
 
 

Özyeğin Üniversitesi ve GE Türkiye 

inovasyonda güçlerini birleştirdi 
 

Türkiye’de yerel inovasyonu güçlendirme hedefiyle çalışmalar yürüten GE, ‘yenilikçi ve 

girişimci, araştırma üniversitesi’ vizyonuyla yola çıkan Özyeğin Üniversitesi ile güçlerini 

birleştirerek Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’ndeki ÖzÜ-X Binasında yerini aldı. 

“Birlikte inovasyon” anlayışına Türkiye’de öncülük edecek olan iki kurum, girişimcilik 

ekosisteminin ve müşteri odaklı inovasyonun gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. 

 

İSTANBUL- 08 Şubat 2018-  Türkiye’de girişimcilik kültürünün ve dijital ekosistemin 

geliştirilmesi için iş birliği yapan Özyeğin Üniversitesi ve General Electric (GE), dünyada yeni 

gelişen “birlikte inovasyon” anlayışına öncülük ediyor. İş dünyasındaki üst düzey 

yöneticilerden üniversite öğrencilerine kadar herkese açık olacak merkez; akademisyen, 

öğrenci, sanayi ve paydaşlarla endüstriyel inovasyon platformu olarak faaliyet gösterecek. 

Yeni nesil üniversite – sanayi iş birliği modeli 

Yapılan iş birliği aynı zamanda yeniliğe açık ve endüstriyel internete katkı sağlayacak yeni 

nesil üniversite – sanayi iş birliğinin oluşturulmasına imkân sağlayacak. Üniversite 

öğrencilerinin 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. GE aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi ile karşılıklı olarak bilgi ve network 

paylaşımında da bulunacak.  

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 Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Esra Gençtürk, “Üniversitemiz ve Merkezin birlikte gerçekleştireceği faaliyetlerin, 

akademisyen, öğrenci, sanayi ve paydaşlar ile endüstriyel inovasyon platformu oluşturmasını 

hedefliyoruz. Aynı zamanda ortak bilimsel, eğitsel ve yönetsel çalışmalar ile karşılıklı bilgi 

paylaşımı da iş birliğimizin önemli bir parçasını oluşturacak. “Birlikte inovasyon” düşüncesi ile 

oluşan bu iş birliği aynı zamanda girişimci ve yenilikçi üniversite olmamızın; sektörlerle iç içe 

eğitim yaklaşımımızın da tamamlayıcı bir unsurunu oluşturuyor” dedi.  

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy ise, bu iş birliği ile 

müşteri odaklı inovasyon yaklaşımının üniversiteye taşındığına dikkat çekti. İşbirliği ile 

endüstrinin reel ihtiyacına göre yerel inovasyonların teşvik edilmesiyle start-up kültürünün 

ve girişimciliğin geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Özsoy, “GE ve Özyeğin 



 
 

Üniversitesi’nin bir araya gelmesi, Türkiye’de yeni nesil üniversite – sanayi iş birliğine iyi bir 

örnek olacak. 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.  
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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 altı yıldır ilk 10’da yer alan 
Özyeğin Üniversitesi, başarılı öğrencinin şartları ne olursa olsun iyi bir eğitime ulaşabilmesi 
gerektiğine inanıyor. 2017-2018 akademik yılında kayıtlı lisans öğrencilerinin yüzde 86’sı 
burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında toplam 23 lisans 
programı; 3 enstitü bünyesinde 31 lisansüstü programıyla eğitim veriyor. Çekmeköy’de 
bulunan kampüsünde, toplam 280 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor. 

GE Hakkında 

GE, dünyanın dijital endüstriyel şirketi olarak; birbiriyle bağlı, iletişim kurabilen ve 
öngörülebilir yazılımlara sahip makine ve çözümleri ile endüstriyi dönüştürüyor. GE’deki her iş 
kolu aynı teknolojiye, pazara, yapıya ve bilgiye erişim sağlayan GE Store ile küresel olarak bilgi 
alışverişi gerçekleştiriyor. Her icadımız, bulunduğumuz endüstrilerdeki inovasyon ve 
uygulamaları daha ileri taşıyor. Çalışanlarımız, hizmetlerimiz, teknolojimiz ve ölçeğimiz ile 
endüstrinin dilini konuşuyor ve müşterilerimiz için daha iyi sonuçlar üretiyoruz. Daha fazla 
bilgi için bizi takip edin:  

http://geturkiyeblog.com 

http://geturkiyeblog.com/

