat Kimya
Hedef Filo
Hepsiburada.com
Hexagon Studio
Hilton İstanbul
Hilton Tampa Downtown
Hilton Tel Aviv
Hilton Worldwide
Hipo
Hipolabs
Hitit Computer Services
Hive TTO
Hot Mühendislik
Howay
HP
HRY Hukuk Bürosu
HSBC
Huawei Technologies
Hürriyet
Hyatt Hotels Corporation
IATI Turizm Ticaret
IBM
IBSS Danışmanlık
IBTech
ICBC Turkey
ICM Enerji
IDIAP Research Institute
IFS
Imaginarium
Imec
Imobile Code
Infinity Games
Infotron
Infront Sports & Media Ag
Ing Bank
Inopra Group
Integral Menkul Değ.
Intercontinental Hotels
Group
International Blue
Crescent Relief And
Development Foundation
Intertech Bilgi İşlem ve
Pazarlama
Interteks
Invesp
Ipra Enerji
IPSOS
Issavision
Işıkal Hukuk Bürosu
Itelligence
I Systems
İccon Mimarlık
İçtem Hukuk Bürosu
İFİBER
İlk Beş Anaokulu
İmece Plastik
İndeks
İnnova
İnnovera
İnsan Teknoloji
İplikçioğlu Hukuk Bürosu
İsento GMBH
İstanbul Çağlayan
Adliyesi
İstanbul Marriott Hotel
İstanbul Portföy Yönetimi
İş Bankası
İş Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
İş Yatırım
İşler Mimarlık
İtelligence TR
İyom
İyzico
İze Mağazacılık
İzmir Başka Bir Okul

Mümkün Eğitim
Kooperatifi
İzmir Yapı Denetim
Jetsmarter
JLL
Johnson and Johnson
JPMorgan Chase & Co.
JTI
JW Marriott
Kadıköy Belediyesi Çocuk
Koruyucu Ruh Sağlığı
Merkezi
Kadıköy Florence
Nightingale Tıp Merkezi
Kalite Sistem Mérieux
NutriSciences
Kanca El Aletleri Dövme
Çelik ve Makina Sanayi
Kariyer.net
Kartaca Bilişim
Kartal Adliyesi
Kaspersky Lab
Kavlak Hukuk Bürosu
Kaya Hukuk Bürosu
Kaynarca Çöre
Dekorasyon
KBT LLC
Kedivekedi
Kempinski Hotels
Kenoveks Elektronik
Kepler Cheuvreux
Kıdem Sanat
Kilit Group
Kim Psikoloji
Kimberly-Clark
Klepierre
Koç Fiat Kredi
Koç Finansman
Koç Holding
Koçak & Dinç Hukuk
Bürosu
Kolektif Labs
Komal International
Konya Adliyesi
Kopistanbul
Koton
KPMG Türkiye
Krom Plaza Florya
KTH Event
Kumport Liman
Hizmetleri ve Lojistik
Sanayi ve Ticaret
Kutumubu
Kuveyt Türk
La Lorraine Bakery Group
L’appart PR
Lavazza
Laville Autograph
Collection By Marriott
LC Waikiki
Leaseplan Otomotiv
Servis ve Ticaret
Lebüro Hukuk
Danışmanlık
Legal Hukuk Bürosu
Legomar Mermer
Madencilik
LG Electronics
Liberro.co
Lider Entertainment
Li-Fi Research and
Development Center
Lilakutu.com
Limon Creative
Lineris
Linktera Bilgi Teknolojileri
Loreal
Lucida International
Lucky Textile Mills
Mageba Yapı
Manajans / JWT
Mania Burma
Manpower Professional
Manu Atelier
Mapfre
Marka Kod Digital
Ertertainment Agency
Markafoni
Marketme Pazarlama
Danışmanlığı
Marks and Spencer
Matriks Bilgi Dağıtım
Hizmetleri
Maya Holding
Mayıs Psikoloji
MBIS
MBK Bağımsız Denetim
ve SMMM
Meal Box
Medical Credit Fund
Pharm Access Group
Mektical Dizayn
Memorial Healthcare
Group

Menasha Packaging
Mercedes Benz
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Mersin International Port
Mert Teknik
Mert Van Hukuk Bürosu
Metal Yapı
Method Araştırma Şti.
Metot Construction
Mey / Diageo
MGB Metro Group
Mıhcı Hukuk Bürosu
Migros
Milsoft Yazılım
Teknolojileri
Mim Yapı Mimarlık
Mind and More
Mirada Hotel
Mirado Kalemcilik
MND Hukuk Bürosu
Molu Dsgn
Momentum
Mondelez International
Mondiale Marketing
Monitise Mea
Moodnode Gmbh
Mountain West Studios
MSC Gemi Acentesi
M-Vector
My Proje
NA-MD Mimarlık
NARTEG
Naturel Sigorta
Naturlife
Netaş
Netser
NEVOTEK
Newex Plastic
Nielsen Company
Nike
Nikki Beach Resort &
Spa Bodrum
Ninova
Nisan Psikolojik
Danışmanlık Merkezi
Nokia
Novas Grup
Noyan Hukuk Bürosu
Nuhoğlu İnşaat
Nurteks Konfeksiyon
Obase
Obss
Obtiol
Odeobank
Ofoods
OKATEM (Özyeğin Üniversitesi)
Okra
Omtek Otomotiv
OMV Petrol Ofisi
Onur Air
Open Crames
Open Health Network
Oray Tekstil
Orhan Hukuk Bürosu
Orma
Osman Orhan Hukuk Bürosu
Oxford Business Group
Oxygen Consultancy
Oysho Giyim
Öktener & Öktener
Hukuk Bürosu
Önsav Hukuk Bürosu
Öz Hukuk Bürosu
Özakım Hukuk Bürosu
Özay Hukuk Bürosu
Özbey Hukuk Bürosu
Özdisan Elektronik
Öztok Hukuk Bürosu
Özyeğin Üniversitesi
Özyeğin Üni. Çocuk
Araştırmaları Lab.
Özyeğin Üniversitesi
Mezunlar Derneği
P.I. Works
P1M1
Padzanij
Palex
Paşabahçe
Pegasus Havayolları
Pehlivan Hukuk Bürosu
Penta Petro Kimya
Pepsico
Petkim
Philip Morris
Philips Lighting
Phillip Capital Menkul
Değerler
Pınar Süt
Pir Fikir Danışmanlık
Pizza Hot Slice
Platinmarket
Poligon İnteraktif
Polymak Mühendislik
Potential Qatar

Pozitif Hukuk Bürosu
Pratt & Whitney
Princess Hotels İstanbul
Procter and Gamble
Puma
PWC
QNB Finansbank
Raffles Hotel
Rehber Yazılım
Renault
Ren-Par Automotive
Spare Part
Revotas
Rina Denizcilik ve
Belgelendirme
Rönesans Holding
S.C. Johnson
Safora Dış Ticaret
Saide Tekstil
Saltık Hukuk Bürosu
Sanko
Sanovel İlaç
SAP
Sapphire Consulting
Sasa & Sasa Hukuk Bürosu
Sauce Labs
Saudi Stock Exchange
Schindler Türkeli Asansör
Schneider Electric
Schott Orim Cam Sanayi
Scotty
Seba Cafe Restaurant
Semizer Avukatlık
Seven Bridges Dinamics
Sevil Eskicioğlu
Coaching
Sevim Hukuk Bürosu
Shaya
Shell
Shopinle.com
Sıfırdan Onsekize
Sığınmacılar ve
Göçmenlerle Dayanışma
Derneği
Siemens
Siemens Healthcare
Simfer Export
Smartface.İo
Socar Enerji Dağıtım
Sociomantic Labs
Solage
Solida Danışmanlık
Solo
Sony
Sony Eurasia
Sportslab_TR
St. Regis, Aspen
Stan Advoka
Starcom Media Vest Group
Sun Express Havayolları
Swissotel Grand Efes
Swissotel Resort
Bodrum Beach
Swissotel Romania
Swissotel The Bosphorus
Sykes Enterprises
Syntronic R&D Canada
Şeker Portföy
Şekerbank
Şenel Hukuk Bürosu
Şık Makas
Şişecam
Taboglu Law Firm
Taca İnşaat
Taha Bilgi Teknolojileri
Tam Factoring
Tarvas Dış Ticaret
Tatko Lastik
TAV Havalimanları Holding
TBWA
Team Lojistik
TEB Yatırım
Teknosa
Teksan Jeneratör
Tektekçi Bar
Telecom Italia Sparkle
TeliaSonera
Tenacore-California
Terapi Yazılım
TET Law & Consulting
The Artsy Blog
The Association For
Solidarity With Asylum
Seekers And Migrants
The First Group-Dubai
The İstanbul Edition Hotel
The Kraft Heinz Company
The Ritz-Carlton Hotel
Company
The School Of Life
The St. Regis İstanbul
Tırsan Treyler
TOI İstanbul
Toksöz Grup

Tommy Hilfiger
Tomtec
Toptal
Toyota Türkiye
Toyshop
Trakya Elektrik Dağıtım
Trendyol.com
TRT World
TSKB / Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası
TUBİTAK BİLGEM
Turkcell
Turunç Danışmanlık
TUSAŞ - Türk Havacılık
ve Uzay Sanayii A.Ş.
TÜBİTAK
Türk Hava Yolları
Türk Telekom
Türkiye Finans
Türkiye Finans Katılım
Bankası
TWC
U.N Ro-Ro İşletmeleri
UCL
Uğurel Mimarlık
UL
UN Migration
Agency International
Organization For
Migration
Unifree Duty Free
Unilever
UPS
Urban Health Pilates
Us Hukuk Bürosu
Ülgener Legal
Consultants/ Law Office
Ünal Taylan Hukuk
Bürosu
Ünsal Exspertiz
Ünye Belediyesi
Vaillant Group
Vakıf Yatırım
Vakıfbank
Valeo
Value Partners
Management Consulting
Vappy
Vega Okulları
Vektora
Vektör Telekom
Veritas Textile
Vertigo Games
Vestel
Viedance
Vista
Vivaki Turkey
Vodafone
Volder
Volkwagen Doğuş
Finansman
W Hotel
Wanda Digital
Washington D.C. The
Capital Hilton
Watsons Turkey
Whirlpool Corporation
White & Case
Yapı Kredi
Yavuz Aksoy Avukatlık
Bürosu
YDA İnşaat
Yeditepe Bağımsız Denetim
Yemek Sepeti
Yemekneredeyenir.com
Yenasoft Yazılım
Yener ve Yener
Mühendislik
Yeni Bir Akıl
Yenibirlider Derneği
Yenitosun Tekstil
Yıldırım Holding
Yıldız Hukuk Bürosu
Yılmaz Çalıcıoğlu Hukuk
Bürosu
Yılmaz Zenger Design
Atelier
Y’K’S’E Avukatlık
Ortaklığı
YNY LAB Reklam
Yonga Technology
Microelectronics R&D
Yorum Hukuk Bürosu
Yoyo Event Marketing
YTA Tekstil
YUM! Brands
Yuva Derneği
Zincir Yapı
Ziraat Bankası
Ziraat Portföy
Ziylan Group
Zmp Inc.
Zorlu Holding
Zuma Restaurant

