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TIMES HIGHER EDUCATION (THE)
AWARDS ASIA 2019
SHORTLISTED

Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeﬂeri” dünya sıralamasında
Toplumsal Etkisi En Yüksek Türk Üniversitesi

‘Öğrenciler için Üstün Destek’ kategorisinde
en iyi 8 üniversite arasında

TÜMA
2017 - 2018 - 2019

TÜMA
2018

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması
(TÜMA) Genel Memnuniyet sıralamasında
üç yıl üst üste tüm üniversiteler arasında
BİRİNCİ

‘Türkiye’nin Üstün Performans
Gösteren Rektörleri’ sıralamasında
Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’e
“ALTIN ÖDÜL”

CALIBRE
2018

TÜRKİYE’NİN
EN İYİ KAMPÜSE SAHİP
10 ÜNİVERSİTESİ

CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi’nde
“Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler”
sıralamasında
BİRİNCİ

2018 Türkiye’nin En İyi Kampüse Sahip
10 Üniversitesi sıralamasında
BİRİNCİ

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ
ÜNİVERSİTE ENDEKSİ

ISCN GULF
2016 - 2017

2000 yılından sonra kurulan tüm
üniversiteler arasında
2012 yılından itibaren
BİRİNCİ

Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN)
ile Küresel Üniversite Liderleri Forumu (GULF)
raporunda ‘Sürdürülebilir Üniversite’
alanında en iyi vaka örnekleri arasında

Hedeﬁ
mizmiz
Hedeﬁ
İnsanların ve toplumun yaşam
kalitesini yükselten,
Sahip olduğu yüksek estetik algıyı ve
yaratıcılığını iş hayatının her noktasında kullanan,
Girişimciliğin önemini kavramış,
Dahil olduğu kuruma vizyonu ve
bilgi birikimiyle yeni bakış açıları katan,
Çok kültürlülüğe ve disiplinlerarası
yaklaşımlara değer veren,
Sürdürülebilir tasarım anlayışına sahip mimarlar
ve tasarımcılar yetiştirmektir.
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Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
sürdürülebilir tasarım odaklı eğitim, öğretim, uygulama
ve araştırmalarıyla; girişimci, bütünleşik tasarım,
teknoloji ve inovasyonun önemini anlayan yaratıcı
mimarlar ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Özyeğin Üniversitesi’nin araştırmaya verdiği öncelik
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi lisans programlarının
tümünde vurgulanmakta, bu çerçevede her programda
zorunlu araştırma stajı bulunmaktadır. Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi’nin yeni ve yenilikçi olması, genç ve
dinamik bir kadroya sahip olması, öğretim üyelerinin
bilimsel araştırma projelerini lisans ve lisansüstü
düzeyde paylaşmaları, kurum kültürü ve kimliğinin
öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer çalışanlarıyla ortak
olarak geliştirilmesi fakültemizin özgün özellikleridir.

Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
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DENEYİMLİ
AKADEMİSYENLER
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DÜNYA
STANDARTLARINDA
MİMARLIK VE TASARIM
EĞİTİMİ

ULUSLARARASI
EĞİTİM AĞLARINA
ERİŞİM

UYGULAMA VE
DENEYİM ODAKLI
EĞİTİM PROGRAMI

İŞ DÜNYASI İLE
İÇ İÇE ÖĞRENİM
İMKANLARI

7

Mimarlık ve
Tasarım
Lisans Programları

Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İletişim Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
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Mimarlık Lisans Programı
(Türkçe / İngilizce)
Mimarlık Lisans Programı, teorik ve pratik alanlarda deneyimli
ve dinamik bir akademik kadroyla sürdürdüğü tasarım stüdyosu
eksenli eğitiminde, uygulamalı ve teorik derslerle beraber,
öğrencilerine ilgi alanları ve uzmanlaşmak istedikleri konular
doğrultusunda zengin bir seçmeli ders havuzu sunar. Program,
öğrencileri bir yandan keşfederek öğrenmeye, araştırmaya, esnek
düşünmeye, mimari ve kentsel sorunları yorumlamaya ve problem
çözmeye yönlendirirken, diğer yandan yüksek lisans ve doktora
gibi lisans eğitimi sonrası seçeneklere de hazırlamayı amaçlar.
Mimarlık Lisans Programı (Türkçe) ile benzer bir yapıda planlanan
Mimarlık Lisans Programı (İngilizce), uluslararası öğrenci ve
uluslararası değişim öğrencisi taleplerine karşılık verebilecek bir
yapılanma içindedir. Bu sayede, tanınmış yabancı mimarlık okulları
ile lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırmada iş
birlikleri oluşturarak öğrencilerine çeşitlenen bir eğitim programı
ve akademik kadro sunmayı hedeﬂer;
• Çözüm yeteneği olan ve yaratıcı düşünce geliştirebilen,
• Sanatı teknoloji ile bütünleştiren,
• Sezgilerini ve duygularını tasarıma yansıtan,
• Tasarımlarının gerçek dünyada uygulanacağının bilincinde olan,
• Çok yönlü,
• Rekabet gücü olan mezunlar yetiştirir.

Kariyer İmkanları:
Program mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarının mimarlık ve
iç mimarlık oﬁslerinde veya kendi kuracakları tasarım oﬁslerinde, gayrimenkul
ve ﬁnans piyasalarında, şantiyelerde uygulamacı pozisyonunda, yapı malzeme
tasarım, üretim ve pazarlama alanında, organizasyon ve medya sektörlerinde,
uluslararası ve ulusal mimarlık şirketleri ile eğitim süresince edindikleri bilgi ve
becerileri uygulayabilecekleri diğer alanlarda kariyerlerine başlayabilirler.
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Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin Yeni Binası: AB4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin tüm bölümlerinin yer
alacağı ve 2019 - 2020 akademik yılında faaliyete geçmesi
planlanan Akademik Bina 4 (AB4)’de; fakülteye ayrılmış,
28 stüdyo, 26 derslik, sergi alanları ve
laboratuvarlar bulunmaktadır.
Binanın merkezinde konumlandırılan geniş, yüksek tavanlı
stüdyolar ve toplanma/jüri mekanları, bina kullanıcılarına
benzeri olmayan bir çözüm sunacak. Binanın gövdesi, zarif
bir biçimde açılarak, eğimli topografya ile kusursuz bir
uyum sergilemektedir.
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Endüstri Ürünleri Tasarımı
Lisans Programı
Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı hem içerik hem de
yapısal olarak yenilikçidir ve mevcut endüstri ürünleri tasarımı
programlarından farklıdır. “Etkileşim tasarımı” anlayışı, araştırma
odaklılık ve stratejik tasarım yönetimi ile desteklenerek, programın
ana ekseni haline getirilmiştir. Etkileşim merkezli eğitim felsefesi
kapsamında Etkileşim Tasarımı, Tasarım Araştırması, Hizmet
Tasarımı, Deneyim Tasarımı ve Kullanıcı Odaklı Tasarım gibi
derslerin ve stüdyo uygulamalarının üzerinde durulmaktadır.
Lisans programının yapısı, öğrencilerin farklı endüstriyel
sektörlerde veya tasarım alanlarında uzmanlaşabilecekleri yan
alanları da içerecek bir esnekliğe sahiptir.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı Türkiye’de bir ilk olma
özelliği taşıyan yenilikçi eğitim felsefesiyle eğitim programının
etkileşim olgusunun etrafında şekillenmesi, girişimcilik ve işletme
yönetimine vurgu yapılması, isteyen öğrenciler için Hizmet
Tasarımı, Ambalaj Tasarımı, Mobilya Tasarımı, Moda ve Aksesuar
Tasarımı alanlarından birine yoğunlaşma imkanı olmak üzere üç
temel özellikle farklılaşır.
• Bilgi ve becerilerini en iyi şekilde kullanabilen,
• Yenilikçi sistemlerin tasarım ve geliştirilmesinde liderlik yapabilecek,
• Girişimci,
• Yaratıcı ve yenilikçi,
• Kendini sürekli geliştiren,
• Bilgi ve beceriler edinmiş mezunlar yetiştirir.

Kariyer İmkanları:
Program mezunları imalat sanayinin tüm sektörlerinde (beyaz eşya, otomotiv,
vitriﬁye, mobilya, ev ürünleri gibi) faaliyet gösteren şirketlerin ürün tasarımı,
Ar-Ge ve pazarlama birimlerinde, hizmet, perakende, etkinlik, reklam,
deneyim tasarımı, stratejik tasarım ve ürün yönetimi alanlarında faaliyet
gösteren ﬁrmalarda, endüstriyel tasarım, müşavirlik ve proje ﬁrmalarında
kariyerlerine başlayabilirler.
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Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğrencilerimize,
günümüz iş piyasasında rekabetçi olabilecekleri
mesleki beceri ve vizyonu kazandırmakla beraber,
aynı zamanda içinde yaşadıkları çağ ve toplumun
dinamiklerini anlayıp, anlamlandırabilecek eleştirel,
entelektüel ve hatta dönüştürebilecek girişimci
nosyonu kazandırmayı amaçlıyoruz.
Derslerimde mevcut duruma göre pozitif anlamda
“fark yaratan” her türlü öneri, yöntem ve sonuca
açık, yaratıcı pragmatik ve esnek bir yaklaşım
benimsiyorum. Öğrencilerimiz için “fark yaratmak”
derslerimizdeki temel prensibimizdir.
“Gerçek hayat” denilen ve kafalarda olumsuz
anlamda mutlaklaştırılan olgunun anlaşılması,
yumuşatılması ve öğrencilerimize her şeyde olduğu
gibi bu kavramın da değiştirilebileceğine ve hatta
bunu kendisinin yapabileceğine dair bir özgüven
vermek istiyoruz .
Prof. Dr. Alpay Er,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
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İletişim Tasarımı Lisans Programı
Türkiye’de ilk defa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi altında yer alan bu programın
temel hedeﬁ, sektörün ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan esnek modüler
program yapısı sayesinde, iletişim tasarımı disiplininin farklı uygulama ve çalışma
alanlarına uzman ve araştırmacı yetiştirerek alana katkıda bulunmaktır.
İletişim Tasarımı Lisans Programı; yazı, ses ve görüntüden oluşan bilginin
etkili şekilde sunulması amacıyla iletişim tasarımının ilkelerinin, teorilerinin
ve deneyimlerinin anlaşılmasını ve farklı teknolojik uygulamalar üzerinden
kavranmasını hedeﬂeyen bir lisans programıdır.
Graﬁk tasarımı, enformasyon mimarisi, etkileşimli arayüz tasarımı, çoklu ortam
uygulamaları, yeni nesil iletişim teknolojileri, etkileşimli sergileme gibi kavramlar
üzerine kurulan program, içeriği ile fakültenin diğer bölümlerini destekler ve
ortak alanlar üzerinden desteklenir. İletişim Tasarımı Lisans Programı öğrencileri,
Oyun Tasarımı, Sayısal Yayıncılık ve Sanat Yönetmenliği, Etkileşimli Mekanlar
Tasarımı alanlarında uzmanlaşabilir ya da bir uzmanlık alanı tercih etmeyerek
standart ders planını takip edebilir.
• Yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmiş,
• Üç boyutlu enformasyon mimarisi kuran ve iki boyutta temsil edebilen,
• Farklı teknolojik platformlarda çoklu ortam nesneleri üretebilen,
• Tasarım yönetimi ve girişimcilik konularında bilgi sahibi,
• Yeni nesil iletişim teknolojilerine hakim,
• Kendini sürekli geliştiren mezunlar yetiştirir.
14

2013 yılında kurulan İletişim Tasarımı Bölümü’nde, iletişim tasarımı prensipleri, teorileri
ve pratiği üzerine eğitim veriyoruz. Bölümde, ölçülmüş kullanıcı davranışlarıyla problem
çözüm yöntemleri geliştirmek için gerekli bilgi ve deneyimi sağlayarak, öğrencilerimizi
ses, görsel ve yazının etkili iletişim oluşturduğu tasarımlar geliştirmeye yönlendiriyoruz.
Ders programımız, tasarım temelli yenilikçiliğin unsurlarına paralel, teknolojik çözümler
ve platformlar geliştirmeye odaklanan, teknik ve teorik derslerle desteklenen stüdyo
derslerinden oluşuyor. Bu amaçla, ders programı etraﬂı araştırma ve uygulama alanları
oluşturacak bir stratejiyle planlanmıştır. Yenilikçilik, girişimcilik ve elektronik ticaret
üzerine seçmeli ve zorunlu dersler öğrencilerimize seçtikleri belirli alanlara odaklanma
ve başarı gösterme imkanı sağlarken, tasarım bilgilerini ve deneyimlerini teknolojik
gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan, toplumsal ihtiyaçları karşılayan yeni çözümleri
oluşturacak, gerekli yöntemleri kullanmalarına da imkan sağlıyor. Öğrencilerimizin
yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, farklı teknoloji platformlarında multimedya objeleri
üretebilecek kabiliyette, tasarım yönetimi ve girişimcilik alanlarında yeterli bilgi sahibi ve
en önemlisi tasarımcı vizyonuna sahip olarak mezun olmalarını hedeﬂiyoruz.
Dr. Öğretim Üyesi Simge Esin Orhun, İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Kariyer İmkanları:
Programın vizyonu doğrultusunda, iletişim tasarımı alanında katılımcı, girişimci,
kendi alanının ötesine geçip var olmayanı ortaya koyabilen, yenilikçi, araştırma ve uygulama
yapabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Program mezunları, teknoloji ﬁrmalarının
Ar-Ge laboratuvarlarında araştırmacı, yeni nesil ajanslarda yönetici ve kreatif direktör,
müze, galeri gibi deneysel interaktif sunum teknikleri üretilen mecralarda tasarımcı, hareketli
medya üretimi yapan butik prodüksiyon ajanslarında çizer olarak kariyerlerine başlayabilirler.
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İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Lisans Programı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı, öğrenmeyi
öğreten, çözüm yeteneği kazandıran ve yaratıcı düşünceyi
geliştiren, diğer programlar ile ortak çalışmalara imkan veren
esnek bir program olarak düzenlenmiştir.
Program, mezunlarına tüm tasarım ve üretim süreçlerinde
sürdürülebilir tasarım yaklaşımını güncel teknolojiyle
bütünleştirerek tasarımlara yansıtabilme becerisi kazandırmayı
amaçlar. Bu doğrultuda program içeriği daha iyi yaşam çevreleri
üretmek için çevresel, sosyal ve teknolojik bağlamda kapsamlı
araştırmalar içerecek, kuramsal ve uygulamalı sorgulamalarla,
deneysel, eleştirel ve yaratıcı perspektiﬂerle tasarım bilgi ve
becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.
• Sürdürülebilir tasarımda bilgi ve becerisiyle sürdürülebilir
gelişmeyi yönetebilecek,
• Kaynakların korunması ve yeniden kullanımına yönelik
hassasiyete sahip,
• Proje yönetimi donanımına sahip,
• Bütüncül tasarım ilkelerini ve piyasaların dinamiklerini anlayan,
• Tasarım konusunun sürekli evrim içerisinde olduğunu gören,
• Kendini sürekli geliştiren mezunlar yetiştirir.

Kariyer İmkanları:
Program mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarının mimarlık ve
iç mimarlık oﬁslerinde veya kendi kuracakları tasarım oﬁslerinde, iç mekan
ve bileşenleri olan diğer ürünlerin tasarım stüdyolarında, pazarlama ve
satış departmanlarında, iç mekan tasarımında kullanılan tüm ürünlerin
üretimini yapan veya ithalatını gerçekleştiren ﬁrmalarda tasarımcı,
uygulamacı, kontrolör, danışman, şantiye sorumlusu olarak
kariyerlerine başlayabilirler.
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Mimarlık eğitimim boyunca seçmeli derslerden kazandığım bilgi birikimi, kariyerimde
önemli bir yer tutuyor. Seçmeli dersler geleceğe dönük mimarlık ve tasarım çerçevesinde
hangi konularda uzmanlaşmak istediğimi bulmamda yardımcı oldu. Eğitim hayatım
sırasında sektördeki gelişmeleri ve mevcut uygulamaları takip edebilmemi, teknoloji ve
sürdürülebilirlik bağlamındaki bilgi akışından haberdar olmamı ve kariyer planlamamı
yapabilmemi sağladı.
Ece Tunca, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık (İngilizce), 2017
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Fark Yaratan Ders İçerikleri
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ulusal ve
uluslararası standartlardaki kapsamlı içerikleri ile mimarlık ve
tasarım eğitimlerinde fark yaratan ve mezunlarını bir adım öne
çıkaran ders programlarına sahiptir.

Sürdürülebilir Tasarım
Araştırmaları
Sürdürülebilirliği her yönü ile ele almaya çalışan ve güncel
sürdürülebilirlik araştırmalarını öğrencilerin takip etmeleri, analiz
etmelerini öncelikle amaçlayan Sürdürülebilir Tasarım Araştırmaları dersi,
aynı zamanda üzerinde çalışılan güncel araştırmaların kent, bina, mekan,
ürün ölçeğinde öğrenci projelerine yansımasını da hedeﬂer.

Tasarım İçin Araştırma
Tasarım için Araştırma dersi öğrencilerin inovatif tasarım çözümleri için
araştırmanın, araştırma araçlarının ve metotlarının önemi ve kapsamı
konusunda gerekli temel bilgileri edinmelerini amaçlar. Ders ayrıca,
öğrencilere araştırma metodolojisi konusunda temel bilgileri vermeyi
hedeﬂer; görüşmeler, görüşme teknikleri, odak gruplar, gözlem, tasarım
için etnograﬁk araştırma, video etnograﬁ, persona ve senaryo yaratma,
görsel ve sözel hikayeleştirme gibi araştırma yöntemleri hakkında
bilgiler kazandırır.

Güçlü akademik kadrosu, öğrenci odaklı yaklaşımı, her öğrenci için sağladığı çalışma
ortamı ve ulaşılabilir kaynaklarıyla Özyeğin Üniversitesi’nin en üst seviyede yenilikçi ve
sürdürülebilir bir eğitim ortamı sağladığını düşünüyorum. Mimarlık gibi kapsamlı bir alanda
okuyorsanız fakültenizin size sunduğu mimarinin farklı alanlarındaki seçmeli dersler,
kariyerinizde nasıl ilerleyeceğiniz konusunda sizi yönlendirir. Eğitim hayatım boyunca
aldığım bu seçmeli dersler hangi alana ilgim olduğunu anlamama ve kariyerime nasıl yön
vermek istediğime karar vermemde yardımcı oldu.
Aslıhan Ergin, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık (Türkçe), 2017
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Ürünler ve Hizmetler İçin
Etkileşim Tasarımı
Ürünler ve Hizmetler İçin Etkileşim Tasarımı dersi, insanların ihtiyaçlarını,
tercihlerini ve deneyimlerini odak alır. Karmaşık tasarım sistemlerinde
bu tip bir yaklaşım sadece son kullanıcıları değil, aynı zamanda tüm
paydaşları da ele alır. Ders, tasarım, test etme, prototipleme, rol yapma,
“touch- point”ler ve benzeri gibi konuları anlamak ve uygulamak için
bir çerçeve hazırlar. Öğrencilerin söz konusu uygulamaları yapabilmeleri
için ders içinde ve dışında gerek kişisel gerekse ekip halinde üzerinde
çalıştıkları egzersizler bulunmaktadır.

Yaratıcılık ve İnovasyon
Yaratıcılık ve İnovasyon dersi öğrenilebilen bir yetkinlik olan yaratıcılığın,
tüm yönleriyle (ﬁkir yönetimi, sorunu yeniden çerçeveletmek, motivasyon,
imgelem, ekoloji, görselleştirme gibi) ele alınarak inovatif sonuçlar elde
edilmesini amaçlar. Yaşam bilimlerinden güzel sanatlara, hukuktan tıbba,
mühendislikten siyasal bilimlere birçok alanda karşılığı ve etkisi olan
yaratıcılık ve inovasyon, sağladığı sinerji etkisiyle disiplinlerarası alanda
önemli katma değerli sonuçları da tetiklemiştir.

Zorunlu Stajlar
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi altındaki bölümlerde toplam 70 iş günü
zorunlu staj bulunmaktadır.

MİMARLIK
• Araştırma Stajı
• Büro Stajı
• Şantiye Stajı

(10 gün)
(30 gün)
(30 gün)

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
• Tasarım Stajı
(10 gün)
• Büro Stajı
(30 gün)
• Fabrika Stajı
(30 gün)
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İLETİŞİM TASARIMI
• Araştırma Stajı (10 gün)
• Büro Stajı
(30 gün)
• Stüdyo Stajı
(30 gün)
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
• Araştırma Stajı (10 gün)
• Büro Stajı
(30 gün)
• Şantiye Stajı
(30 gün)

Endüstri Ürünleri Tasarımı usta çırak ilişkisine dayalı bir bölüm ve hocalarımızın öğrenciler
üzerinde çok büyük etkileri oluyor. Özyeğin Üniversitesi’ndeki eğitimim boyunca
hocalarımızla bire bir çalışma şansı yakaladım ve bu sayede kapsamlı bir portföy ve CV’ye
sahip oldum. Özyeğin Üniversitesi bana farklı bir bakış açısı kazandırdı ve gelecekte ne
yapmak istediğimi anlamamı sağladı. Aldığım dersler sayesinde çalışmak istediğim alanı
keşfettim. Burada gördüğüm eğitim, kurduğum bağlantılar ve yaptığım projeler sayesinde
bitirme dönemimin ortasında bir iş tekliﬁ aldım ve şu anda çalışıyorum. Bir üniversiteden
beklenen şey çok iyi bir eğitim ve güzel bir kampüs ortamıysa, Özyeğin Üniversitesi bunu
fazlasıyla karşılıyor ve artı olarak da bir sürü fırsat sunuyor.
Hazal Doğa Kılıçkap, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, 2017

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde eleştirel, çok yönlü düşünebilen;
yaratıcı, yenilikçi, akılcı çözümler üretebilen; toplumsal sorumluluk bilincine sahip; mesleki
etik değerlere saygılı; çevresel duyarlılığa ve bireysel yeteneklerini kullanma becerisine
sahip, aynı zamanda ekip çalışmasında etkin rol alabilen; mesleki gelişmeleri uluslararası
ölçekte takip edebilen, çağdaş tasarım eğilimlerinin farkında ve yerel değerlere duyarlı;
araştırma yapabilen ve bu araştırmayı sunma yetkinliğine sahip mimar, iç mimar ve
tasarımcılar yetiştirmeyi hedeﬂiyoruz.
Dr. Öğretim Üyesi Güliz Özorhon, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık
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Fark Yaratan
Eğitim Ortamı
Maket Atölyesi
Tasarım Laboratuvarı
Üç boyutlu modelleme, mimarlık ve tasarım alanının önemli bir temsil
şeklidir. Maket Atölyesi/Tasarım Laboratuvarı araç, malzeme ve olanakları
ile konvansiyonel ve bilgisayar destekli model üretim olanaklarına sahiptir.
Maket Atölyesi/Tasarım Laboratuvarı Mimari Maket Yapımı ve Modelaj,
Model Making and Modelling, Product Model Making, Prototyping, Furniture
Design derslerinin uygulamalı olarak işlenmesini sağlar. Ahşap, metal,
plastik gibi malzemelerin işlenmesi için gerekli makine ve araçlar atölye/
laboratuvarda yer alır.

Maket stüdyomuz, fakültemizin bize sağladığı önemli bir olanak.
Stüdyoda bulunan lazer kesim makinesini yoğun olarak kullanıyoruz.
Böylece maket parçalarını elle kesmeden, çok hızlı bir şekilde üretip,
projelerimizi tamamlayabiliyoruz. Gerçek bir tasarım oﬁsinde
bulunan donanımları öğrenciliğimizde kullanmak, pratik yapmamızı
ve deneyim kazanmamızı sağlıyor. Örneğin bu dönem aldığım
seçmeli Parametrik Tasarım dersi sayesinde “Grasshopper” adlı
programı kullanmayı öğrendim. Bu ders sayesinde tasarımlarımda
el çizimi ile mümkün olmayan formları parametrelerle elde edip
projelerimde kullanmaya başladım.
Enis Tan Ulman, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
Mimarlık Lisans (İngilizce), 2019
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Bilgisayar Laboratuvarı ve
MAC Lab
Bilgisayar Destekli Tasarım I ve II, Programming, Advanced Programming,
Parametric Design, Algortitm Aided Architectural Geometry, Computer
Aided Industrial Design derslerinin verildiği, CAD ve simülasyon
programlarının bulunduğu Bilgisayar Laboratuvarı’nın yanı sıra iMAC
bilgisayarların bulunduğu laboratuvar, graﬁk tasarım, oyun tasarımı,
programlama, hareketli medya tasarımı konularında etkin olarak kullanılır.

Mekansal Sistemler
Laboratuvarı
TÜBİTAK tarafından desteklenen “Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Edici
Yapılaşmış Çevre Etmenleri ile Obeziteyi Önlemek: İlköğretim
Öğrencilerinde Okula Yürüyerek Erişim” projesi kapsamında kurulan
laboratuvarda, Mekan Dizimi (Space Syntax) araştırmalarının yapıldığı,
konu ile ilgili yazılımlar bulunmaktadır.

Medya Laboratuvarı
Fotoğraf ve video çekimlerinin yapıldığı, sanal gerçeklik (VR)
uygulamalarının gerçekleştirildiği laboratuvardır.

Özyeğin Üniversitesi, eğitim programlarındaki başarının bilginin sürekli
güncel tutulmasına bağlı olduğunu bilen ve bu nedenle akademik çalışmaları
destekleyen bir üniversitedir. ÖzÜ’de öğrenciler, uygulama ile teoriyi bir arada
özümseyebilecekleri bir üniversite hayatının parçası olurlar. Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi olarak öğrencilerin eğitiminin sınıﬂa ve stüdyoyla sınırlı kalmaması
gerektiğine inanıyoruz ve bu bağlamda öğrencilerimizi hayatın içinde olmaya
teşvik ediyoruz. Zira tasarım öğrencilerinin uğraşı, salt yapılı çevre değil bu çevrede
üretilen/deneyimlenen kültür, etkileşim ve paylaşımdır da. Öğrencilerimizin daha
çok okuyan, daha çok gözlem yapan ve daha çok üreten, tasarım kültürünün ve
toplumsal sorumluluğunun bilincinde meslektaşlar olmalarına çabalıyoruz.
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Ceylanlı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
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Etkinlikler
Bilimsel ve Sektörel
Etkinlikler
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
sektördeki farklı alanlara dair farkındalığı artırmak,
güncel konuları tartışmak ve fakülte öğrencilerine
yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla
etkinlikler düzenliyor. Öğrenciler, aldıkları dünya
standartlarındaki akademik eğitimin yanı sıra;
gerçekleştirilen panel, seminer ve konferanslar
sayesinde sektördeki gelişmeleri takip etme ve
değerlendirme şansı buluyor.

İstanbul Institute
of Design
ÖzÜ / İstanbul Institute of Design (ÖzÜ/İID)
uluslararası ölçekte tasarım eğitimi ve araştırma
ağının Türkiye’deki bağlantı noktası, İstanbul özelinde
ise bir tasarım araştırma, uygulama ve eğitim
merkezidir.
Tasarımın, kritik bir katma değer ve inovasyon
aracı olarak giderek daha fazla sayıda yerel ve
küresel paydaşlar tarafından belli bir lokasyonla
ilişkilendirilerek değerlendirildiği günümüzde
İstanbul, Türkiye’nin de ötesinde bölgesel ve
uluslararası bir tasarım ve yaratıcı endüstriler merkezi
olma potansiyeline sahiptir. ÖzÜ / İID yetkin ve
uzmanlaşmış tasarımcı ve mimarları yetiştirmeyi ve
ileri düzeyde tasarım araştırmalarını desteklemeyi
amaçlayan, İstanbul merkezli, küresel vizyona sahip
bir lisansüstü tasarım ve mimarlık eğitim ve araştırma
okuludur.
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Özyeğin Üniversitesi her geçen sene iş hayatında daha da bilinen ve
güvenilen bir üniversite haline geliyor. Özellikle mimarlık sektöründe
şu an çalıştığım oﬁste dahi fakültedeki hocalarım tanınıyor ve onların
öğrencisi olduğumu söylemek bana bir referans sağlıyor. Mimarlık
sektöründe üniversitemizin attığı adımlar, bizden önce mezun
olan arkadaşlarımızın başarıları iş hayatında bize duyulan güveni
her geçen gün daha da artırıyor. Şu anda bu sektörde güvenilen
sayılı üniversitelerden birinden mezun olduğumu ve bununla gurur
duyduğumu söyleyebilirim.
Öncelikle mimarlık çok farklı bir disiplin. Üniversiteye gelene kadar
aldığımız eğitimde mimarlıktan çok farklı bir eğitim alıyoruz ve 4 sene
içerisinde hem sanat hem bilim konusunda kendimizi donatmak ve bu
yeni dünyaya ayak uydurmak, mimarinin alfabesi olan teknik çizimi
çok iyi bir şekilde öğrenmek durumundayız. Özyeğin Üniversitesi
bu yetileri bana çok iyi bir şekilde kazandırdı aynı zamanda bana
kendimi sürekli olarak geliştirmenin mümkün olduğunu öğretti.
Başladığım zaman herhangi bir proje sürecine yaklaşımım çok
daha acemiyken şu an mimari eğitimin de bana kattığı disiplinle
birlikte bir proje sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiğini öğrendim.
Araştırmanın önemini daha iyi anladım. El çizim kabiliyetim çok gelişti
çünkü çizmek gerçekten de öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir şey.
Bakmakla görmenin arasındaki farkı anladım. Kendime olan güvenim
arttı. Tasarımın aslında öğrenilebilen bir şey olduğunu anladım ve
bu eğitimin bana kattığı en önemli şeylerden biri de sorgulamak ve
herşeyin bir sebebi olduğunu fark etmek oldu.
Özyeğin Üniversitesi’nde geçirdiğim süreç boyunca okulumun çeşitli
etkinliklerine katıldım. Yurt dışında bir sene kadar yaşadım ve bu
sürede mimarlığın yalnızca okulda öğrenilmediğini,
dünyayı gezmenin ve mimariyi yerinde deneyimlemenin önemini
kavradım. Yurt dışında aldığım dersleri baz alarak söyleyebilirim ki
Özyeğin Üniversitesi’nde uluslararası seviyede bir eğitim alıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi sayesinde birlikte çalıştığım, sabahladığım,
güldüğüm, ağladığım çok yakın arkadaşlar kazandım. Aynı zamanda
kampüs ortamı birçok farklı meslekten insanlarla arkadaş olmamı
sağladı ve okulda interdisipliner bir ortam oluşturdu. 2017 dönemi
olarak arkadaşlarımın da çok başarılı olması mimari sektörde bizim
farkımızı daha da belli ediyor ve her daim birbirimize destek çıkmaya
şimdiden başladık diyebilirim. Sınıftaki mimari atmosfer sayesinde
hepimiz sürekli olarak daha iyisini yapmaya çalıştık ve bu konuda
kendimizi oldukça geliştirdik.
Ece İletir, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
Mimarlık (Türkçe), 2017, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Birincisi
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Öncelikle ders içeriklerinin ve proje üretimine bakış açısının, mimarlığın güncel
konularına odaklanması, yüksek lisans eğitimine meslektaşlarıma kıyasla altyapı
olarak sağlam ve hazırlıklı bir başlangıç yapmamı sağladı. Özyeğin’de edindiğim bu
farklılık ve farkındalık, yaptığım işlere de yansımış olmalı ki yurt dışı başvurularımda
yeni bir okulun ilk mezunlarından olmama rağmen Columbia University, University of
Pennslyvania, Sci-Arc, ve Pratt Institute gibi dünyaca tanınmış mimarlık okullarından
kabul alabildim. Özyeğin’de edindiğim bu kazanımların ileride meslek yaşantımda da
bana ayrıcalıklar sunacağından hiç şüphem yok.
Hasan Caner Üretmen, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık (Türkçe), 2017,
2016-2017 Akademik Yılı Lisans Birincisi, Mimarlık Bölümü Birincisi

Mimarlık Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu II: Kentlerin Geleceği MİTA 2018, 26 – 27 Nisan 2018
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2015 - 2019
Etkinliklerimizden Örnekler
• Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu I: 21. Yüzyıl MİTA 2015
• Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu II: Kentlerin Geleceği MİTA 2018
• IASP CS Network – Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi: Bellek, İzler ve Kent Şişli Bomonti
• Kültür Mekan Atölyesi 7: Palimsest bir Kent Olarak İstanbul ve Sonsuz Tasarım Katmanları
• Prof. Avi Friedman “Thinking Outside the Box on Housing: Designing for
Growth and Change”
• Lise Öğrencileri için Yapı Tasarımı Yarışması: 2015 - 2016 - 2017 - 2018
• Lise Öğrencileri için Etkileşimi Yakala Fotoğraf Yarışması: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
• Lise Öğrencileri için Etkileşimi Yakala Fotoğraf Yarışması Sergisi
• Mekan Dizim Analizi: Kuramı, Yöntemi, Uygulamaları Sertiﬁka Programı
(Bomontiada - ATÖLYE)
• Mimarlar için Bilgi Tabanlı Girişimcilik Sertifa Programı (Bomontiada - ATÖLYE)
• Eskiz ve Hızlı Görselleştirme Atölyesi (Bomontiada - ATÖLYE)
• UX Kullanıcı Deneyimine Giriş Eğitimi (Bomontiada - ATÖLYE)
• Tasarım Aracı Olarak Renkler Eğitimi (Bomontiada - ATÖLYE)
• Hızlı Prototipleme Sertifka Programı (Bomontiada - ATÖLYE)
• Shop Drawing Eğitimi (Bomontiada - ATÖLYE)
• IAPS CS Network – Kültür Mekan Atölyesi Bellek, İzler ve Kent Şişli Bomonti Sergisi
• DCA-E – İstanbul, Design Communication Associtaion Eurpoean Conference 2016
• Kültür ve Mekan Toplantıları - Ulusal Sempozyum 3 - İstanbul ve Konut Kültürü:
Değişim Dönüşüm Devamlılık
• ÖzÜ / İID İstanbul Tasarım Buluşmaları 16 “Economies of Design by Guy Julier”
(Bomontiada-ATÖLYE)
• ÖzÜ / İID İstanbul Tasarım Buluşmaları 17 “Designing User Experiences”
(Bomontiada-ATÖLYE)
• ÖzÜ / İID İstanbul Tasarım Buluşmaları 18 “Denizde İnsan ve Mekan İlişkisi:
Yatlarda İç Mekan Tasarımı”
• ÖzÜ / İID İstanbul Tasarım Buluşmaları 19 “Moda Bölgesi Konutlarının Dönüşümü:
1930-1970”
• Ulusal İç Mimarlık Öğrencileri Buluşması 14 - 2017
• Yaşadığım Yer: Ev ve Mahalle Çocuk Atölyesi - 2017
• Rethinking Food Workshop 2017
• Mimari Akustik Sertiﬁka Programı (Bomontiada - ATÖLYE)
• Silk Road Songbook Workshop 2017
• Design for Interiors Lecture Series 2 (Görkem Volkan)
• Design for Interiors Lecture Series 3 (Yasemin Arpaç & Sabahattin Emir)
• Design for Interiors Lecture Series 4 (Daedaleus Furniture – Emre Avanos / Nazar Şigaher)
• Design Talks
• IAPS-CS Network-Kültür ve Mekan Buluşmaları - 4: Sonsuz Bir ‘Kentsel Artikülasyon’
Mekanı Olarak İstanbul”
• ARCH+DSGN “Mimari ve Tasarımda Gelecek / Future Directions in Architecture and Design”
• International Urban Design Workshop 2019 Urban Façade: Istanbul Waterfront
• Urban Regeneration Through Strategic Projects: European Case Studies
• Uluslararası Konferans: Galata’yı Okuma ve Tasarlama
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Sektörel Eğitim
Özyeğin Üniversitesi, sektörlerle iç içe eğitim
felsefesi doğrultusunda, öğrencilerin sektörel
farkındalıklarını artırarak kariyerlerine en iyi
şekilde hazırlanmalarına olanak sağlayan yetkinlik
bazlı ve sektörlere odaklı programlar oluşturuyor.

Sektörel Eğitim Dersleri
SEC 101* : Üniversite Yaşamına Giriş
(Introduction to University)
SEC 201* : Sektörlere Giriş (Introduction to Sectors)
SEC 202* : Yetkinlik Yönetimi (Skills Management)
SEC 301 : Sektörel Çözümler: Küresel Uzmanlık
(Sectoral Solutions: Global Expertise)
SEC 302 : Sektörel Çözümler: Yerel Uzmanlık
(Sectoral Solutions: Local Expertise)
SEC 401 : Sektörel Uygulama (Sectoral Practicum)
SEC 402 : İşletme Entegrasyonu (Business Integration)
SEC 499 : Yeni İş Geliştirme (Building a New Business)
*Belirtilen dersler fakültedeki tüm Lisans Programları için zorunludur.
Diğer dersler seçmeli olup, programlara göre farklılık gösterebilir.

Sectoral Orienteering
Özyeğin Üniversitesi, yenilikçi ve dönüştürücü eğitim
modeli doğrultusunda, üniversitelerde düzenlenen klasik
kariyer günlerini de inovatif bir yaklaşımla yeniden
yorumluyor. Sektörel Eğitim Programı tarafından tüm
bölümlerin aktif katılımıyla hazırlanan ve adı “sektördeki
hedeﬁni belirlemek” anlamına gelen Sectoral Orienteering
etkinliğinde, hazırlıktan son sınıfa kadar tüm öğrenciler
farklı sektörlerin temsilcileri yönetici, girişimci, sanatçı ve
sporcularla bir araya geliyor.
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Profesyonel Gelişim
Desteği
Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin kariyer
hedeﬂerini belirlemelerini ve bu hedeﬂere
bilinçli tercihler yaparak ulaşmalarını sağlamayı
amaçlar. Öğrencilere, kişiye özel bir yaklaşımla,
eğitimlerinin ilk senesinden itibaren bireysel
ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan bir
rehberlik hizmeti sunulur.

Yaz Stajları ve Mesleki
Stajlar
Özyeğin Üniversitesi öğrencileri birinci sınıftan başlayarak
özel olarak kurgulanmış yaz stajı programlarıyla iş hayatını
deneyimlemeye başlar. Okudukları bölümden bağımsız
olarak hayat deneyimi kazanmaları amacıyla öğrencilere
sıcak satış ve genel oﬁs stajı imkanları sunulur. Böylece;
tüm programlardaki öğrenciler, iş dünyasıyla entegre
staj programlarıyla deneyim kazanır. Öğrencilerin staj
olanaklarından en üst düzeyde yararlanabilmeleri ve staj
yaptıkları kuruluşlarda yetkin olabilmeleri için gereken
temel eğitimler Profesyonel Gelişim Ekibi tarafından verilir.

Üniversitede Çalışma İmkanı
Profesyonel Gelişim Birimi tarafından yürütülen kısmi
zamanlı çalışma olanakları kapsamında lisans öğrencileri
üniversite içindeki farklı birim ve pozisyonlarda görev
alarak çalışma deneyimi kazanırlar.

Kariyer Sohbetleri
Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, sektörlerinde öncü ﬁrma
ve kurumların temsilcileri ile birebir görüşmeler yapma
ve onların tecrübelerini dinleyerek kendi öz geleceklerini
planlayabilme şansı buluyor.
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Sektörel İş Birlikleri
Özyeğin Üniversitesi mimarlık ve tasarımın toplumsal fayda
sağlamasını hedeﬂer. Bu çerçevede, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi üç yerel yönetimle farklı düzeylerde çalışmalarını
öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımı ile sürdürüyor.

Gökçeada Tasarım Çalıştayları
Gökçeada Belediyesi’nin desteği ile Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi İstanbul Tasarım Enstitüsü
tarafından üç yıldır düzenlenmekte olan Gökçeada Tasarım Çalıştayları,
yerel zanaatların ve yerel yapım tekniklerinin geliştirilmesi, girişimciliğin
desteklenmesi, yerel ekolojik turizm potansiyellerinin araştırılması
çalışmalarını sürdürmektedir. Kırsal kalkınma odaklı çalışmalar 2017 yılında
gerçekleştirilen iki çalıştayla devam etti. Çalıştay kapsamında,
2018 yılında “Territorial Design Action / Gökçeaada Design Forum for
Social Development” başlıklı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirildi.

Çekmeköy Çalışmaları
2016’da başlayan Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Belediyesi ortaklığı
kapsamında, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu Öğretim Üyeleri ve 110 Mimarlık Bölümü öğrencisi, Çekmeköy
Belediyesi sınırları içerisindeki dört köyde günübirlik turizm, sağlık
turizmi, rekreasyon, spor işlevli analiz ve sentez ile yerleşim gelişimi
rehberi hazırlanması konularında çalışmalar yapmıştır. Öğrenci çalışmaları
Çekmeköy Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir.

Ayvalık Çalışmaları
Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Özyeğin Üniversitesi Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi iş birliği ile Ayvalık İlçesi içindeki tarihi yapıların
rölövelerinin ve restorasyon projelerinin elde edilmesi çalışması 2016
akademik yılı güz döneminde başlamıştır. Mimari Koruma ve Rölöve dersi
kapsamında 60 öğrenci Ayvalık’ta tarihi yapıların rölöve ve restorasyon
projeleri üzerinde çalışmıştır. Ayvalık Kaymakamlığı projelerin Koruma
Bölge Kurulu’na sunulması için çalışmalarını sürdürmektedir. Projeler bir
bilimsel toplantıda sunulmuştur.
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Mezunlarımız
Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, teorik derslerin yanı sıra
uygulama ağırlıklı, araştırmacı, vaka ve proje çalışmalarıyla
zenginleştirilmiş, stajlarla donanmış, eğitici ve dönüştürücü
bir eğitim modeline tabi tutuluyor. Özyeğin Üniversitesi’nin
sektörle iç içe çalışma felsefesi sayesinde, öğrenciler
mezuniyet sonrasında kendilerini nasıl bir iş dünyasının
beklediğini deneyimleyerek, eğitimlerini en bilinçli şekilde
tamamlıyor ve fark yaratan mezunlar olarak hayata atılıyor.

Fakülte Mezunlarının
Çalıştığı Kurumlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Açık Mimarlık
Arkitera
B Design
Dost İnşaat
Hot Mühendislik
Mim Yapı Mimarlık
ARUP
Tahincioğlu İnşaat
HIVE TTO
MU-KA Architects
GMW Mimarlık
NA-MD Architecture
Kamer İnşaat
Özak GYO
Etüd Mimarlık
Fibrobeton Yapı Elemanları
Aytaç Architects
Pro-Plan Mühendislik
Payette Associates Boston USA
Userpots
Fiat
Fjord
Acierta
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Akademik Kadromuz
Orhan Hacıhasanoğlu
Prof. Dr.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Doktora
Mimari Tasarım, İTÜ, 1986
Yüksek Lisans
Mimari Tasarım, İTÜ, 1981
Lisans
Mimarlık, ODTÜ, 1979
Araştırma Alanları
Kültür ve Mekan
Yaşlılar ve Özürlüler için Konut Tasarımı ve Değerlendirmesi
Mimarlık, Kent ve Kimlik
Mimarlık Eğitimi

Murat Şahin
Doç. Dr.
Mimarlık Bölüm Başkanı
Doktora
Mimari Tasarım,
Yıldız Teknik Üniversitesi, 1997
Yüksek Lisans
Mimari Tasarım,
Yıldız Teknik Üniversitesi, 1990
Lisans
Mimarlık,
Yıldız Teknik Üniversitesi, 1988
Araştırma Alanları
Mimari Tasarım, Bütünleşik Tasarım,
Mimarlık Eğitimi, Bölgesel Mimarlık,
Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Çocuk
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Alpay Er
Prof. Dr.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
Doktora
Institute of Advanced Studies,
Manchester Metropolitan University, 1994
Lisans
Endüstri Ürünleri Tasarımı, ODTÜ, 1988
Araştırma Alanları
Tasarım İş Stratejileri
Tasarım Politikaları
Stratejik Tasarım Yönetimi
Tasarım Tarihi

Simge Esin Orhun
Dr. Öğretim Üyesi
İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
Doktora
Mimarlık,
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007
Yüksek Lisans
Mimarlık,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999
Lisans
Mimarlık,
Gazi Üniversitesi, 1995
Araştırma Alanları
Fiziksel Mekanlardaki Etkileşimli Uygulamalar
İnteraktif Medya Tasarımı Eğitimi
Kamu Yapılarının Mekânsal Organizasyonu
Tasarımın Yönlendirdiği İnovasyon Projeleri
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Işılay Tekçe
Dr. Öğretim Üyesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı
Doktora
Mimarlık - Yapı Bilimleri,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
Yüksek Lisans
Mimarlık - Proje ve Yapım Yönetimi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
Lisans
Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000
Araştırma Alanları
Proje ve İnşaat Yönetimi
Performans Yönetimi
Stratejik Yönetim
Karar Verme Süreçleri
Yapımda Sürdürülebilirlik

38

Hülya Turgut
Prof. Dr.

Özlem Altınkaya Genel
Dr. Öğretim Üyesi

Deniz İkiz Kaya
Dr. Öğretim Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Doktora, 1990

Harvard University, Graduate School of
Design / Doktora, 2016

Oxford Brookes University /
Doktora, 2017

_____________________

_____________________

_____________________

Alper Ünlü
Prof. Dr.

Nevşet Gül Çanakçıoğlu
Dr. Öğretim Üyesi

Ece Kalaycıoğlu
Dr. Öğretim Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Doktora, 1987

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2016

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2017

_____________________

_____________________

_____________________

Alessandro Camiz
Doç. Dr.

Neşe Ganiç Sağlam
Dr. Öğretim Üyesi

Ebru Karahan
Dr. Öğretim Üyesi

University of Rome Sapienza /
Doktora, 2007

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2017

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2009

_____________________

_____________________

Touraj Ashraﬁan
Dr. Öğretim Üyesi

Tayfun Gürkaş
Dr. Öğretim Üyesi

_____________________
Demet Mutman
Dr. Öğretim Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2016

Yıldız Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2010

_____________________

_____________________

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2011

_____________________

Luca Orlandi
Dr. Öğretim Üyesi

Ali O. İlhan
Dr. Öğretim Üyesi

Sevil Yazıcı
Dr. Öğretim Üyesi

Politecnico di Torino / Doktora, 2005

Washington State University /
Doktora, 2013

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2013

_____________________

_____________________

Zeynep Karapars
Dr. Öğretim Üyesi

Muharrem Ali Gökkurt
Öğretim Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2013

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Yüksek Lisans, 2013

_____________________

_____________________

Ayşe Hazar Köksal
Dr. Öğretim Üyesi

Can Bora Sezer
Öğretim Görevlisi

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2011

İstanbul Teknik Üniversitesi /
Yüksek Lisans, 2005

_____________________

University of Utrecht /
Yüksek Lisans, 2014

Mehmet Saner
Dr. Öğretim Üyesi

Metin Çavuş
Dr. Öğretim Üyesi

_____________________

Orta Doğu Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2014

Yıldız Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2010

_____________________

Elias Sarantopoulos
Öğretim Görevlisi

_____________________

Emerson College /
Yüksek Lisans, 1996

Melis Taner
Dr. Öğretim Üyesi

Özlem Özkal
Dr. Öğretim Üyesi

_____________________

Harvard University, Graduate School of
Design / Doktora, 2016

Bilkent Üniversitesi /
Doktora, 1997

Bora Fer
Öğretim Görevlisi

_____________________

_____________________

İstanbul Üniversitesi /
Yüksek Lisans, 2016

Semra Tokay
Dr. Öğretim Üyesi

Zeynep Ceylanlı
Dr. Öğretim Üyesi

_____________________

_____________________
İlker Fatih Özorhon
Dr. Öğretim Üyesi
İstanbul Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2008

_____________________
Güliz Özorhon
Dr. Öğretim Üyesi
Yıldız Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2009

_____________________

Yıldız Teknik Üniversitesi /
Doktora, 1987

Ortadoğu Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2015

_____________________

_____________________

Derya Yorgancıoğlu
Dr. Öğretim Üyesi

Beyza Şat Güngör
Dr. Öğretim Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2010

İstanbul Üniversitesi /
Doktora, 2010

_____________________

_____________________

Işıl Oygür İlhan
Dr. Öğretim Üyesi

Pınar Sezginalp
Dr. Öğretim Üyesi

Washington State University /
Doktora, 2012

_____________________

Orta Doğu Teknik Üniversitesi /
Doktora, 2017

_____________________
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