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25 Haziran 2016

MEZUNİYET Sayısı

Mezunlarımız
yenİ hayatlarına
adım atıyor…
Bu yıl beşinci
mezunlarını veren
üniversitemizin çift
anadal, doktora,
yüksek lisans ve lisans
programlarından
mezun olan öğrencileri,
25 Haziran 2016’da
düzenlenen törenle
diplomalarını alarak
yeni hayatlarına
adım atıyor.

Aynı zamanda bu yıl
Türkçe-Mimarlık, Havacılık
Yönetimi, Pilot Eğitimi,
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları lisans programlarının
yanı sıra Psikoloji Tezli
Yüksek Lisans ve ElektrikElektronik Mühendisliği
Doktora Programlarından da
ilk mezunlarımızı vermenin
mutluluğu ve gururunu
yaşıyoruz.

Rektörden
YOLUNUZ
AYDINLIK
OLSUN
ÖzÜ’16
4

s.

Akademik
kadromuzla söyleşiler

5

s.

Mezunlarımızdan
başarı öyküleri

8

s.

Sosyal etkinlikler

12

s.

Spor başarılarımız

14

s.
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Kısa haberler

MEZUNLARIMIZI UĞURLARKEN BAŞARILARLA
Rektör Prof. Dr. Gençtürk
“Eğitimde Sürdürülebilir Sorumluluk”
konusunu vurguladı
■ Nisan ayında EDU SUMMIT III. Eğitim Zirvesi’nde,
Vakıf Üniversiteleri Birliği’nin düzenlediği “Global
Arenada Türk Üniversiteleri” başlıklı panelde konuşan
Rektör Gençtürk: “Girişimci bir üniversite olarak
gündemimiz, sürdürülebilir bir eğitim sunmak” dedi ve
şöyle devam etti: “Tüm çabalarımız, mesleğini dünya
ölçeğinde ve kalitesinde yapabilen, dünyayı ve trendleri
yakından izleyen ve sınıf dışında da öğrenmeye devam
eden gelecek nesillerimiz, yani öğrencilerimiz için…
Bu nedenle Sürdürülebilir Eğitim hepimizin ortak
sorumluluğudur.”

Özyeğin Üniversitesi
TÜSİAD SÜR 2016
Sürdürülebilirlik
Konferansı’na akademik
destek veriyor
■ TÜSİAD ve EBRD’nin işbirliği ve
Özyeğin Üniversitesi’nin akademik desteğiyle, sürdürülebilirliğin ilham
veren isimleri SÜR 2016 Konferansı’nda bir araya geldi. Özyeğin
Üniversitesi, Avrupa Birliği, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
desteği, Global Compact Türkiye’nin işbirliği ile Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen konferansta, Türk iş dünyasından önemli
isimlerin sürdürülebilirlik konusundaki paylaşımlarına yer verildi.

Örnek Bir Ekip:
“Project Green Store”
yarışmasında birinci oldu

■ Üniversitemizin Sosyal Bilimler Fakültesi
Öğretim Görevlisi Alper Açık ve İşletme Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuray Akın, Bilim
Akademisi Genç Bilim İnsanları Programı
(BAGEP)’nın 2016 Burs Ödülü’nü kazandı.
BAGEP ödülünü aynı şekilde üniversitemize
kazandıran Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berna Zengin Aslan ve
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Burcu Balçık’la birlikte tüm öğretim üyelerimizi
başarılarından dolayı kutluyoruz.

Unilever’in düzenlediği üniversiteler
arası “Project Green Store” yarışmasında
birinci oldu. Yarışmaya katılan ekipler,
Unilever ürünlerinin satıldığı mağazaları
“sürdürülebilirlik” ilkesi doğrultusunda
işleterek, bütçelerini en verimli şekilde
kullanmayı ve en yüksek ciro ve kârlılığa
ulaşmayı hedeflediler. İşletme Bölümü
öğrencilerimiz Ediz Akbala, Ezgi Serin,
Çağrı Yaşar, Kemal Yiğit Tunaboylu ve
Deniz Yıkılmaz’dan oluşan Özyeğin Ekibi,
yapılan değerlendirmede yarışmanın
en başarılı takımı seçilerek birinciliği
elde etti. Özyeğin Ekibi projelerini,
15 Haziran’da Londra’da, Unilever’in
üst düzey yöneticilerine sundu ve
Unilever’de 3 ay süre ile staj hakkı
kazandı.

■ ÖzÜ İşletme Fakültesi Ekonomi
Bölümü 3.sınıf öğrencisi Kağan
Saral, Deutsche Bank ve İş Yatırım
desteğiyle gerçekleşen MatriksMobile
Varant yarışmasında ikinci oldu. Varant
piyasasında ilk kez düzenlenen ve ilgili
herkese açık olan yarışmaya 500’den
fazla kişi katıldı. Yarışmada Kağan Saral
bir aylık sürede portföyünü yüzde 164
arttırmayı başardı ve ikinciliği elde etti.

Dünyaca ünlü tasarımın
ustaları Özyeğin’de buluştu
■ Özyeğin Üniversitesi’nin, merkezi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2. İstanbul HUB Semineri
■ Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 14 Nisan 2016 tarihinde
2. İstanbul HUB Semineri’ne ev sahipliği yaptı. Rektörümüz Prof. Dr. Gençtürk’ün açılış
konuşmasını yaptığı seminerde,
İstanbul’un, havacılık sektöründeki
geleceği ve havayolu şirketlerinin
stratejilerinin nasıl şekilleneceği
tartışıldı. Seminere, ÖzÜ Havacılık
ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Öğretim Görevlisi Dr. Luis Martin
Domingo’nun moderatörlüğünde
IGA CEO’su Yusuf Akçayoğlu, THY
Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil
ve Pegasus Havayolları CCO’su Güliz
Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

Usta sanatçı ve yazar
Zülfü Livaneli bizimleydi

Karikatürlerle
İnsan Hakları

■ 52. Kütüphane Haftası ve “Sectoral

■ 28 Mart-8 Nisan
tarihleri arasında
yapılan Özyeğin
Üniversitesi’nin
geleneksel
“Sectoral
Orienteering”
etkinliği, anlamlı
bir sergiye de ev
sahipliği yaptı. ÖzÜ
Hukuk Fakültesi,
Türkiye Barolar
Birliği ve Karikatürcüler Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Karikatürlerle İnsan
Hakları Sergisi” nde, dünyanın dört bir yanından 50 eser ve 25 değerli Türk
karikatür sanatçısı katılımcılarla buluştu.

Orienteering” kapsamında, Kütüphanenin
ev sahipliğinde usta sanatçı ve yazar Zülfü
Livaneli’yi ağırladık.
Romanları çok satanlar
listesinden inmeyen,
ödüller alan, 30 dile
çevrilen, sinemaya
ve tiyatroya aktarılan
Zülfü Livaneli, bu yıl
Sectoral Orienteering
kapsamında
4 Nisan günü
Özyeğin Üniversitesi
öğrencileriyle bir araya
geldi.

■ ÖzÜ’nün öğrencilerine kazandırdığı sınıf
ortamının sınırlarını aşan, farklı iş ortamlarında
deneyimlerle geleceğe hazırlayan sektörel eğitim
programı, Dünya Ekonomik Forumu’nda paylaşıldı,
dünyanın önde gelen üniversitelerinden örnek
sürdürülebilir vaka çalışmaları arasında yer aldı.
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilir
Kampüs Ağı (ISCN), Küresel Üniversite Lideri
Forumu (GULF) işbirliğiyle gerçekleştirilen
organizasyon tarafından yayımlanan “Yüksek
Öğrenimde Sürdürülebilir Gelişim Örnekleri”
raporunda da Türkiye’den tek üniversite örneği
olarak yer aldı.

ÖzÜ’lü akademisyenlere
BAGEP Ödülü

■ İşletme Fakültesi öğrencilerimiz,

Kağan Saral
MatriksMobile
Varant’ta ikinci

Özyeğin Üniversitesi
sürdürülebilirlik
konusunda dünyaya örnek oldu

Atlanta’da bulunan Design Communication
Association (DCA) ile birlikte düzenlediği
Uluslararası Tasarım Konferansı, beş
kıtadan, farklı ülkelerden 120 katılımcıyı
İstanbul’da buluşturdu. 11-14 Mayıs tarihleri
arasında düzenlenen ve açılış konuşmasını
Rektörümüz Prof. Dr. Gençtürk’ün yaptığı
“Inclusiveness in Desing” (Tasarımda
Kapsayıcılık) temalı konferans, tasarımın
dünyadaki usta isimlerini bir araya getirirken,
önemli konukların birbirinden farklı
sunumlarının yanı sıra çalıştay ve atölye
çalışmalarıyla gerçekleşti.

“Kariyer Günleri”ne yenilikçi yaklaşım
■ Özyeğin Üniversitesi’nde altı yıldır
düzenlenen “Sectoral Orienteering” etkinliği
28 Mart–8 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti.
115 katılımcı kurumla tasarlanan 103 etkinlikte,
yaklaşık 3000 öğrenci iki hafta boyunca hayatın
her alanından şirket yöneticisi, girişimci, sanatçı
ve spor adamlarıyla bir araya geldi. Rektörümüz
Prof. Dr. Esra Gençtürk açılış konuşmasında
Sectoral Orienteering’in tüm öğrencilerimize,
yetenekleri, merakları, hedefleri ve ilgi alanları
doğrultusunda kariyer planlarına yön verme
fırsatı sunmayı amaçlayan, yenilikçi ve hedef
odaklı bir etkinlik olarak düzenlendiğini söyledi.
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Kısa haberler

DOLU BİR YILI DA GERİDE BIRAKIYORUZ...
Önümüzdeki yıl tüm mezunlarımızı Homecoming’e bekliyoruz

■ Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşen Homecoming 2016 etkinliğinde bu yıl Anadolu ruhu
canlandırıldı. Mezunlardan öğrencilere, akademisyenlerden idari personele tüm Özyeğin ailesinin bir
araya geldiği Homecoming etkinliği, Kurtalan Ekspres’in seslendirdiği Anadolu rock müziğinin efsane
şarkılarıyla renklendi. Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin’in de katıldığı
Homecoming 2016, Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün açılış konuşması ve sunumuyla başladı.
Kampüste yeni yapılan Mezunlar Duvarı’nın açılışının da yapıldığı bu özel günde; kampüste 7 bölgeden
yemek tadımlıklarının olduğu Özyeğin Mozaik Anadolu standı yer aldı.

Özyeğin Üniversitesi’nden Gökçeada’nın sürdürülebilir kalkınmasına destek
■ Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi, İstanbul Tasarım Enstitüsü’nün
Gökçeada’nın sahip olduğu kültürel ve
doğal kaynakların, Gökçeada’lıların da aktif
katılımıyla, katma değeri yüksek ürün ve
hizmetlere dönüştürülerek, sürdürülebilir
ve çevre dostu kalkınma sürecine katkıda
bulunmak amacıyla bu yıl üçüncü kez
düzenlendiği Gökçeada İmroz Tasarım
Çalıştayları 12-19 Haziran tarihleri arasında
gerçekleşti. Öğr. Gör. Alayça Erözçelik’le
birlikte 2014 yılından bu yana projenin
koordinasyonunu yürüten Özyeğin
Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Er, konuyla
ilgili olarak “ÖzÜ Gökçeada Tasarım Çalıştayları hem kurgulanış ve katılımcı gerçekleştirilme şekli hem de sonuçları
açısından, Özyeğin Üniversitesi’nin sosyal fayda odaklı girişimcilik felsefesinin somut bir ürünüdür. Bölge halkı ve
yerel yönetimin de desteğiyle, önümüzdeki yıllarda bu çalıştayların uluslararası bir nitelik kazanarak Gökçeada ‘nın
sürdürülebilir kalkınma vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

2016 Uluslararası Otomatik Pazarlık Yapan Akıllı Yazılımlar
Yarışması’nın galibiyiz!
■ Bilgisayar Mühendisliği Lisans programı öğrencilerimiz
Burak Atalay, Taha Doğan Güneş ve Bahadır Kırdan,
Yrd. Doç. Reyhan Aydoğan danışmanlığında katıldıkları
Yedinci Uluslararası Otomatik Pazarlık Yapan Akıllı
Yazılımlar Yarışması’nın (ANAC 2016) galibi oldu. Adını
ticaretin simgesi Caduceus’tan alan öğrenci ekibimiz, akıllı
yazılımlarla pazarlık yapan bir yazılım geliştirerek, yarışmaya
katılan 16 ekip arasında en yüksek puanı aldı ve birinci
oldu. Öğrencilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını
diliyoruz.

ÖzÜ Öğrencilerinden TEDx Konferansı
■ Özyeğin Üniversitesi’nin bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptığı TEDx Konferansı’nda ‘regeneration’ (değişim)
konusu ele alındı. Çekmeköy Kampüsü’nde geniş bir katılımla gerçekleştirilen
konferansa konuşmacı olarak katılan Makine
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Mengüç,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Aylin Alsaffar, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Başaran Bundur,
Elektrik-Elektronik Bölümü Öğrencisi Aygün Şeker,
Girişimci Murat Karademir ve Tina Lino, gençlere
yeni ufuklar açan görüşlerini ve tecrübelerini Özyeğin
Üniversitesi öğrencileriyle paylaştılar.

ÖzÜ Rover Takımı bu yıl da
“European Rover Challenge”a
Türkiye’den katılan tek takım

■ Makina Mühendisliği öğrencilerimizden Mehmet Can
Yıldırım’ın liderliğinde öğrencilerimiz Barış Balcı, Sercan Aydoğdu,
Nisan Kuzuluk, Emir Zincircioğlu, Alp Yıldırım, Altan Boralı, Mert
Hayta, Mehmet Polat Küntüz, Emre Kaan Çiçek, Oğuzhan Dalgıç,
Berk Karayalım, Awais Ahmad, Saher Jabeen, Canay Demir,
Murat Can Çiçek, Cengizhan Özcan ve Bahunaz Çevik tarafından
2014 yılında Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç.
Dr. Özkan Bebek’in desteği ile kurulan ÖzÜ Rover Takımı, 10-13
Eylül 2016 tarihleri arasında Polonya’da gerçekleşecek “European
Rover Challenge”da yarışmaya hak kazandı. Robotik konusunda
araştırma yapmak ve konu ile ilgili yarışmalara katılmak üzere
oluşturulan ÖzÜ Rover Takımı, bu yıl ikinci kez Türkiye’den uzay
robotiği üzerine üniversite düzeyinde uluslararası bir yarışmaya
katılmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu.

ÖzÜ, tiyatronun ustası
Genco Erkal’ı ağırladı
■ 11 Nisan günü Reşat Aytaç
Oditoryumu’nda, Genco Erkal’ın Nazım
Hikmet’ten uyarladığı “Yaşamaya Dair”
adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. ÖzÜ
Tiyatro Kulübü, tiyatronun usta ismi
Genco Erkal’ı ve oyuncu Tülay Günal’ı
konuk etti. Piyano ve viyolonsel eşliğinde
sahnelenen oyunda, başta Fazıl Say ve
Zülfü Livaneli olmak üzere farklı bestecilerin Nazım şarkıları da
seslendirildi.

Canberk Yetkin Sanalborsam’da birinci
■ İşletme Fakültesi Ekonomi bölümü öğrencimiz Canberk
Yetkin GOBI (Global Opportunities in Business and
Investment) açılış gecesinde birincilik ödülü aldı. Canberk, Ak
Yatırım sponsorluğunda İTÜ Yatırım Kulübü’nün düzenlediği
geleneksel yarışmasına katılan çok sayıda üniversite öğrencisi
arasında, SanalBorsam+Forex kategorisinde dört haftada
100,000 sanal ABD dolarını en yüksek oranda büyüterek açık
farkla birinci oldu.

Prof. Dr. Murat Uysal’a ICC 2016
En İyi Makale ödülü!
■ ÖzÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Murat Uysal’ın, İTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Başar, Kadir Has
Üniversitesi’nden Erdal Panayırcı ve Edinburg Üniversitesi’nden
Harald Haas ile birlikte yayınladığı “Çok Girişli-Çok Çıkışlı Görünür
Işıkla Haberleşme Sistemleri İçin Diyot İndis Modülasyonu”
(Generalized LED Index Modulation
Optical OFDM for MIMO Visible Light
Communications Systems) başlıklı makale,
ICC 2016’nın ‘En İyi Makale Ödülü’nü
almaya hak kazandı. Dokuz saygın
araştırmacıdan oluşan komite tarafından
yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen
ödül, 24 Mayıs’ta Malezya’nın başkenti Kuala
Lumpur’da düzenlenen törenle sunuldu.
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Rektörden
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk:

Yolunuz aydınlık,
ŞANSINIZ BOL olsun ÖzÜ’16
Sevgili 2016
Mezunlarımız,
son döneminizle
beraber artan
heyecanınıza
ve bugünkü
mutluluğunuza
ortak olurken,
sizleri gönül
rahatlığı
ve gururla
uğurluyorum.
Gönlüm rahat çünkü
ÖzÜ’de geçirdiğiniz yıllar
içinde kazandığınız bilgi,
deneyim ve yetkinliklerin
oluşturduğu sağlam
temelin hayatınızın her
döneminde size güç verip,
yol göstereceğini biliyorum.
Hocalarınızın araştırmalarına
katıldınız, sorgulamanın
önemini, analitik düşüncenin
gerekliliğini, yeni bilgi
üretmenin ve fayda yaratan
uygulamalar geliştirmenin
heyecanını yaşadınız.
Bütünsel bir eğitimin derslerle
sınırlı olmadığının bilinci
ile daha ilk yıllarınızdan
itibaren, farklı sektörleri,
değişik iş ortamlarını ve
çeşitli meslekleri size özel kurgulanmış olan yurtiçi ve yurtdışı staj
programlarımız ile gözlemlediniz, deneyimlediniz. Profesyonel
Gelişim Birimimizin desteği ile kariyer hedeflerinizi netleştirdiniz, öz
geleceğinizi planladınız. Akademik, sosyal ve özel hayat dengesinin
önemini Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüplerinin çalışmalarında
yer alarak gördünüz. Tüm bu faaliyetler, hem kişisel farkındalığınızı
güçlendirdi hem de zaman yönetimi, proje yönetimi, stres yönetimi,
ilişki yönetimi gibi hayatta başarılı olmak için gerekli olan çok farklı
yetkinlikleri size kazandırdı.
Gururluyum çünkü kiminiz akademik alanda, kiminiz sporda,
kiminiz kültürel ve sanatsal etkinliklerde yurtiçi ve yurtdışında
yarışmalara bireysel veya ekip halinde katılıp, kazandığınız ödüller
ile ÖzÜ’de kendinizi ne denli geliştirdiğinizi ve hayallerinizi
gerçekleştirebileceğinizi gösterdiniz. Böylece, üniversitemizin
benimsediği katma değer yaratan, dönüştürücü eğitim modelimizin
başarısını da kanıtladınız. ÖzÜ’yü farklı kılan bu eğitim modelimiz ile
inandığımız yolda ilerlememiz için bizi yüreklendiren başarılarınızla
ne kadar övünsek azdır. Ancak, bugünkü gururumuzun esas nedeni,
dünya standartlarında eğitim almış, çevresindeki sorunlara duyarlı,
yurttaşlık bilinci gelişmiş bireyler olarak sizleri mezun ediyor olmamız.

ÖzÜ mezunu olarak sahip olduğunuz yetkinliklerle, akademik ve
mesleki donanımınızla her ortamda anlamlı ve kalıcı fark yaratacağınıza,
önünüze çıkabilecek engelleri girişimciliğinizle çözüm üreterek
aşacağınıza güvenim tam. Öğrenmenin zamanı ve mekanı olmadığının
bilinci ile bu kazanımlarınızı, edineceğiniz yeni deneyimler ile pekiştirip,
derinleştirip, zenginleştireceğinize de hiç şüphem yok. Kişisel hayallerinizi
gerçekleştirirken, ailenize ve topluma olan sorumluluğunuzu unutmamanız,
sizden daha dezavantajlı durumda olanlara tüm imkanlarınızı seferber
ederek destek olmanız, memleketimizin çağdaşlaşmasına katkıda
bulunmanız ise en büyük dileğim.
Dünyamızın bugün bilgili, çalışkan ve işinde başarılı olduğu kadar insani
değerlere sahip, sorumlu ve iyi yurttaşlara ve her anlamda yetkin bireylere her
zamankinden daha çok ihtiyacı var. Özyeğin Üniversitesi mezunları olarak sizlerin
örnek ve öncü girişimlerinizden ilham ve cesaret alarak yarının lideri olacak
gençler yetiştirmek için inandığımız yolda azimle ilerlemeye devam edeceğiz.
Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, ÖzÜ ailesinin 2016 mezunları olarak
herbirinizi en içten dileklerimle kutluyorum.
Yolunuz açık, şansınız bol, katma değeriniz yüksek olsun.

Röportajlar
Prof. Dr. Meltem Denizel

İşletme Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Müdürü

Öğrencimiz, son sınıfa geldiğinde “mezun olunca hangi
sektöre giderim” sorusunu çoktan cevaplamış oluyor.

Prof. Dr. Tanju Erdem

Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Alanının problemlerini bilen, güncel uygulamaları izleyen,
tasarım yapabilen, teknikleri kullanabilen ve
çalışmalarının topluma etkilerinin bilincinde
olan, özgüvenli meslek adamları yetiştiriyoruz.
Mühendislik Fakültesi olarak güncel teknolojilere hakim,
araştırmacı ve girişimci mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Öğrencilerimizin yüzde 60’ının sanayi kuruluşlarında yer
almasını, yüzde 30’unun akademik çalışmaya devam etmesini,
yüzde 10’unun da girişimcilikte öne çıkmasını öngörüyoruz..
Üniversitemizin “açık kapı politikası” ve zengin staj olanakları
sayesinde öğrencilerimiz özgüvenli, girişken, inisiyatif alabilen,
iletişim becerileri gelişmiş ve ekip çalışmasına yatkın bireyler
olarak yetişiyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerin çeşitliliği de
kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Üniversitenin genel
kültürü öğrencilerin bu alanlarda gelişmelerini teşvik ediyor.

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

Analiz yeteneği gelişmiş, iyi teorik ve pratik bilgisi
olan ve evrensel hukuk kültürünü özümsemiş uzman
hukukçular yetiştiriyoruz.
Son yıllarda hukuk eğitiminin teknik bir kanun uygulamasına dönüştüğüne
tanık oluyoruz. Biz ise, Hukuk Fakültesi olarak
mezunlarımıza, öncelikle hukukun ardındaki felsefi
ve etik anlayışı, hukuksal analizler yapmayı, sorun
çözümüne odaklı teorik gerekçelendirmeleri, sorun
çözümünde kanun metinleri yanında öğreti ve yargı
uygulama örneklerinden de yararlanmayı ve evrensel
hukuk kültürünü kazandırıyoruz.
Öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışından seçtiğimiz
iyi hukuk bürolarında asgari 2 ay zorunlu ve ayrıca
bir yılı aşan isteğe bağlı staj yapıyor. Öğrencilerin
uzmanlaşmalarını sağlamak için, en az dört,
hatta isteğe bağlı olarak yeni sektörel ihtiyaçlara
hizmet edecek 8-10 sertifika programı seçmelerini
sağlıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından eğitmenlerle
ücretsiz verilen sertifika eğitimleri ek uzmanlık
sağlıyor. Yurtdışı eğitimlerinde Lahey Adalet Divanı,

5

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi, benzerleri arasında en geniş öğretim kadrosuna
sahip. Her biri dünyanın önde gelen üniversitelerinden mezun hocalarımızla, altı bölüm
altında eğitim veriyoruz. Öğrencilerimize çok geniş bir yelpazede dersler sunabiliyoruz.
İşletme, Ekonomi, Uluslararası İşletme, Girişimcilik, Yönetim Bilişim Sistemleri ve
Uluslararası Finans” bölümlerinden birinde eğitimlerine devam ederlerken, diğer
bölümlerden istedikleri dersleri de alabiliyor, çiftanadal ve yandal yapma şansını
buluyorlar. Beş temel işletme alanını kapsayan seçmeli dersler, bölümlerin özellikleri ve
ihtiyaçlarına göre uyarlanıyor. Öğrencilerimiz çok zengin seçmeli ders havuzumuzdan
ilgi duyduklarını seçiyor, başka fakültelerden de ders alabiliyorlar. Böylelikle, mezun
olduklarında, çalışacağı sektörü ve alanı seçmiş, birinci sınıftan başlayarak o yönde
derinleşmiş, birçok staj olanakları ve projelerle bilgilerini uygulama fırsatı bulmuş,
hazırlıklı ve çok yönlü bireyler olarak iş hayatına atılıyorlar. Bu yapı bizi benzer
üniversitelerden ayrıştırıyor. Ayrıca toplam 12 haftayı bulan stajlar da gençleri hayata
hazırlıyor. Birçok öğrencimizin, stajlarda başka üniversitelerden gelenlerin çok
önünde olduklarını duyuyorum. Staj sonrasında işe alındıklarına da tanık oldum.
Girişimcilik ve inovasyon programımız, gerek kendi işini kurmak isteyen, gerekse
bir şirkette çalışmayı seçen öğrenciye, girişimciliğin inceliklerini ve yetkinliklerini
kazandırıyor. İşletmelerde temel sorunların çözümünü kolaylaştıran teknolojileri sunan
bir dersimiz de var. Sektörel çözümler programı, başka bir önemli farkımız. İkinci
sınıftan başlayarak, önce belli başlı 7-8 sektörün temsilcileriyle bir araya gelip sektörleri
tanıyorlar. Üçüncü sınıfta dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlik, inovasyon gibi
konuları sektörler açısından irdeliyorlar. Son sınıfta da farklı sektörlerden şirketlerin
projelerinde çalışıyorlar. Sonuç olarak öğrencimiz, son sınıfa geldiğinde “mezun olunca
hangi sektöre giderim” sorusunu çoktan cevaplamış oluyor.

Son sınıfta aldıkları zorunlu girişimcilik dersinde iş planı yapmayı ve
proje yönetmeyi öğreniyorlar. Kariyer planlamadan sorumlu bir hocamız
öğrencilere staj, uzmanlık seçme, mezuniyetten sonraki seçenekler
konusunda birebir yol gösteriyor. Sektörlerle sıkı işbirliklerimiz var.
Farklı sektörlerden gelen yöneticiler belli derslere girip çalışma alanlarını
tanıtıyorlar. Mühendislik uygulamaları konusundaki sertifika dersleri
öğrencileri mezuniyet sonrasına hazırlıyor. Fakültemizin
öğretim kadrosu günümüzün öne çıkan araştırma
konularında çok aktif olarak çalışıyor. TÜBİTAK’tan, Avrupa
Birliği ve sanayiden birçok proje desteği alınıyor. Yaklaşık 600
adet lisansüstü öğrencimiz var. Girişimcilik endeksinde her
yıl ilk 10 üniversite arasında yer alıyoruz. Araştırmacılıkta
yalnız akademik anlamda değil sanayi işbirliği anlamında da
öndeyiz. Bu özellikler akademik alanı seçecek öğrencimiz
için zengin olanaklar sağlıyor. Mühendislik bölümlerinden
mezun olan öğrencilerimiz, alanının problemlerini, güncel
mühendislik uygulamalarını yakından izleyen, tasarım
yapabilen, teknikleri pratikte kullanabilen ve yaptığı
çalışmaların topluma etkilerini bilen meslek adamları olarak
yetişiyorlar. Bugüne kadar verdiğimiz mezunların onları
görmek istediğimiz yerlerde olmaları gurur verici.

Strasbourg İnsan Hakları Mahkemesi, Luxemburg Adalet Divanı, Brüksel’de
AB kurumları, Nazi kampları, Cenevre’de BM ve Kızılhaç’ı ziyaret ediyoruz.
Öğrenciler davalar, oturumlar izliyor, yargıçlarla konuşuyor ve uzman
hukukçulardan dersler alıyorlar. Almanya’da Alman Hukuku ile ilgili 70
saat teorik, 20 saat pratik eğitim, Alman Anayasa Mahkemesi’nde duruşma
ve Tübingen, Frankfurt ve Münich Üniversitelerinde eğitim imkânları
sağlıyoruz. Esasen Almanya Göttingen Üniversitesi ile fakültemizin
kurulduğu yıldan beri devam eden yabancı dilde öğrenci seminerlerini, bu
yıl her açıdan geliştirerek Kosova, Kıbrıs ve Ukrayna ile devam ettiriyoruz.
Adliyelere, Anayasa Mahkemesi’ne, Adli Tıp Kurumu’na,
cezaevlerine ziyaretler ve oralardaki incelemelere
uygulama dersleri yapıyoruz. Üniversitede NATO Genel
Kurulunu canlandırdığımız davalar kurguluyoruz.
Öğrenciler 26 ülkenin delege rollerini üstleniyor ve
NATO’dan gelen ABD’li 5 hukukçu komutan ve 1 kendi
öğretim üyemiz nezaretinde 2 gün boyunca İngilizce
olarak iddialarını savunuyorlar, orijinaline uygun usûlle
oyladıkları güncel bir konuyu tartışıp karar alıyorlar.
Sık sık hukuk büroları, akademik ve kamu kurumları
temsilcileriyle bir araya geliyor, sektör hakkında
derinlemesine bilgi ediniyorlar. İki yıldır geliştirip
sürdürdüğümüz Hukuk Klinikleri uygulamamızı, bu yıl
profesyonel bir avukat hukukçu koordinatörlüğünde,
danışman hukuk hocaları ve denetim komisyonlarından
destek alarak geliştirdik ve öğrencilerimize sunuyoruz.
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Röportajlar

Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Mezunlarımız diplomalarını aldıkları gün, yetkin olarak işe
başlayabilir durumda oluyor.
Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin amacı, tasarım yapabilme yetkinliğine
sahip ve şantiyede teknik sorumluluk alabilecek mezunlar vermek.
Bizim öğrencimiz çok dolu bir özgeçmişle mezun oluyor. Üç aşamalı staj
programları, sektörel eğitimler, çeşitli etkinlikler ve iyi bir portfolyo. Hem
stajlarımızda hem de derslerimizde araştırmaya önemli yer veriyoruz.
Öğrencilerimizin 2.sınıfta tasarım stüdyomuzda araştırma stajı, 3.sınıf
yazında da ofis stajı yapması zorunlu. Ofiste kullanılan yazılımları 2.sınıfta
öğrettiğimiz için staja başlar başlamaz büroda üretken oluyor. 3.sınıfta
da üretim ve şantiye stajı var. Özel bir komisyon stajları yakından izliyor.
Kısacası, mezunlarımız diplomalarını aldıkları gün, yetkin olarak işe
başlayabilir durumda oluyorlar.
Misyonumuz, İstanbul’un potansiyelini iyi kullanan mezunlar vermek.
İstanbul’un çok yüksek bir potansiyeli var. İstanbul dersi, teknik geziler,
alanda çalışmalarla kentin kültür mirasını tanıtıyoruz. İstanbul Tasarım
Enstitümüz, stratejik ortağımız olan BomontiADA’daki ATÖLYE İstanbul’da
çeşitli ders dışı etkinlikler düzenliyor.
Fakültemizde, mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık ve çevre
tasarımı, iletişim tasarımı bölümlerimizi birbirine bağlayan ortak öge
tasarım. Bilindiği gibi bugün dünyada tasarım, büyük değer taşıyor. Tasarım
eğitimi almış kişinin önü çok açık ve mimarlıkla da sınırlı değil. Kendi işini

kurma olanağı olduğu gibi üniversitenin sağladığı sanayi işbirliği fırsatları da
önemli. Özellikle endüstri ürünleri tasarımı, sanayi işbirliğine yatkın bir alan.
Örneğin ambalaj tasarımı çok gelişen bir sektör. Mobilya tasarımı, bilgisayar
destekli tasarım, dijital sanat yönetmenliği de gözde alanlar. Mezunlarımızın
hayata atılırken önlerinin açık olduğuna inanıyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükönal

M. Teoman Alemdar

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi donanımlı, araştırmacı, yeniliklere açık,
global vizyon sahibi mezunlar veriyor.

Dünya otellerine yönetici, restoranlarına şef
yetiştiriyoruz.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Özyeğin Üniversitesi kurulurken, sektörlerin ihtiyacı olan insan
kaynağının yetiştirilmesi hedef alınmıştı. 2011 yılında bu amaçla
kurulan Sivil Havacılık Yüksekokulu bu yıl Fakülte oldu ve ilk
mezunlarımızı verdik. Havacılık Yönetimi ve Pilot Eğitimi olmak üzere
iki lisans programımız bulunmakta, eğitim dilinin yüzde 100 İngilizce
olması; kariyerini Türkiye’de şekillendirmek isteyenlere bu yönde fark
yaratmakta, aynı zamanda uluslararası düzeyde de çalışabilme avantajı
sunmaktadır. Özyeğin Üniversitesi dışında hiçbir eğitim kurumunda
yer almayan havacılık sektörüne özgü dersler ve ders programının
sektör ihtiyaçlarına göre düzenlemesi ve revize edilmesi ile eğitime
yeni bir anlayış getirmiştir. Pilot Eğitimi uluslararası kurallara uygun
olarak veriliyor, biz
sadece akademik başarıya
katkıda bulunuyoruz.
Pilot adaylarımızın
İngilizce bilgisinin düzeyi
ve Simülatör Eğitim
Merkezimizdeki gerçek
boyutlardaki bir kokpit’de
eğitim görmeleri bizi diğer
havacılık okullarından
ayrıştırmaktadır. Üniversite
düzeyinde uçuş eğitiminin,
uçuş okullarından ne
farkı var diye sorulabilir.
Öğrenciler üniversiteye
çok genç yaşta geliyor ve
pilot olarak yoğruluyor.
Yaş ilerledikçe uygun
davranışları kazandırmak ve becerileri geliştirmek zorlaşıyor. Uçuş
eğitimlerinin yanısıra havayolu yönetimi, havacılık psikolojisi, kokpit içi
iletişimi (CRM) gibi akademik dersler de alıyorlar. Havacılık Yönetimi
programında ise eğitim programının zenginliği sayesinde mezun olan
öğrenciler, havacılık işletmelerinin kalite, emniyet yönetimi sistemi,
gelir yönetimi, tarife ve uçuş ağı planlama, performans, pazarlama,
stratejik planlama ve iş geliştirme, uçuş işletme, eğitim, insan kaynakları,
bilgi teknolojileri, vb. birimlerinde kısa sürede yönetici pozisyonunu
üstlenebilecek liderler olarak görev alacak niteliklere sahip oluyorlar.

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü

Yüksekokulumuzda Otel Yöneticiliği ile Gastronomi ve Mutfak
Sanatları olmak üzere iki bölüm var. Her ikisi de dört yıllık, temelde
işletmecilik programları. Otelcilik mezunlarımız dünyanın sayılı
otellerinde yönetici olmak üzere yetişiyor. Gastronomi mezunlarımız
ise ister kendi restoranlarında patron, ister büyük bir restoranda şef ya
da büyük otellerde yönetici şef olarak çalışabilir. Ülkemizde tek olan
Otel Yöneticiliği Bölümü çok önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Oteller
büyük yatırımlar olarak çevrelerine, yerel halka ve bölge ekonomisine
ciddi katkılar sağlarlar. O nedenle bu alanda nitelikli profesyoneller
yetiştirmek gerekiyor.
Swissotel’lerin dünyada işbirliği
yaptığı tek eğitim kurumuyuz.
The Marmara Collection Grubu
ile de benzer işbirliğimiz var.
Kanada’lı Fairmont Otelleri
her yıl bizden öğrenci seçmeye
geliyor. İlk mezunumuz şu anda
Dubai’deki Fairmont The Palm’da
yönetici pozisyonunda görev
yapıyor. Bir mezunumuz ve iki
öğrencimiz de Hilton Otellerinin
‘üst düzey yönetici yetiştirme
programları’na katıldı. Son
sınavlarını da verirlerse, bir yılda
dünyadan işe alınan 10 geleceğin
genel müdür adayları arasına girmiş olacaklar. Bir mezunumuz da şimdi
Raffles İstanbul’da Genel Müdürün özel eğitim programına devam
ediyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü de aslında bir restoran
işletmeciliği programı. Ünlü Fransız Le Cordon Bleu mutfak sanatları
okulunun Türkiye’deki tek ortağıyız. Mutfak ve Pastacılık derslerini,
3 yıldızlı Michelin restoranlarında yönetici şef görevinde bulunmuş 6
Fransız hocamız veriyor. Programdaki işletmecilik dersleri ise akademik
kadromuz tarafından veriliyor. Gastronomi ve mutfak sanatları mezunları,
lisans diplomalarının yanı sıra Le Cordon Bleu sertifikası da alıyorlar. Bu
yıl bir öğrencimiz Kopenhag, Danimarka’daki ünlü Noma’ya, diğeri Oslo,
Norveç’teki 3 Michelin yıldızlı Maaemo restoranına ve iki öğrencimiz
ise Şangay, Çin’de bulunan ve tanınmış şef Paul Pairet tarafından
yönetilen Ultraviolet restoranına staj için gidiyorlar. Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulumuz dünya çapında mezunlar vermeye devam ediyor.
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Röportajlar
Doç. Dr. Güray Erkol
Öğrenci Dekanı

Öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerini sağlamak, onları
evrensel değerlere sahip yurttaşlar ve sorumluluk sahibi bireyler
olarak mezun etmek istiyoruz...
Üniversite öğrenciye akademik yetkinliklerden fazlasını vermeli, ona yaşam boyu
gerekecek becerileri de kazandırmalıdır. Öğrencilerimizin başarılı olmanın yanı
sıra mutlu olmanın yollarını da bulmalarını hedefliyoruz. Üniversitemizdeki
öğrencileri ortak bir zeminde buluşturmak, kendilerini keşfetmelerini sağlamak için
cesaretlendirmek ve onları ÖzÜ’den evrensel değerlere sahip yurttaşlar ve sorumluluk
sahibi bireyler olarak mezun etmek istiyoruz. Bunun için de standart eğitimin etrafına
farklı değerler örüyoruz. Farklılığımız burada. Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerimize
etkin bir öğrenme ve öğretme ortamı içerisinde çeşitli yetkinlik ve beceriler kazandırma
amacıyla çalışan birimleri bünyesinde barındırmaktadır. Sosyalleşme ve paylaşımı
teşvik eden Sosyal Gelişim Birimi; öğrencilerin karşılaştıkları
sorunlarda çözüm yolları bulmalarına aracılık eden Psikolojik
Gelişim Birimi; etkinlikler ve geziler düzenleyen, kampüs
yaşamı ile ilgili talepleri karşılayan Öğrenci Yaşam Ofisi;
öğrencilerimize öğrenme, kritik düşünme, sorgulama,
farklı işleri birlikte yürütme gibi becerileri kazanma fırsatı
sunan Öğrenme Ofisi gibi. Ayrıca üst sınıf öğrencilerinin
alt sınıflara mentorluk yaptığı Akran Danışmanlığı, yeni
öğrencilerin üniversiteye uyum sağlamasını kolaylaştıran İlk
Yıl Deneyimi Programı ve Duyarlı ÖzÜ sosyal sorumluluk
dersi ile dönüştürücü bir eğitim vermeyi; öğrencilerimizin
bu birikimi Mezun İlişkileri Birimi ile mezuniyet
sonrası yaşamlarına da taşımalarını hedefliyoruz.
Öğrenci Dekanlığı olarak, yaşayan bir kampüs içerisinde
öğrencilerimizin potansiyellerini en üst seviyede hayata
geçirmeleri için onlara destek oluyor ve akademik
yolculuklarında onlarla beraber yürüyoruz.

Mine Gönden

Profesyonel Gelişim Birimi

Profesyonel Gelişim
Birimi, öğrencilerin
kariyer hedeflerini
belirlemelerini ve
bu hedeflere bilinçli
tercihler yaparak
ulaşmalarını sağlamayı
amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda eğitimlerinin ilk
senesinden itibaren kişiye özel bir
yaklaşımla öğrencilerin bireysel
ve profesyonel gelişimlerine katkı
sağlayan bir rehberlik hizmeti
sunar. Sunulan danışmanlık
hizmetleri ve kurumlarla
geliştirilen projelerle deneyim
kazanan öğrenciler, staja ve/veya
işe alındıkları ilk günden itibaren
fark yaratan ve bulundukları
kuruma değer katan bireyler olarak
kariyerlerine başlarlar.

Tuğçe Baykent

Sektörel Eğitim Programı, Ekip Yöneticisi

Hedefimiz, farklı sektörleri ve iş alanlarını tanıyan,
ilk günden geleceğini planlayan, çağın gerektirdiği
yetkinliklere sahip gençler.

(Soldan sağa) Başak Özdemir,
Mine Arslan Gönden,
Özge Erilmez,
Elif Kılıç Tuğtan,
Tuğçe Baykent Beyhan,
Melis Büker,
Stephen Moroz.

Sektörel Eğitim Programı, Özyeğin Üniversitesi’nin “sektörlerle iç içe eğitim” felsefesi doğrultusunda
hazırlanmış, 6 akademik dersten oluşan ve içinde dersler dışında da çeşitli etkinlikler barındıran,
Özyeğin Üniversitesi’ni farklılaştıran önemli unsurlardan biridir. Öğrencilerin kariyerlerine en iyi şekilde
hazırlanmaları için sektörel farkındalıklarını artırmayı, kişisel ve profesyonel yetkinlikleri geliştirmelerini
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, üniversite yaşamına iş yaşamını entegre ederek öğrencilerin bütünsel
gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Sektörel Eğitim Programı, öğrencilerin kendilerini tanıma ve sektörel
ihtiyaç ve gelişimlerin bilinci ile bireysel becerilerini geliştirmelerini sağlayacak bir yapı sunmaktadır.
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Mezunlarımız ÖzÜ’yü anlatıyor

Mezun olacağım için içimde tatlı
bir burukluk var

ÖzÜ sayesinde iyi bir öğrenci ve
başarılı bir sporcuyum

■ İzge ÖZGEN
Endüstri Mühendisliği, 2016 mezunu

■ İrem Karamete
Endüstri Mühendisliği, 4. sınıf öğrencisi

Şimdi bir üniversite
düşünün... Hayallerinize
yenilerini katan, hem
bilginizi artırıp hem de
sizi sosyalleştiren, aynı
zamanda sizi duyarlı
olmaya yönlendiren ve
öğrendiklerinizi sizden
sonrakilere aktarmaya
teşvik eden, iş hayatından
sizi soyutlayan değil, farklı
derslerle dahil eden. Hayır,
bunlar sıradan övgü sözleri
değil, sadece dört sene
boyunca üniversitemin
bana neler kattığını
anlatmaya çalışıyorum.
Herkes aynı deneyimleri yaşamayabilir. Sonuçta bir Endüstri
Mühendisi olarak, benim işim maksimum kâr sağlamak. Ama
şaka bir yana, bu üniversitede isteyen herkes bunları yapabilir.
Mezun olacağım için tatlı bir burukluk var içimde; anılarımı,
arkadaşlarımı, yaşadığım birçok güzel şeyi burada bırakıp
gidiyorum. Ya da benden sonra gelenlere emanet ediyorum
diyelim. Tabii, arada dönüp bakmak kaydıyla. Ve üniversiteye
gelirken bomboş olan, ancak şu anda hayli ağır olan sepetimi de
alıp gidiyorum...

Öğrenciliğin yanı sıra profesyonel olarak eskrim sporuyla
uğraşıyorum. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Özyeğin Üniversitesi’nde
spor ve akademik hayatı başarılı bir şekilde yürütmek mümkün.
Dört sene boyunca okulun hem eğitim hem de spor imkânlarından
çok yararlandım. Geçen yaz okulumuz sayesinde, Credit Europe
Bank Amsterdam’da yapma fırsatı bulduğum yaz stajı, bana çok
farklı bir deneyim kazandırdı. Yeni bir bakış açısı elde ettim,
teoride öğrendiklerimi pratiğe dökme fırsatı yakaladım. İş hayatında karşılaşılabileceğim zorluklarla,
soğukkanlılıkla mücadele edilebileceğini gözlemledim. Bütün bu tecrübelerin, iş hayatında bana
çok yardımcı olacağını biliyorum. Bunlara ek olarak spor hayatımı da en iyi şekilde yürütmeye
çalışıyorum. 13 senelik spor hayatımın en önemli başarılarını bu okula girdikten sonra elde ettim
ve etmeye de devam ediyorum. 2013 yılında Mersin’de yapılan Akdeniz Oyunlarında, 32 sene sonra
ülkeme eskrimde bronz madalya kazandırdım. Hepinizin bildiği gibi Olimpiyatlar bir sporcunun
gidebileceği en üst noktadır. Bu yaz Rio’da yapılacak olan Olimpiyat Oyunlarında ülkemi temsil
etme hakkı kazandım. 1984 yılından bu yana eskrim branşında Olimpiyatlara katılan ilk sporcuyum.
Bu başarı bir ekip işidir ve takdir edersiniz ki okulum Özyeğin Üniversitesi’nin de bu başarıda payı
büyüktür. Kısacası, Özyeğin Üniversitesi’nde her alanda başarılı olma imkânı var. Geriye baktığımda,
bu üniversitede çok güzel anılar biriktirdiğimi fark ediyorum.

Ben bir bilim insanı olacağım,
ÖzÜ sayesinde

Bireylerin kendilerini tanımaları ve kendilerini
ifade etmeleri konusunda üniversitenin en önemli
duraklardan biri olduğu herkes tarafından bilinir. Bu
farkındalıkla Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerine geniş
bir sosyal aktivite yelpazesi sunarak, her öğrencinin
sosyal aktivitelerden kendine hitap edeni bulmasını
ve kendine yatırım yapmasını garanti ediyor.
Etkinlikler, sosyal imkânlar, çeşitli öğrenci kulüpleri, staj imkânları yalnızca öğrencilerin
üniversite hayatlarını renklendirmiyor, aynı zamanda edinilen deneyimlerin profesyonel
yaşama da aktarılabilmesini sağlıyor. Sosyal aktivitelerle öğrencilerin kazandıkları renkli
kişilik, profesyonel alanda işverenlere farklı bir bakış açısı sunuyor. Özyeğin Üniversitesi
öğrencileri meslek hayatlarına yalnızca akademik boyutta değil, aynı zamanda kendilerini,
ilgilerini ve zevklerini keşfedebilecekleri bireysel boyutta da hazırlıyor.

■ Nazlı Meltem Yücel
Psikoloji, 2015 mezunu
Özyeğin’ e ilk adımımı atmamın üzerinden dolu dolu dört sene geçti ve
her geçen sene beni hedeflerime biraz daha yaklaştırdı! Üniversiteye
ilk girdiğim günden beri
akademisyen olmak istiyordum,
iyi bir doktora programı
kazanmayı hedefliyordum. Ancak
bu yolda ilerlerken kendimi ders
dışı aktivitelerle de olabildiğince
geliştirmek, eğlenceden de uzak
kalmamak istiyordum. Koca
bir dört senem hepsini yaparak
geçti. Bir sürü yeni dost edindim, çeşitli kulüp aktivitelerine katıldım.
Münazara kulübümüzle farklı ülkelerde okulumuzu temsil etmenin
gururunu yaşadık. Yeni insanlar tanıdım, bölüm arkadaşlarımı temsil
etmek için Öğrenci Birliği’nde çalıştım ve de her yaz staj yaptım! İlk
iki sene okulumda ve okul dışında çeşitli laboratuvarlarda çalıştıktan
sonra üniversitemin desteğiyle ikinci sınıfta, Harvard Çocuk
Gelişim Çalışmaları Laboratuarında 10 haftalık staj şansı yakaladım.
Harvard’daki hocalar ve doktora öğrencileriyle birebir çalışırken, bir
yandan da çocuk gelişim alanında kendimi geliştirme fırsatı buldum.
Bir sonraki yaz ise Harvard stajının verdiği özgüvenle Almanya’daki
Max Planck Enstitüsü’nün Evrimsel Antropoloji grubuna başvurdum
ve staja kabul edildim. Leipzig Hayvanat Bahçesine bağlı olan bu
laboratuvarda şempanzeler, orangutanlar, goriller ve de bonobolarla
çalıştım. Kitaplardan tanıdığım bu hayvanların sosyal davranışlarını
gözlemleme imkânı buldum. Kimi zaman bu, üstüme su atmalarıyla
zorlaşsa da, günün sonunda bilime katkı sağlamanın mutluluğuyla
bütün yorgunluğumu unuttum.
Daha sonra doktora için başvurduğum University of Virgina’dan
tam burslu olarak kabul aldım. ÖzÜ sayesinde atıldığım akademik
hayatıma, bundan sonra Amerika’ da çocuk sosyo-bilişsel gelişimi
üzerine çalışarak devam edeceğim.

ÖzÜ, yalnız akademik değil
bireysel boyutta da hayata
hazırlıyor
■ Şeyda Yazıcı
Psikoloji, 2016 mezunu

ÖzÜ mezunları hayat yarışına
bir adım önde başlıyor
■ Emre Gökhan Şahİn
İşletme, 2013 mezunu
Özyeğin Üniversitesi’nin bizlere en büyük katkısının
vizyonumuzu geliştirmek olduğunu düşünüyorum. Kendimizi
nasıl konumlandıracağız, nereye varmak istiyoruz, amacımız
nedir gibi çok önemli konularda bizlere yeni bakış açısı
kazandırdığı, farklı düşünebilmeyi öğrettiği bir gerçek. Küçük bir
şehirde yaşamış, hiç yurt dışına çıkmamış, yabancı dil bilmeyen,
farklı bir kültürden arkadaşı olmayan ve büyük ihtimalle doğduğu
yerde bir iş bulup orada emekli olmayı planlayan insanlardan; uluslararası şirketlerde çalışan,
bir değil birkaç yabancı dilde kendisini ifade edebilen, küresel fırsatları da değerlendirebilmeyi
düşünen insanlara dönüştük.
Öğrencilik yaşamımız boyunca stajlarımız, sektör deneyimine sahip hocalarımız ve iş
dünyasından sıklıkla ağırladığımız konuklarımız sayesinde profesyonel hayata; derslerimizdeki
grup projelerimiz, sunum ve simülasyonlarımız sayesinde takım çalışmasına, ders dışı sosyal
aktivitelerimizle de sosyal iletişime yatkın olarak mezun olduk. Bugün, yöneticilerimizin de
ÖzÜ’de yüksek lisans programlarına katıldıklarını gözlemliyor olmak, her sene daha fazla ÖzÜ
mezunu ile iş ortamlarında karşılaşmak bizler için gurur ve sevinç kaynağı oluyor. Mezun olacak
arkadaşlar aldıkları eğitime güvensinler ve hedeflerini yüksek tutsunlar. Çünkü yarışa birkaç adım
önde başlayacak, daha ilk iş günlerinde bunu hissedecekler.

Mezunlarımız ÖzÜ’yü anlatıyor
ÖzÜ’de kendimi tanıdım,
geliştirdim
■ Büşra Uydaşoğlu
Endüstri Mühendisliği, 2015 mezunu
2010 yılında küçük bir kampüste başladığım 5 yıllık üniversite hayatım
Çekmeköy’de son buluyor. Neler sığmadı ki bu sürece: İngilizce
hazırlık, bitmeyen grup ödevleri ve projeleri, Duyarlı ÖzÜ, Tanıtım
Ekibi, Akran Danışmanlık ve dahası. Hayatımda gerçekleştirdiğim
ve iyi ki bunu yapmışım dediğim en önemli girişimim ÖzÜ. Bu
üniversite sayesinde kendimi tanıma ve geliştirme fırsatı buldum. Bunu
ancak ÖzÜ’de okuyan bilir. Beş senelik süreç oldukça zordu, ama bana kattıklarını düşününce iyi ki
de zormuş diyorum. Her sene kendi isteğimle ve üniversitemin desteğiyle gerçekleştirdiğim gönüllü
stajlarım, zorunlu stajlarım, Duyarlı ÖzÜ takım arkadaşlarımla gerçekleştirdiğimiz gönüllülük
projeleri, üniversitede tanıdığım unutulmaz kişileriyle, yakın arkadaşlarımla yaptığım bitirme
projesi, hepsi beni ben yapan değerler oldu. ÖzÜ, öğrencilerine verdiği destekle, kendime olan
güvenimi her geçen gün artırdı. Ve en önemlisi zevk aldığım bir mesleğe sahibi oldum. Bütün bunları
gerçekleştirirken yanımda olan herkese minnettarım ve iyi ki ÖzÜ’lüyüm.

ÖzÜ, 21. yüzyıl yetkinlikleri kazandırıyor,
“iyi insan” örnekleriyle hayata hazırlıyor
■ UĞUR GÜRER
İşletme, 2015 mezunu
Dünya büyük bir hızla değiştiği, bilginin de hızla yayılıp aynılaştığı
bir çağda, öğrenciye kitabı bilgiyi aktarmak, yirmi birinci yüzyıl
insanı için yetersiz kalıyor. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerin
yetkinliklerini de geliştirme misyonu ve vizyonuyla eğitim veriyor.
ÖzÜ’yü tercih etmeseydim bugün sahip olduğum yetkinliklerin
birçoğunun eksik kalacağını görüyorum. Milli gelir hesaplarını,
enflasyonu, hisse senetlerinin değerini bir şekilde öğrenirdim ama
sunum yapma, grup çalışması, zaman yönetimi, planlama, hedef
koyma gibi yetkinliklerim yetersiz kalırdı. Öğrenci eğitim aldığı
kurumdan, işveren beklentilerini karşılayacak donanımı sağlamasını bekler. ÖzÜ öğrencilerini
farklılaştırarak, piyasaya hazır mezunlar veriyor. Okulumun imkanlarıyla yurtdışında iki staj ve
bir dönem değişim programına katılma imkanı yakaladım. Dil ve bilgisayar becerilerimi arttıran
dersler, sektörü ve dünyayı tanımama yardımcı olan stajlar, diğer üniversite mezunlarından farklı ve
donanımlı olmamı sağladı. Hocalarımız, para kazanacak girişimciler, hızla yükselecek yöneticiler
olmanın ötesinde, davranışlarıyla “iyi bir insan” olmayı öğrettiler; hepsine minnettarım. Toplumsal
duyarlılığa ve farkındalığa sahip bir topluluğun üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Artık sunum,
ödev, sınav gibi konuları geride bıraktığım için, yaşadığım o mutlu dönemin beni ben yapan
değerleri bana kattığını fark ediyor, okulumu çok özlüyorum. İş yaşamında her gün yeni birşey
öğrenmek mümkün olmuyor, ama öğrenciyken daha fazla okumak, kendine geliştirmek mümkün.
Öğrencilere, üniversite hayatını hem çok okuyarak hem de tadını çıkararak yaşamalarını, üniversite
ile bağlarını bir hayat boyu devam ettirmelerini tavsiye ediyorum.

Her anını dolu dolu geçirdiğim bir 4 yıl
■ Erdİ Gültekİn
Bilgisayar Mühendisliği, 2016 mezunu
Okulumuzun en önemli özelliği öğrencilerine, kendilerini
geliştirebilmeleri için her alanda fırsatlar sunuyor olmasıdır. Kayıt
olduğum andan mezun olana kadar hem hocalarımın hem de idari
çalışanların desteğini sürekli hissettim. İlk yılımda arkadaşlarımla birlikte
kulüp kurup, etkinlikler düzenledik ve organizasyon becerilerimizi
geliştirdik. Aktiviteleriyle ilgimi çeken Duyarlı ÖzÜ’ye katılarak sosyal
sorumluluk bilinci kazandım, arkadaşlarıma da mentörlük etme fırsatı
buldum. En eğlenceli anılarımdan bazıları, tanıtım ekibinde aday
öğrencilere rehberlik ederken ve iletişim becerilerimi geliştirirken
oldu. İkinci seneden itibaren Sektörlere Giriş derslerinde farklı sektörleri tanıyıp, kariyerimle ilgili
düşüncelerimi şekillendirmeye başlamıştım. Profesyonel Gelişim ekibinin de desteğiyle ilgi duyduğum
alanlarda kendimi geliştirme fırsatım oldu. Goldman Sachs Londra ofisinde ve Harvard Business
School Istanbul Research Center’daki stajlarımda, deneyimli ve yetenekli insanlardan öğrenme, iş
dünyasını yakından tanıma ve çalışmalarımın somut etkisini görme imkânım oldu. Arkadaşlarımla
birlikte CME Group’un 2015 yılındaki Trading yarışmasında elde ettiğimiz dünya çapındaki başarı
da benim için unutulmaz deneyimlerden biri. Mezuniyet heyecanını yaşarken geriye doğru dönüp
baktığımda, her anını dolu dolu geçirdiğim bir 4 yıl görüyorum. Her zaman yanımda olup destek veren
hocalarım ve kurduğum dostluklar da bana ÖzÜ’yü tercih ederek doğru bir karar verdiğimi gösteriyor.
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Üniversite
eğitiminin
yalnızca
diploma
olmadığını,
kendini,
insanları,
hayatı tanımak
olduğunu
öğrendim
■ Gökçe Naz Tandoğdu
Hukuk, 2016 mezunu
2012 yılında Özyeğin Üniversitesi’ne girdim. Zorlu bir dört yılın
ardından Haziran ayında okulun bana kattıklarının yanı sıra benim
de okula kattıklarımın gururuyla kepimi atacağım. Üniversite
eğitiminin getirisinin yalnızca diplomadan ibaret olmadığını, aynı
zamanda; kendini, insanları, hayatı tanımak, anlamak olduğunu
öğrendim. Bu okulda geçirdiğim her an bana yeni bir şey kattı.
İlk başlarda okulun yeni olması nedeniyle herkes gibi benim de
kafamda soru işaretleri vardı. Ancak şimdi dönüp baktığımda
“iyi ki” diyebiliyorum. Bu durumu kendi lehime çevirip okulda
bulduğum her fırsatı değerlendirdim. Hem Özyeğin Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nin hem de okulun tüm öğrencilere yönelik
etkinlikler, sunduğu fırsatlar o kadar fazla ki, insan ister istemez
birinde yer alıyor. Ben de her yıl bölümüm dışında birçok etkinlikte
yer aldım, proje yaptım. İnsanlar bu tür şeyleri yalnızca CV
bazında değerlendiriyor ancak yapılan her proje ve her etkinlik
yeni insanlar ve yeni tecrübe demek. Hepimizin hayatında yeni bir
sayfa açılıyor, yeni bir maceraya atılıyoruz. Hepimiz belirsizliklerle
dolu bu yeni hayata karşı çok heyecanlıyız. Hayatın getirileri neler
olacak, hiçbirimiz bilmiyoruz. Ancak aldığımız eğitim ve kendimize
kattıklarımızla her şeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.
Tüm mezunlarımıza hayatta başarılar diliyorum. Umarım herkes
verdiği tüm emeklerin karşılığını alır.

Profesyonel gelişimi
sağlayan bir üniversite
■ Gİzem Atasoy
Endüstri Mühendisliği, 2014 mezunu
Üniversite tercihimi tanıtım günlerine katılmadan yapmıştım.
Bir gazete haberinden, Özyeğin’in sunduğu fırsatlarla diğer
üniversitelerden farklı ve yenilikçi bir üniversite olduğunu
okumuştum. Ve bu farkı üniversiteye giriş dersiyle tattım.
Özgeçmişim bomboş bir sayfaydı
ve kendime katabileceklerimin
farkına varmamı sağladı. İsviçre’de
Credit Europe Bank’da staj imkânı
ile yurtdışında çalışma hayatını
deneyimledim ve geleceğimle ilgili
kararlarımı şekillendirdim. Sonra CocaCola İçecek ve Pegasus Havayollarında
zorunlu stajlarımı tamamladım.
Stajların yanı sıra gönüllülük deneyimi
kazandım, ders asistanlığı yaptım,
Üniversite Kayıt Günleri ekibinde yer
aldım, Akran Danışmanlığı yaptım, Girişimcilik Kulübü’nde blog
yazdım ve vaka yarışmalarına katıldım. Son senemi ise BSH’da
11 aylık uzun dönem staj yaparak değerlendirdim. Aynı zamanda
gerçek hayat projesi üzerinde çalışarak bitirme tezimi yaptım.
Hem akademik olarak yoğun çalıştım hem de sektörü yakından
takip ettim. Özyeğin, girişimciliği ve sürdürülebirliği vurgulayan,
mühendislere de İşletmeye Giriş dersi veren, sosyal sorumluluk
projelerini öne çıkaran, dönem sonu öğrencinin dersler hakkında
fikrini alan, sektörle iç içe olan, fırsatları ayağınıza getiren, başarıyı
ödüllendiren, profesyonel gelişimi sağlayan bir üniversite.
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Mezunlarımız ÖzÜ’yü anlatıyor

Stajyerlikten yöneticiliğe…

Bana her şey için “iyi ki” dedirten bir okul

Farklı bir üniversiteden Özyeğin Üniversitesi’ne geldiğimde, hayalim
“bir işe girip çalışmak” ile sınırlıydı. Dört sene sonra iyi bir akademik
derece, yurtiçi ve yurtdışı stajları, Öğrenci Birliği Başkanlığı, basketbol
takımı oyunculuğu, yurtdışı projeler ve birçok iş teklifi ile mezun
olacağım aklımın ucundan geçmiyordu. Mezun olduğumda aldığım
Öğrenci Birliği Özel Ödülü, hayatımın en büyük gururu olmuştu.
ÖzÜ’de çok şey yaşadım, ama 2. sınıfta “Sektörlere Giriş” dersinde
lojistik sektöründen
bir üst düzey
yöneticiyle tanışmak
hayatımın seyrini
değiştirdi. İşletme
bölümünde
Operasyon
Yönetimi alanında
uzmanlaşmak
istiyordum. Konuk
yöneticiyle yaptığım
sohbetten kısa bir
süre sonra kendisini
ziyaret ettim, 4
aylık staj olanağı kazandım. Mezuniyetten sonra, yabancı bir şirketin
fabrikasında üretim ve planlama uzmanı olarak işe başladım. Bir yıl
sonra, yaklaşık 10,000 aday arasından seçilen 6 kişiden biri olarak,
TTNET’in ilk kariyer programında 2,5 yıl geçirdim. 2015 yazında ise
bir telefon aldım; hızlı tüketim sektöründeki en büyük firmalara ürün
ve hizmet sağlayan bir lojistik firmasında Müşteri Operasyonları ve
Hizmetleri Müdürlüğü teklif ediliyordu. 28 yaşında ve kariyerimin çok
başında kaçırılmayacak bir fırsattı. Teklif ise ikinci sınıfta Sektöre Giriş
dersinde tanıştığım ve yanında staj yaptığım kişiydi.
Özyeğin Üniversitesi öğrencisine o kadar çok fırsat sağlıyor ki, benim
hikâyemde bu fırsat 2. sınıfta karşıma çıktı ve 5 sene sonra beni asla
tahmin edemeyeceğim bir konuma getirdi.

Üniversiteye başladığım günle mezun olurken
geldiğim noktayı karşılaştırdığımda “İyi ki”
diyorum, “ÖzÜ mezunuyum”. ÖzÜ’yü ÖzÜ
yapan en önemli özellik, öğrencilerine sadece
akademik eğitim değil, her yönden destek
vermesi, çok çeşitli fırsatlar sunması. Daha
hazırlıktayken staj yapmaya, sektörleri tanımaya
başladık. Sektör dersleri ve yaz stajlarından
öğrendiklerim sayesinde kurumsal hayata daha
rahat adapte oldum. Bir kariyer ofisinden çok daha
fazlası olan, çok severek asistanlığını yaptığım
ve bana yöneticiden çok abla olan insanlarla
Profesyonel Gelişim Ofisi’nin, iş hayatına
hazırlayan destekleriyle, şu anda birçok üniversite
mezunundan önde olduğumu görüyorum.
Profesyonel Gelişim Ofisi’nin düzenlediği Kariyer Maratonu’nda mülakat simülasyonu
sayesinde ilk işimi bulmuş biri olarak samimiyetle söyleyebilirim ki, Özyeğin
Üniversitesi’nin sektörlerle iç içe eğitimi çok şey kazandırıyor.
ÖzÜ’nün fark yarattığı diğer bir konu ise sosyal girişimcilik. Hep yapmak istediğim
ancak bir türlü adım atamadığım gönüllülük deneyimini ÖzÜ sayesinde edindim.
Toplumda sadece ücretsiz çalışma gibi algılanan gönüllülüğün en güzelini
deneyimledim. Birbirinden güzel insanlarla Duyarlı ÖzÜ projesine katıldım ve
çocukların içten gülümsemelerine sebep olmanın tarifsiz duygusunu tattım. Ekip
arkadaşlarımla birlikte etkinliklerini düzenlediğim kulüplerde birçok değerli insanla
tanıştım ve onlardan çok şey öğrendim. Şimdi dönüp baktığımda, çokça özleyeceğim
dolu dolu bir öğrencilik yaşadım, muhteşem dostluklar edindim, bir sürü “iyi ki”ler
biriktirdim. Hayatımın dönüm noktasında bana böyle içten “iyi ki” dedirten bir
okuldan mezun olduğum için çok şanslıyım. Beş sene boyunca yaşadığım bütün bu
güzel deneyimler için ÖzÜ ailesine çok teşekkür ederim.

■ Alİ Nacİ Aydın
İşletme, 2012 mezunu

Burada çok farklı birçok yönünüzü
keşfedebilir ya da geliştirebilirsiniz
■ MUZAFFER UYAR
Endüstri Mühendisliği,
2016 mezunu
ÖzÜ’de geçirdiğim senelere
dönüp bakınca iyi ki
yapmışım dediğim o kadar
çok şey var ki. Arkadaşlarım,
özellikle arkadaşlarım; iyi ki
bu kadar muhteşem birçok
insanı tanımışım. Müzik; iyi
ki elimde mızıkalar, sırtımda
saksafonum hayallerimin
peşinden gitmişim. Kulüpler;
iyi ki bir başkanlık tecrübesi
yaşamışım. Staj ve iş
tecrübeleri; iyi ki bu fırsatları
değerlendirebilmişim, ve
bunları yaparken istediğim
bölümde, sevdiğim ve bağlı
hissettiğim okulumda okuma
şansım olmuş.
Çok farklı birçok yönünüzü
keşfedebilir ya da geliştirebilirsiniz burada, olay size kalmış. Hem
akademik hem sosyal açıdan imkanlarımız geniş ve bunları daha
da genişletmek bizim elimizde. Bu seneler bize ne katabilir? Bana
kattıkları, iş hayatında özellikle iş çözme ve organizasyon tecrübesi,
dışa dönük olmak, sosyallik, kendine güvenmek, yaratıcılık, hitabet,
analitik düşünme ve İngilizce gibi birçok konuda kazandığım
önemli tecrübelerdi.
Sevgiyle...

■ Elİf Topal
Endüstri Mühendisliği, 2015 mezunu

ÖzÜ bize mozaikleşmiş bir kişilik sundu
■ H. Alp Metİn
Elektrik - Elektronik Mühendisliği, 2016 mezunu
ÖzÜ farkı denildiği zaman bu ayrıcalığı kelimelere dökmek gerçekten zor. 2010
yılında üniversite hayatıma atıldığım Özyeğin Üniversitesi’nin tüm hayatım
boyunca benim için yeri bambaşka olacak. Daha dün gibi aklımda olan ilk
günlerimi hatırlayınca şu anki mezuniyet durumu insana inanılır gibi gelmiyor.
Ancak içimde emin olduğum ve inandığım tek bir şey varsa o da bu üniversitenin
beni seneler içinde şu an üstünde bulunduğum noktaya dek hazırladığı,
yoğurduğu ve pişirdiğidir. Üniversite okumak sıradan bir insanın hayatına
pek çok şey katar. Hele ki bu üniversite Özyeğin Üniversitesi ise katılan şeyleri
sayamazsınız bile. Sosyal olarak gelişmiş, akademik olarak ilerlemiş ve maddi
manevi her türlü tecrübe ile mozaikleşmiş bir kişilik sundu ÖzÜ bize. Bırakın
iş hayatındaki katkılarını daha şimdiden emeklilikte bile işime yarayacağından
eminim. En çok öne çıkacak faktör ise tüm bu katkıların arasından insanlarla
kurabildiğim bağ olsa gerek. Gerek iş gerek özel hayatımda ÖzÜ’de gördüğüm
takım çalışmasını son damlasına kadar kullanabileceğim konusunda kendime
yaşadığım tüm tecrübelerin desteğiyle güveniyorum. Biz ÖzÜ’de sadece
sınıflara, sınavlara girip çıkmayı değil yaşadığımız ortamın nasıl en iyi şekilde
geliştirilebileceğini ve aidiyet duygusuyla
bu kültürü nasıl yaşatabileceğimizi
öğrendik. İnsanın genç yaşlarda yaşadığı
bu denli deneyimler ve böylesine
sorumluluklar hayatta birkaç skor önde
devam etmesini sağlıyor gerçekten.
Eğer benden sonraki geleceklere
herhangi bir tavsiyen var mı diye
sorarsanız, söyleyebileceğim tek bir
şey var: ÖzÜ’lü olmak çift yönlü
düşünmektir, ÖzÜ’lü olmak etrafını
geliştirme isteğidir, ÖzÜ’lü olmak
kendini merdivenleri çıkmaya
heveslendirmektir ve ÖzÜ’lü olmak
hayatını vereceğin son nefese kadar
kökünden değiştirip kendinden
bambaşka bir sen çıkarmak demektir.
ÖzÜ’lü olmak, önde olmak demektir.
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ÖzÜM
Felsefemiz “Hep
birlikte birbirimizi
destekleyerek”
üniversitemizle
mezunlarımız
arasındaki bağı
ve iletişimi
güçlendirmek
Özümüzde birliktelik!
Sevgili ÖzÜ Mezunu,
Bugün, birlikteliğimizin başlangıcıdır. ÖzÜM Yönetim Kurulu olarak, hem olağan bir dernekten
beklenecek faaliyetler için, hem de bunun üzerine çıkarak, hayalimizdeki Mezunlar Derneği’ne
ulaşmak için çalışıyoruz. Hedefimiz, mezunların bünyesinde buluştuğu, bilgi paylaşımında
bulunduğu, birbirlerine destek ve birlik içerisinde olduğu bir aile ortamı oluşturmaktır. Özyeğin
Üniversitesi Mezunları olarak farkımız, her şeyin üzerindeki birliğimiz olmalıdır. Bu birlikteliği
çeşitli etkinliklerle, sürekli büyüteceğimiz ‘network’ gücümüzle, iş dünyasındaki konumlarımızla
pekiştirecek ve farkımızı daha da belirginleştireceğiz. Derneğimizin sadece üyesi olmakla kalmayıp,
bu amaçlar doğrultusunda çalışan bizlere destek olmanı ve gerçek anlamda derneğimizin bir parçası
olmanı istiyoruz. Çünkü; bireysel alandaki başarımız, topluluğumuza katkımızla el ele olmalıdır.
İsteğimiz her zaman “Yaşamak Bir Ağaç Gibi Tek ve Hür ve Bir Orman Gibi Kardeşçesine”. Fark
yaratan, üniversitesinden aldığı özelliklerle ilerleyen, topluma faydalı ve çıtayı daima yukarılara
taşıyan bir birey olacağından şüphemiz yok. ÖzÜ Mezunu! Artık 4. sınıfın bitti, 5. sınıf bir ömür
birlikteliğimizdir! Ailemize hoş geldin!
ÖzÜM Yönetim Kurulu adına

Ayberk Bilgin / Başkan

Mezun İlişkileri Birimi olarak,
üniversitemizle mezunlarımız arasındaki
bağı ve iletişimi güçlendirmek, farklı
dönem mezunlarımız arasında birlik
ve beraberliği
artırmak, ÖzÜ
kültürünü
yaygınlaştırmak
öncelikli
hedefimiz.
Bu amaçla
Mezunlar
Derneği
(ÖzÜM) ile
ortak hareket
ederek, çeşitli
etkinlikler
planlıyor
ve hayata
geçiriyoruz.
Dünyanın farklı
yerlerindeki
her dönem
mezunumuzun iletişim bilgilerini
güncelleyerek ulaşabilmek ve
üniversitemizle bağlarını sürdürmelerini
sağlamak için çalışıyoruz. Mevcut
öğrencilerimiz için de, “Hep Birlikte ve
Birbirimizi Destekleyerek” felsefemiz
doğrultusunda projeler üretiyoruz.
Özellikle de eski ve yeni mezunlar
arasındaki etkileşimi artırmayı
önemsiyor, bu amaçla programlar
düzenliyoruz. 2016 mezunlarımıza
bundan sonraki hayatlarında başarılar
dilerken ailemize hoş geldin demekten
mutluluk duyuyoruz.
Mezun İlişkileri Birimi / Alumni Affairs

Fethi Sercan Aydın

İşletme, 2013 mezunu

Mezunlarımızın Lİsansüstü Eğİtİme Kabul Edİldİğİ Ünİversİteler
• Columbia University
• University of Pennsylvania
• Pratt Institute
• Sci-ARC, (Southern California
Institute of Architecture)
• University of Pizza ile Sant Anna Institute
ortak programı
• University of Sheffield

• TU Munich
• Technical University Munich
• University of Bonn
• Saarland University
• Universidad Carlos III de Madrid,
Master in Management
• Tilburg University, Supply Chain
Management, Msc.

• Arizona State University, Industrial
Engineering, Msc.
• Universitat Autonoma de Barcelona
ve Barcelona Graduate School of
Economics tarafından beraber
yürütülen Ekonomi doktora öncesi
programı (IDEA Master
of Research Economic Analysis)
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Sosyal etkinlikler

Fark yaratan bir akademik
donanımla ÖzÜ’den mezun
olan öğrencilerimizin sosyal,
sanatsal, kültürel
gelişimlerini de destekliyoruz
Özyeğin Üniversitesi Sosyal Gelişim Birimi olarak,
ÖzÜ’den mezun olan bir gencin akademik donanımın
yanı sıra öğrenci kulüplerine ve sosyal faaliyetlere
katılarak farklı deneyimler kazanmasını, sosyal hayatta
kendini iyi ifade edebilen, paylaşımcı, işbirliğine ve
öğrenmeye açık, ekip çalışmasına yatkın, sorun çözmeye
odaklanmış ve olaylara geniş bir perspektiften bakabilen
gençler olarak mezun olmalarını arzuluyoruz.
Kulüp ve sosyal faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik
yaklaşımıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yapılan
faaliyetlerin ÖzÜ kültürünün bir parçası olabilmesi
ve gelenekselleşen çalışmalara dönüşebilmesini arzu
ediyoruz.
Her akademik yılın başında düzenlediğimiz “Welcome
Week” programında mevcut kulüplerimiz stantlar
kurmakta, yeni gelen öğrencilere tanıtımlar yaparak yeni
üyeler edinmekte aynı zamanda yeni kurulacak kulüpler
de tanıtımlarını yapmaktalar. Böylece her yıl hem kulüp
sayımız hem de katılımcı sayımız artmaktadır.
• Uluslararası çevre programı ENO’ya ülkemizden
katılan ilk üniversite olarak barış, çevre ve
sürdürülebilirlik için katkıda bulunuyoruz.
• Tiyatro Kulübümüzün içinde yer alan iki ayrı ekoldeki
grubumuz her yıl farklı oyunlar sergileyerek yıl boyunca
çalışmalarına devam etmekteler. Öğrencilerimizin
çabalarıyla kurduğumuz ÖzÜ Oda Tiyatrosu ile
kampüste yerleşik bir tiyatro kültürü oluşmuştur.
• Dans Kulübümüzün her yıl düzenlenen dans
festivali yanında Türkiye’de yalnızca ÖzÜ tarafından
yapılan Üniversitelilerarası Salsa Dans Yarışması ile
de ÖzÜ öğrencilerinin dışında diğer üniversitelerde
dansa gönül vermiş öğrencilerin de hobilerine
destek olmakta ve yarışmayı kazanan çiftlere

sponsor olarak Dünya ve Avrupa dans yarışmaları ile
desteklemekteyiz.
• Bu yıl hayata geçirdiğimiz ÖzÜ Mozaik projesi ile
dans, müzik, yemek, kültürel değerleri yaşatırken,
aynı zamanda proje kapsamında ÖzÜ Mozaik Dans
Tiyatrosu’nu kurduk ve öğrencilerimizin dansın başka
boyutlarıyla tanışmalarına fırsat sağladık.
• Bu yıl 9-13 Mayıs arasında yapılan Homecoming Week
kapsamında sinema, müzik, şov etkinliklerinin ardından
14 Mayıs Homecoming günü, Shaman Dans Tiyatrosu
ve Kurtalan Ekspres bizlerle oldu. Shaman dansçıları ile
ÖzÜ Mozaik Dans Grubu Kurtalan Ekspres şarkılarına
danslarıyla eşlik ederek bizlere bir ilki yaşattılar.
Tiyatrodan dansa, müzikten söyleşiye, gezilerden dalışa,
kayaktan trekkinge, yogadan edebiyata, sinemadan
karikatüre, spordan felsefeye, tarihten çevreye uzanan
ve daha pek çok farklı alanda yapılan kulüp ve sosyal
etkinliklerle 2015-2016 akademik yılında 48 kulübü ile
304 etkinlik gerçekleştirdik.
Etkinliklerimizde yer alan ve destek veren tüm 2016
mezunlarımıza ÖzÜ’nün sosyal ve kültürel hayatını
renklendirdikleri için teşekkür ederiz.

48 kulüp, 304 etkİnlİk
• Atatürkçü Düşünce ve
Liderlik Kulübü
• Binicilik Kulübü
• Bisiklet Kulübü
• Çevre Kulübü
• Çin Kültür Kulübü
• Dans Kulübü
• Denizcilik ve Yelken Kulübü
• Doğa Sporları Kulübü
• Doğal Yaşamı Koruma Kulübü
• Dreams Club
• Edebiyat Kulübü
• Endüstri Mühendisliği Kulübü
• Fikir Kulübü
• Gezi Kulübü
• Girişimcilik Kulübü
• Global Liderlik ve Gençlik Kulübü
• Havacılık Kulübü

• Hukuk Kulübü
• IEEE
• Intercultural Learning Club
• International Club
• İnşaat Mühendisliği Kulübü
• Kadın Çalışmaları Kulübü
• Karikatür ve Mizah Kulübü
• Kültür ve Sanat Kulübü
• Marketing Kulübü
• Mimarlık ve Tasarım Kulübü
• Münazara Kulübü
• Müzik Kulübü
• Özgür Felsefeciler Topluluğu
• ÖzÜ Bilim Topluluğu
• ÖzÜ Cuisine
• ÖzÜ MUN
• ÖzÜ Prizma LGBTI
• ÖzÜ Runnings

• ÖzÜ Wings
• Psikoloji Kulübü
• Savunma Sanatları Kulübü
• Sektörel Etkinlikler Kulübü
• Sinema Kulübü
• Teknoloji ve Robotik Kulübü
• Tiyatro Kulübü
(Oda Tiyatrosu +
Tiyatro Topluluğu)
• TOG
• Türk Tarih Kültür Topluluğu
• Uluslararası Medya ve
Uyanış Topluluğu
• Uluslararası Turizm ve
Otelcilik Kulübü
• Yoga Kulübü
• Yönetim Bilişim Sistemleri
Kulübü

Ülkü Gürsoy

Sosyal Etkinlikler Koordinatörü
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Mezunlarımız

Mezunlarımız İş DünyasıNDA
• Accenture
• Acıbadem Sağlık Grubu
• Ahg Food Inc.
• Ak Sigorta
• Akbank
• Aksa
• Ak-San
• Aksan Hukuk Bürosu
• AkzoNobel Global
• Alb Forex
• Albaraka Türk Katılım
Bankası
• Alcan Hukuk Bürosu
• Alcatel-Lucent
• Alkatel
• Almodo Tekstil
• Altı Kare Bilgi Teknolojisi
• Anadolu Sigorta
• Anchor Group
• Anda Games
• Anmol Group
• Ant İnşaat
• Apple
• Arayıcılar Plastik Kimya
Sanayi
• Arçelik
• Arı Emre Hukuk Bürosu
• Askaynak - Eczacıbaşı
• Assan Elektronik
• Ata Yatırım
• Ateksis
• Atlas Global
• Atradius
• Autoliv
• Avea
• Axa Sigorta
• Ayp.Solutıons
• B&G Store
• Babil.Com
• Bakırköy Ruh-Sinir
Hastalıkları
• Bank Asya
• Banksoft
• Bans Boru
• Barilla Group
• Bayer
• Beabloo
• Bede Hukuk Bürosu
• Beqom
• Bericap
• Beyaz Show
• Beymen
• Bilgen Terapi Enstitüsü
• Bilgi Üniversitesi
• Bimeks
• Bimsa
• Bitek Analytics
• Bodrum Canyon Ranch
Hotel
• Boğaziçi Üniversitesi
• Boon Waters Inc.
• Bor Enerji
• Borsatekno.Com
• Borusan Holding
• Bosch
• BP
• Brainlab
• Brıght Star
• BSH
• Bumed Business Angels
• Bunge
• Burda
• Burda Bebek
• Burgan Bank

• Burgan Securıtıes
• Butterfly Textile Co.
• Canyon Ranch
• Carters
• Cedon BLR
• Central National Division
• Clk Enerji
• Coca-Cola
• Competence Call Center
• Conexio Consulting
• Confidential Client
• Credit Europe Bank
• Credit Europe Life
• Crowd Mobile
• Crowne Plaza Hotels &
Resorts
• Csun Solar
• Çapa Nöroloji
• Çavuş & Coşkunsu Hukuk
• Çeşitli
• Da Vinci Media Gmbh
• Daıkın
• Dalgıç Kalıp
• Danone
• Debreceni Egyetem
• Defacto
• Deloitte
• Demircan Hukuk Bürosu
• Denizbank
• DerinDere Filo Kiralama
• DHL
• DHMİ
• Dış İşleri Bakanlığı
• Diageo
• Digiturk
• Divan
• Doğtaş
• Doğuş Grubu
• Doğuş Otomotiv
• Double Tree By Hilton
• Eae Business School
• Ebrandvalue
• E-Brandvalue
• Ecore Bilgi Sistemleri
• Eczacıbaşı
• Ef Education Uluslararası
Dil Merkezleri
• Enko
• Enuygun.Com
• Ericsson
• Eşit Basım
• Eti
• ExxonMobil
• EY (Ernst & Young)
• Fabula
• Fachhochschule Köln
• Fairmont Dubai Hotel
• FIDI Design School
• Fiba Avm
• Fiba Emeklilik ve Hayat
• Fiba Gayrimenkul
Geliştirme İnşaat Ve Yatırım
• Fiba Holding
• Fiba Retail - Marks &
Spencer / Gap / Banana
Republic
• Fibabanka
• Finansbank
• Fiz Bilişim
• Florence Nightingale
Hospital
• Flormar
• Ford Otosan
• Forever New

• Forever New Clothing
• Four Seasons Hotel
• Frost & Sullivan
• Galatasaray Üniversitesi
• GAP
• Garanti Bankası
• Garanti Filo
• GE Healthcare
• Gedik University
• Geekhive
• Genart Medya
• Genç Sanat Dergisi
• Genevue
• Getir & Bitaksi
• Getratron
• Gezici Otomotiv
• GG Foft Yazılım Hizmetleri
• Girişim Varlık Yönetimi
• GNC
• Google
• Göktaş Çimento
• Grid Telekom
• GSA
• Güven Varlık Yönetimi
• Haber24
• Hampton Jitney
• Hanbulk Chartering
• Hbk Photography
• Hepsiburada.Com
• Hexagon Studio
• Hilton
• Hotel Edition
• HP
• HSBC
• Huawei
• Humartaş Yapı Enerji
• Hyatt Regency
• I.Shay Cosmetics
• IBM
• Ibss Danışmanlık
• InfoTRON
• Infront Sports & Media Ag
• Innote
• Innova
• Innovera
• Intercontinantal Hotel
• International Enterprise
Singapore
• Intertech Information
Technology And Marketing Inc.
• Ipsos
• Istanbul Technical University
• It Attractor
• I-Telligence
• Iven
• İçtem Legal Hukuk Bürosu
• İKSV
• İmobilecode
• İnnova Bilişim
• İnterium Turizm
• İstanbul Art News
• İş Private Equity
• İtelligence Tr
• Jll Gayrimenkul Danışmanlık
• JW Marriot Austin
• Kale Havacılık
• Karaman Law Firm
• Kariyer.Net
• Kartaca Bilişim
• Kilit Group
• Kimberly-Clark
• Kocak & Dinc Law Firm
• Koç Elektrik
• Kora Holding

• Koton
• Kpmg
• Kt&G
• Kth Event Agency
• Kuveyt Türk Katılım Bankası
• Lappeenranta University Of
Technology
• Lark Internatıonal
• LC Waikiki
• Leaseplan Türkiye
• Legomar Mermer
Madencilik San. Ve Tic. Ltd Şti.
• Legrand Elektrik
• Lilakutu.Com
• Lokum İstanbul
• L’Oréal
• Le Meridien
• Mageba Group
• Manajans / Jwt
• Mandarin Oriental Hotel
• Manpower
• Manu
• Markakod Interactive
• Marks&Spencer
• Meal Box
• Mercedes Benz
• Mert Teknik
• Mert Teks Tekstil San. Tic.
A.Ş.
• Metal Yapı
• Mey İçki
• Microsoft
• Migros
• Milsoft Yazılım Teknolojileri
• Ministry Of Foreign Affairs,
Turkey
• Mondelēz International
• Mondiel Marketing
• Monitise Mea
• Mudo
• Naturel Sigorta
• Netaş
• Netser Grup
• Nielsen
• Nike
• Nitto Denko Corporation
• Nl Sağlıklı Yaşam Ve Gıda
Sanayi
• Nn Insurance Company
• No 3 Desing
• Nokia
• Northstar Innovation - A
Company Of Yıldız Holding
• Novartis
• Nunussworld
• Nurteks Konfeksiyon San.
Ve Tic
• Obss
• Omd Medya Ajansı
• Omtaş
• Online Market Bilgi
Teknolojileri
• Optiyol Decision Analytics
• Oregon State University
• Orhan&Orhan Bürosu
• Oxford Business Group
• Özel Academic Hospital
• Özü Reklam
• Özyeğin Üniversitesi
• P&G
• P.I.Works, Inc.
• PAKO Mobilya
• Palex Geri Dönüşüm
Çözümleri

• Paraşüt
• Pargesoft
• Park Bravo Group
• Paşabahçe
• Patiservis Evcil Hayvan
Urunleri
• Peasec Event &
Communication
• Pegasus Airlines
• Penta
• Pepsi Co
• Pera Palace Hotel Jumeirah
• Petkım Petrokimya Holding
• Pfizer
• Phat Mode
• Pi Works
• Pratt & Whitney
• Praxity Yeditepe Bağımsız
Denetim
• Price Coper
• Price Water House
• Pure Life
• PwC
• Pwc Denetim
• Quattro Yönetim
Danışmanlık
• Rabarba İletişim Hizmetleri
• Radisson Blu
• Raffles Hotels & Resorts
• Rapsodi Travel
• Red.Com
• Ren-Par Automotive Spare
Part Co.
• Rıtz-Carlton
• Sabula
• Sagun Group
• Saha Bilgi Teknolojileri
• Sakura Enerji
• Saltık Hukuk Bürosu
• Sancak Inflight
• Sanko Holding
• Sanko Textile Trading
• Schott
• Scorp
• Seba Cafe Restaurant Ve
Her Zamanki Yer
• Seven Bridges Genomics
• Shaya
• Shell
• Siemens
• Simfer
• Sky Parkur
• Smartiks Bilgi Teknolojileri
• Sony
• Special Minds 7/24
• St Regis
• Stan Advoka
• Stan Advoka Patent
• Standart Profil
• Starbucks
• Starcom Mediavest Group
• Stfa Group
• Subway
• Swissotel
• Şato Ayakkabı
• Şenel Hukuk Bürosu
• Şişecam
• Taksim Grand Hyatt
• Tatko Otomotıv
• Tav Havalimanları Holding
• TEB Investment / BNP
Parıbas
• Technische Universität
Berlin

• TeknoSA
• Teksan Jeneratör
• Telekom
• Testobject - Mobile Testing
• The Sofa Hotels &
Residences
• Thy
• Tilburg University
• Tmobtech
• Toksöz Grup - Sanset Gıda
• Toptal
• Toyzz Shop
• Trakya Elektrik Dağıtım
• TTNET
• Turkcell
• Turkish Airlines
• Turun Yliopisto
• Turuncu İçerik Atölyesi
• Türkiye Finans Katılım
Bankacılığı
• Türkiye İş Bankası
• Türkiye Sinai Bankası
• U.N Ro-Ro Isletmeleri
• Uab - Universitat
Autònoma De Barcelona
• Ubm Plc
• Ucla Extension
• Uluslararası Yatırım Holding
• Unifree Duty Free
• Unilever
• Univend Otomatik Satış
Makinaları
• Università Cattolica Del
Sacro Cuore
• Universiteit Van Tilburg
• University Of Maryland
• University Of Oxford
• University Of Southern
Denmark
• University Of Warwick
• UPS
• Üç Buçuk Medya
Vaillant Group Türkiye
• Valeo
• Value Partners
Management Consulting
• Vektora Bilişim Teknolojileri
• Verkarper
• Vestel
• Vivense Home & Living
• Vivense.Com
• Vodafone
• Volkswagen Doğuş
Finansman
• Watsons Türkiye
• Wissen Akademie
• W-İstanbul
• Yandex Türkiye
• Yapı Kredi
• Yeditepe Bağımsız Denetim
• Yıldız Holding
• Yıldız Meşrubat Philip
Morris
• Yıldız Teknik Üniversitesi
• Your Cleaners
• Yoyo Organizasyon Reklam
Ve Ticaret
• Yöntem Kozmetik
• Yum! Brands
• Zenper Otomotiv
• Ziraat Bankası
• Ziraat Sigorta
• Ziylan Group | Flo
• Zomato
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Spor

Öğrencimiz İrem Karamete
eskrimde Rio 2016 yolcusu
Endüstri Mühendisliği 4. sınıf
öğrencimiz, flöre dalında milli
sporcu İrem Karamete, Çek
Cumhuriyeti’nin başkenti
Prag’da Olimpiyat Elemeleri
Turnuvası’nda kadınlar flöre
branşında Rio 2016 Olimpiyat
Oyunları’na katılma hakkı
kazandı.
Akademik ve sportif yaşamını
aynı başarıyla sürdüren sporcuöğrencimiz İrem, bu gurur veren
başarısıyla 32 yıl aradan sonra
ülkemizin Eskrim branşında
olimpiyatlarda temsiline de
vesile oldu.

Rio 2016’da Türkiye’yi temsil
edecek öğrencimiz Viktoria Zeynep Güneş’e
“Yılın Kadın Sporcusu” Özel Ödülü
2015 Dünya Gençler
Yüzme Rekortmeni
milli sporcu öğrencimiz
Viktoria Zeynep
Güneş, Milliyet
Gazetesi tarafından
1954 yılından beri
düzenlenen ve bu yıl
Gillette sponsorluğunda
gerçekleştirilen 62’nci
“Yılın Sporcusu” anketi
ödül töreninde “Venus
Yılın Kadın Sporcusu
Özel Ödülü”nü aldı.
Üniversitemiz Otel
Yöneticiliği Lisans
Programı öğrencisi
Viktoria Zeynep
Güneş, Ağustos ayında
yapılacak Rio 2016
Olimpiyatları’nda
da Türkiye’yi temsil
edecek.
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Spor
Özyeğin Üniversitesi
sporda
en başarılı ikinci
üniversite
Önder Atahan

Spor Merkezi Müdürü
Özyeğin Üniversitesi Spor Merkezi’nde “Beden Eğitim ve
Spor Faaliyetleri’’; öğrencilerimizin yoğun eğitim süreci
içerisinde fiziksel ve sosyal gelişimlerini tamamlayıcı önemli
bir değer olarak görülür, akademik ve sosyal etkinliklerle
bütünlük içerisinde sürdürülür. Özyeğin Üniversitesi’nde
tüm öğrencilerimize gelecekteki profesyonel yaşamlarında
mesleklerini en iyi şekilde yaparken yaşamlarını sağlıklı
ve sosyal bir şekilde sürdürebilecekleri sportif yetenekler
kazandıracak eğitim ve imkanlar sunmayı hedefliyoruz.
Amacımız; sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı edinmiş,
ekip ruhu kazanmış, temsil yetenekleri, deneyim ve özgüvenleri
gelişmiş öğrenciler yetiştirmektir.
ÖzÜ’DE SPOR İMKANLARI
Özyeğin Üniversitesi Kampüsünde 13.000m2’lik geniş bir alana
kurulu Modern Spor Merkezi’nde; yılın 365 günü, akşamları
22:00’a kadar öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bu tesislerde
Spor Takımlarının yapmış olduğu müsabaka ve antrenmanların
yanısıra, tüm
öğrencilerimizin
katılımına açık
olarak yıl boyu süren
çeşitli spor yarışma
organizasyonları
ve etkinlikler
düzenlenmektedir.
Öğrencilerimize yıl
içerisinde Kredili Spor
Dersleri aracılığı ile
öğretim verilirken,
Yelken, Kayak,
Binicilik, Tenis, Yüzme,
Eskrim gibi branşlarda
özel kurs ve kamplar
düzenlenmektedir.
Üniversitemizdeki tüm spor faaliyetleri; ders dışı zamanlarda
Spor Merkezi’nde görev alan (ücretli) asistan öğrencilerimizle
birlikte yürütülmektedir.
Mevcut Spor Tesislerimiz:
• 1500 Kişilik izleyici kapasiteli, çok amaçlı Kapalı Spor Salonu
• 25 m2’lik Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
• Squash Salonu
• Bilardo Salonu
• Satranç Salonu
• Fitness Salonu (400 metrekare)
• 4 Adet Stüdyo Salonu (Dans, Spinning , Pilates)
• Masa Tenisi Alanı
• 400 m Uzunluğunda Sentetik Zeminli Koşu Pisti
• Yapay Çim Zeminli Futbol Sahası
• Açık / Kapalı iki adet Tenis Kortu
• Açık Basketbol / Voleybol Sahası
• İkinci Fitness Salonu (Yurt Binalarında)
ÖzÜ’DE SPOR TAKIMLARI
ÖzÜ Kadın ve Erkek Spor Takımlarımız yirmiyi aşkın
farklı branşta yurt içi, yurt dışı resmi ve özel yarışma /
organizasyonlara iştirak etmektedir. Başlıca Branşlarımız;
Basketbol, Voleybol, Hentbol, Futbol, Tenis, Masa Tenisi, Yüzme,
Eskrim, Bilardo Üç Band, Bilardo Amerikan, Sutopu, Kayak,
Snowboard, Yelken, Satranç, Atletizm, Badminton, Bowling,
Oryantiring, Squash, Frizbi, Amerikan Futbolu.
ÖNEMLİ BAŞARILARIMIZ
Özyeğin Üniversitesi; Üniversiteler Federasyonu’nun
yayınladığı sıralamaya göre, yaklaşık 200 üniversite arasında
“Türkiye’nin Sporda En Başarılı İkinci Üniversitesi” olarak
belirlenmiştir. Bu yıl iştirak etmiş olduğu yarışmalar sonunda
müzesine toplamda 14 kupa, 40 Altın, 42 Gümüş, 114 Bronz
madalya kazandırmıştır.
Yüzme Branşında; Gençler Dünya Rekortmeni ve 2016
senesinde Yılın En Başarılı Kadın Sporcusu seçilen Otel
Yöneticiliği öğrencimiz Viktorya Zeynep GÜNEŞ ve Eskrim / Flöre
Branşında; Türkiye Şampiyonu Endüstri Mühendisliği son sınıf
öğrencimiz İrem KARAMETE, bu yaz Brezilya / Rio’da yapılacak
olimpiyatlarda ülkemizi temsil hakkı kazanarak üniversitemizin
ayrıca gururları olmuşlardır.
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Özyeğin Üniversitesi
sporcularının 2016 başarıları
BİREYSEL BAŞARILARIMIZ
• Otel Yöneticiliği öğrencisi
ViKTORYA ZEYNEP GÜNEŞ,
Gençler Dünya Şampiyonu ve
Rekortmeni, Ülkemizi 2016 RIO
OLİMPİYATLARINDA temsil edecek.
• Endüstri Mühendisliği öğrencisi
İREM KARAMETE, Akdeniz
Oyunları Üçüncüsü, Balkan
Şampiyonası İkincisi, Büyükler
Türkiye Şampiyonu, Ülkemizi 2016
RİO OLİMPİYATLARINDA temsil
edecek.
• Endüstri Ürünleri Tasarımı
öğrencisi TALYA AFYONERİ, Genç
Yetişkin Binicilik Engel Atlamada
2015 Yılı Balkan ve Türkiye, 2016
Türkiye Şampiyonu.
• İşletme Bölümü öğrencisi ERHAN
TELLİOĞLU, Üniversitelerarası ’16
Türkiye İkincisi.

TAKIM BAŞARILARIMIZ
• ÖzÜ KÜREK TAKIMI,
Türkiye Deniz Küreği Şampiyonu ’16.
• ÖzÜ YÜZME ERKEK TAKIMI,
Türkiye Üniversiteler Arası ’16 Şampiyonu.
• ÖzÜ TENİS KADIN TAKIMI,
Türkiye Üniversiteler Arası ’16 Şampiyonu.
• ÖzÜ YELKEN / YAT TAKIMI,
Türkiye Üniversiteler Arası ’16 Şampiyonu.
• ÖzÜ YÜZME KADIN TAKIMI,
Türkiye Üniversiteler Arası ’16 ikincisi.
• ÖzÜ ESKRİM ERKEK TAKIMI,
Türkiye Üniversiteler Arası ’16 ikincisi.
• ÖzÜ HENTBOL TAKIMI,
Türkiye Üniversiteler Arası ’16 üçüncüsü.
• ÖzÜ KORUMALI/AMERİKAN FUTBOL
TAKIMI, Türkiye Üniversiteler Arası ’16 üçüncüsü.
• ÖzÜ TENİS ERKEK TAKIMI,
Türkiye Üniversiteler Arası ’16 üçüncüsü.
• ÖzÜ ESKRİM KADIN TAKIMI,
Türkiye Üniversiteler Arası ’16 üçüncüsü.
• ÖzÜ VOLEYBOL KADIN TAKIMI, Türkiye
Üniversiteler Arası ’16 İstanbul 1. Lig üçüncüsü,
Süper Lige Terfi Finalisti.
• ÖzÜ BASKETBOL ERKEK TAKIMI, Türkiye
Üniversiteler Arası ‘16 İstanbul 1. Lig üçüncüsü,
Süper Lige Terfi Finalisti.
• ÖzÜ FUTBOL TAKIMI, Sporfest Boğaziçi
Festivali üçüncüsü.
• ÖzÜ ATLETİZM TAKIMI, Boğaziçi Field Day
(Atletizm Yarışması) ikincisi ve üçüncüsü
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Anılar

ÖzÜ’den bize kalanlar
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