BASIN BÜLTENİ
Özyeğin Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik
Haftası’nda yenilikçi projeleriyle yer alıyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından İstanbul Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik
Haftası inovasyon ve girişimcilik dünyasının tüm renklerini bir
araya getiriyor. İnovasyon denince Türkiye’de ilk akla gelen dev
organizasyonda Özyeğin Üniversitesi de yenilikçi projelerini
tanıtıyor.
Dünyadan ve Türkiye’den sanayicileri, akademisyenleri, üniversite öğrencilerini, teknoloji
liderlerini, girişimcileri, melek yatırımcıları, sivil toplum kuruluşları ile AR-GE ve bilim
teknoloji merkezlerini aynı çatı altında toplayarak Türkiye’nin gündemini değiştirecek
konuların tartışıldığı Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası 6 Aralık’ta başladı. Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen ve 9 Aralık’a kadar devam edecek bu
büyük etkinlikte Özyeğin Üniversitesi de projeleri ve araştırma merkezlerinin inovatif
çalışmalarıyla yer alıyor. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Özyeğin
Üniversitesi standında OKATEM, EVATEG, Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi, Quantum
Key Distribution Network projeleri ile üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri
tanıtılıyor.
Üniversite öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin Teknoparklarda ve AR-GE merkezlerinde
geliştirdiği tüm inovatif projeler, Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası etkinlikleri
kapsamında aynı platformda sergilenmeye başladı. Özyeğin Üniversitesi bünyesindeki
araştırma merkezleri Enerji Verimli Elektronik ve Aydınlatma Teknolojileri Araştırma,
Geliştirme ve Uygulama Merkezi (EVATEG) ile Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri
Mükemmeliyet Merkezi (OKATEM) Özyeğin Üniversitesi standında ziyaretçilere tanıtılıyor.
Özyeğin Üniversitesi’nin, BEYSAD ve TÜSİAD ile işbirliği yaparak hazırladığı ve kısa bir
süre önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında
desteklenmeye hak kazanan Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Projesi ve uygulamalı
kuantum optiği laboratuvarında ülke genelini kapsayacak bir kuantum haberleşme ağının
teknolojik altyapısının kurulmasını

hedefleyen Quantum Key Distribution Network

projeleri stantta tanıtılan yeni projeler arasında yer alıyor.
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk; Girişimci ve Yenilikçi
Üniversite Endeksi sonuçlarında son beş yıldır Özyeğin Üniversitesi’nin ilk 10’da yer
aldığını, 2016 Endeksinde Türkiye’nin En Yenilikçi 4. Vakıf Üniversitesi olduğunu

hatırlatarak şunları söyledi: “Yenilikçi ve girişimci vizyonumuz doğrultusunda, AR-GE
çalışmalarına büyük önem ve destek veriyoruz. Gerek fakültelerimizde gerekse araştırma
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heyecanlandıran son gelişmelerden biri oldu. Üniversitemiz bünyesinde BEYSAD - Beyaz
Eşya Yan Sanayiciler Derneği ve TÜSİAD işbirliği ile yakın zamanda faaliyete geçmesi
planlanan ve Türkiye’de Endüstri 4.0 alanında hizmet verecek ilk merkez olma özelliğini
taşıyan bu oluşum ile başta KOBİ’ler olmak üzere tüm girişimci ve şirketlere Endüstri 4.0
alanında
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hedefleniyor. Merkez; robotik, bilgisayarlı görü, nesnelerin interneti, fabrika analitiği,
dijitalleşme ve haberleşme modülleriyle hizmet veriyor olacak. Bu denli büyük projenin
sorumluluğunu omuzlamış bir üniversite olmanın gururunu taşıyoruz. Bu nedenle Türkiye
İnovasyon ve Girişimcilik Haftası etkinliğine katılımımızın önemine inanıyor; araştırmacı
kimliğimiz, katma değer yaratan, dönüştürücü eğitim modeli yaklaşımımızla, öğretim
üyeleri ve öğrencilerimizin birlikte geliştirdiği inovatif projeleri sergilemekten memnuniyet
duyuyoruz” dedi.
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Özyeğin Üniversitesi hakkında
Yaşamla iç içe, araştırmacı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla kurulan
Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim modeli ile öğrencilerinin yükselen mesleklerde
derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin, girişimci,
derslerde ve gerçek dünyada kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark
yaratan bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl
yayımlanan ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son beş yıldır ilk 10’da yer alan Özyeğin Üniversitesi,
başarılı öğrencinin şartları ne olursa olsun iyi bir eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanıyor. 2016-2017 akademik
yılında kayıtlı lisans öğrencilerinin yüzde 82’si burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı
altında toplam 23 lisans programı; 3 enstitü bünyesinde 30 lisansüstü programıyla eğitim veriyor. Çekmeköy’de
bulunan kampüsünde, toplam 280 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor.

