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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

Hedeﬁmiz
Teknik problemler çözerek, yeni teknolojiler
geliştirerek veya gelişimine liderlik ederek çalışma
alanına fayda sağlayan,
Teknolojik gelişmeleri, iş kollarının ihtiyaçlarını ve
eğilimlerini yerel ve küresel boyutta takip eden,
Kuramsal bilgiyi uygulamayla harmanlayan,
Mühendisliğin uygulama ve işletme yönleri
hakkında bilgi sahibi olan,
Takım çalışmasına ve disiplinlerarası çalışmaya yatkın,
Araştırmacı ve girişimci, yenilikçi yüksek teknoloji
şirketleri kurabilecek donanımda,
yeni nesil mühendisler yetiştirmektir.
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Mühendisler bir yandan insanlık için erişilebilir
olanın sınırlarını genişletirken, diğer yandan yeni
ve daha iyi yaşam biçimleri yaratırlar. Bu görevleri
başarabilmek, yüksek kalitede bir mühendislik eğitimi
almayı ve öğrendiklerini hayatın gerçek problemlerine
uygulayabilme becerisi edinmeyi gerektirir.
Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak biz,
bu hedef doğrultusunda yüksek teknoloji şirketlerine
ve akademiye katkı sağlayacak nitelikli ve sorumlu
mezunlar yetiştirmek, insanlığa fayda sağlayacak,
mühendislik sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yeni bilgileri
üretmek ve bu bilgileri ülke ekonomisinin büyümesi için
endüstriye transfer etmek için çalışıyoruz.
Hedeﬁmiz, mezunlarımızın toplumun aranılan üyeleri
olarak bilime ve teknolojiye katkıda bulunması, onları
izleyen mühendis nesiller için rol model olmalarıdır.
Prof. Dr. Taylan Akdoğan
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
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ENDÜSTRİ
TECRÜBESİNE
SAHİP
AKADEMİSYENLER
6

DONANIMLI VE ÇOK
YÖNLÜ ARAŞTIRMA
LABORATUVARLARI
VE MERKEZLERİ

MÜDEK
AKREDİTASYONLU
LİSANS PROGRAMLARI

OzU Rover Team

STAJLARLA
DESTEKLENMİŞ
GÜÇLÜ EĞİTİM
PROGRAMI

DÜNYA
STANDARTLARINDA
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ

İŞ DÜNYASI İLE
İÇ İÇE ÖĞRENİM
İMKANLARI

7

Mühendislik
Lisans Programları

Elektrik Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
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Mühendislik Lisans Programları
Mühendislik Fakültesi çatısı altındaki Elektrik Elektronik Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Makina Mühendisliği
Lisans Programları, Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir. MÜDEK
akreditasyonu sayesinde lisans programları Özyeğin Üniversitesi’nin
Avrupa düzeyinde eğitim verdiğini belgeleyen EUR-ACE Bachelor etiketi
almaya hak kazanmıştır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği
Lisans Programı
Elektrik Elektronik Mühendisliği, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar, giyilebilir
teknoloji ürünleri, kablosuz modemler gibi unsurlarla günlük hayatımızın
vazgeçilemeyecek bir parçası haline geldi.
Özyeğin Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programı,
üniversitede elde edecekleri kuramsal bilgileri ve uygulama becerileriyle hızla
değişen bu mühendislik alanındaki ihtiyaçları karşılayacak sistemleri tasarlayabilen,
gerçekleyebilen ve test edebilen mühendisler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.
Bunun ötesinde, Özyeğin Üniversitesi’nin girişimciliği teşvik eden eğitim felsefesi
sayesinde öğrenciler, teknolojiyi odak noktasına yerleştiren şirketler kurabilecek
yetkinliğe de sahip şekilde mezun olurlar.
• Araştırmacı, yenilikçi ve girişimci,
• Uluslararası bakış açısına sahip,
• Sistem tasarlayabilen, gerçekleyebilen ve test edebilen,
• Yenilikçi yüksek teknoloji şirketleri kurabilecek yetkinlikte,
• Güncel teknolojilerin sınırlarını zorlayan,
• Tam donanımlı mühendisler yetiştirir.

Kariyer İmkanları:
Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programı mezunları, üretimden teknolojiye
kadar tüm sektörlerde yazılım ve donanım ile ilgili alanlarda, ürün ve hizmetlerin
tasarlanması süreçlerinde, AR-GE departmanlarında veya Bilişim Teknoloji
departmanlarında çalışabilir.
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Elektrik Elektronik Mühendisliği günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelmiş pek
çok teknolojinin gelişmesini mümkün kılmıştır. Akıllı cep telefonları, tabletler, giyilebilir
teknoloji ürünlerinin hayatımıza girmesi son derece yeni olmasına rağmen onlarsız bir yaşam
neredeyse düşünülemez hale geliyor. Elektrik Elektronik Mühendisleri kişisel alışkanlıklarımızı
değiştiren, yaşantımızı kolaylaştıran bu yeni teknolojilerin ortaya çıkmasında öncü rolü
üstlenirler. Bölümümüzde, hızla değişen bu mühendislik alanında elde ettikleri kuramsal
bilgileri ve uygulama becerileri ile sektördeki ihtiyaçları karşılayacak sistemleri kurgulayabilen,
gerçekleyebilen ve test edebilen, takım çalışmasına ve disiplinlerarası çalışmaya yatkın
mühendisler yetiştiriyoruz. Mezunlarımız ulusal veya uluslararası şirketlerde mühendis,
araştırmacı veya yönetici olarak görev alabilirler, dilerlerse yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans veya
doktora programlarına devam ederek akademisyen olabilirler. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi’nin
girişimci üniversite felsefesi doğrultusunda işletme konularına ve sektör bilgilerine de hakim
olan öğrencilerimiz teknoloji tabanlı yeni şirketler kurabilirler.
Prof. Dr. Murat Uysal, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
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Endüstri Mühendisliği son derece interdisiplinler bir alandır ve ÖzÜ’de biz bu geniş yelpaze içinde
toplumun ve iş dünyasının güncel taleplerine uygun olarak tasarladığımız ders programının yanında
beş alanda -Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Karar Destek Sistemleri,
Finans, Veri Bilimi ve İş Analitiği- uzmanlaşmalarına imkan tanıyarak aranılan, yüksek proﬁlli mezunlar
yetiştirmeyi hedeﬂiyoruz. Yöneylem araştırması, iş analitiği, üretim sistemleri, hizmet yönetimi, tedarik
zinciri yönetimi ve lojistik konularında uzman, seçkin akademik kadromuz ile öğrencilerimize kapsamlı
ve dünya standartlarında bir eğitim sunmanın yanı sıra, gelecekte ortaya çıkacak yeni fırsatları
değerlendirebilmeleri için gerekli vizyonu da kazandırmayı amaçlıyoruz.
Doç. Dr. Okan Örsan Özener, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

INFORMS Operations Research & Analytics Student Team Competition / Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Takımı
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Endüstri Mühendisliği
Lisans Programı
Endüstri Mühendisleri sayısal modeller ve teknikler kullanarak, sanayi ve toplumun ihtiyaç
duyduğu karmaşık sistemleri tasarlayarak daha iyi işlemesini sağlarlar. Büyük bir metropolün
traﬁk sisteminin iyileştirilmesi, bir havayolu uçuş ağının kârı maksimize edecek şekilde
oluşturulması, bir ﬁnans kuruluşunun ürün portföyünün getiriyi maksimize edecek şekilde
belirlenmesi gibi karmaşık karar problemleri için temel metodolojiler ve güncel teknolojilerin
sınırlarını zorlayan çözümler geliştirerek somut toplumsal etki yaratmak endüstri
mühendisliğinin asıl ilgi alanıdır.
Özyeğin Üniversitesi’nde toplumun ve iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış
ders programına ek olarak; Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik,
Karar Destek Sistemleri ve Finans alanlarında sağlanan uzmanlaşma imkanları ile, aranılan,
yüksek proﬁlli mezunlar yetiştirilir. Yöneylem araştırması, iş analitiği, üretim sistemleri, hizmet
yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik konularında uzman ve seçkin akademik kadrosu
ile öğrencilere kapsamlı ve dünya standartlarında bir eğitim sunar.
• Araştırmacı, yenilikçi ve girişimci,
• Uluslararası bakış açısına sahip,
• Somut toplumsal fayda yaratan,
• Üretim, hizmet ve lojistik yönetimine hakim,
• Disiplinlerarası çalışma ortamına ve takım çalışmasına yatkın,
• Tam donanımlı mühendisler yetiştirir.

Kariyer İmkanları:
Endüstri Mühendisliği Lisans Programı mezunları, tüm sektörlerde ve farklı alanlarda
çalışabilecek donanıma sahiptir. Mezunlar üretim planlama, kalite kontrol, ﬁnansman analizi,
yazılım uygulama danışmanlığı ve tedarik zinciri tasarımı gibi alanlarda çalışabilirler.

Özyeğin Üniversitesi’nde büyük başarılara ulaşmış, çok yetkin hocalardan eğitim alıyoruz. Aynı
zamanda akademik gelişimimiz, kariyerimiz ve stajlarımızla ilgili de sürekli olarak bize destek
oluyorlar. Kendi alanımız dışında farklı bölümlerden serbest seçmeli dersler alabilmemiz ve
üniversitemizin iş dünyasından güçlü şirketlerle kurmuş olduğu iş birlikleri sayesinde farklı
alanlarda da uzmanlaşarak, üniversite sonrasında kariyer hedeﬂerimizi bilinçli bir şekilde
oluşturuyoruz.
Çelen Naz Ötken, Endüstri Mühendisliği, 2019
INFORMS Operations Research & Analytics Student Team Competition Finalisti
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Bilgisayar Mühendisliği
Lisans Programı
Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, öğrencilerine
teknolojiden sadece faydalanmayı öğretmez, onları teknolojinin yaratıcısı
haline de getirir. Dersler, yurt dışı akademik ve endüstri deneyimi bulunan
öğretim kadrosuyla disiplinlerarası bir bakış açısı ile işlenir.
Araştırmacılığı, sorgulamayı ve hedef odaklı çalışmayı ön planda tutan eğitim yaklaşımı,
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerini iş hayatına ve akademik hayata
hazırlar. Öğrencilerin eğitim süresince endüstriyle yakın teması, girişimcilik yönlerini
destekler; kendi şirketlerini kurmak için gerekli vizyonu oluşturmalarını sağlar.
Çevik yazılım geliştirme, paralel ve dağıtık işleme, bulut bilişim, sosyal ağ analizi, gömülü
sistemler, yapay zeka, robotik, makina öğrenmesi, derin öğrenme ve bilgisayarlı görü gibi
seçmeli ders imkanlarına sahip öğrenciler güncel bilgilerle donanıp, uluslararası bir bakış
açısına sahip olarak mezun olurlar.
• Araştırmacı, yenilikçi ve girişimci,
• Uluslararası bakış açısına sahip,
• Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen,
• Yüksek teknoloji şirketleri kurabilecek yetkinlikte,
• Disiplinlerarası çalışma ortamına ve takım çalışmasına yatkın,
• Tam donanımlı mühendisler yetiştirir.

Kariyer İmkanları:
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı mezunları, üretimden teknolojiye kadar tüm
sektörlerde yazılım donanım ile ilgili alanlarda, ürün ve hizmetlerin tasarlanması
süreçlerinde, AR-GE departmanlarında veya Bilişim Teknoloji departmanlarında çalışabilir.
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Araştırma kapasitesi yüksek ve endüstri bağları güçlü genç bir akademisyen ağı içinde geleceğe
hazır, dinamik bilgisayar mühendisleri yetiştirmekteyiz. Akademisyenlerimiz temel ve güncel
konuları öğrencilerimize aktarmanın yanında, günümüzde çok önem kazanan disiplinlerarası
çalışma ve kendini yenileme becerisini de öğrencilerimize kazandırmak için büyük bir gayret
içerisindedir. Lisans eğitimi sırasında endüstriye yönelerek girişimci yanlarını sahaya çıkaran
öğrencilerimizin yanında, akademisyenlerimizle birlikte aktif bilimsel araştırmalara katılan
ve uluslararası bilimsel yayın çıkarabilecek seviyeyi yakalayan öğrencilerimiz bulunmaktadır.
Öğrencilerin akademisyenlere çok yakın olabildiği, istedikleri gelişim alanının sağlandığı
Özyeğin Üniversitesi’nde yukarıda özetlenen atmosferi yaşamak isteyen genç beyinleri
Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüze davet ediyoruz.
Doç. Dr. Hasan Sözer, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
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Makina Mühendisliği
Lisans Programı
Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Lisans Programı,
hem klasik hem de çağdaş mühendislik bilgilerini
harmanlamakta ve yaratıcılığı ön plana çıkarmaktadır.
Girişimcilik ruhunu yansıtacak şekilde tasarlanan Makina
Mühendisliği Lisans Programı, matematiği, ﬁziği ve malzeme
bilimini pratik uygulamalarla olduğu kadar en yeni araştırma
bulgularıyla öğrencilerine aktarır.
Özyeğin Üniversitesi’nin; Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi
(EÇEM), Enerji Verimli Elektronik ve Aydınlatma Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezi (EVATEG), Termo Akışkanlar
Dinamiği, Mekatronik ve İleri Malzemeler Laboratuvarları,
İstanbul’da değişik sanayi, kamu ve toplum kuruluşları
ve belediyelerle iş birliği içinde Makina Mühendisliği
öğrencilerine araştırma imkanları ve sanayi iş birlikleri sunar.
• Araştırmacı, yenilikçi ve girişimci,
• Uluslararası bakış açısına sahip,
• Sanayi ile entegre çalışma deneyimi edinmiş,
• Güncel teknolojilerin sınırlarını zorlayan,
• Disiplinlerarası çalışma ortamına ve takım çalışmasına
yatkın,
• Tam donanımlı mühendisler yetiştirir.

Kariyer İmkanları:
Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Lisans Programı
mezunları sadece üretime yönelik sanayi kuruluşlarında
değil, aynı zamanda, iletişim, bilgisayar, otomotiv,
biyoteknoloji, tıp, inşaat ve malzeme alanlarında hem kamu
hem de özel sektörde görev yapabilecek bir donanımla
hayata atılırlar.
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Makina Mühendisliği bilinen en eski ve en temel mühendislik dallarından biridir. Enerji üretim
metotlarından sürdürülebilir enerji uygulamaları ve nano-mikro teknolojilere, otomotiv
sektöründen beyaz eşyaya, imalat ve üretim alanlarından işletme ve yönetim bilimlerine
kadar geniş bir yelpazede makina mühendisleri çalışmaktadır. Özyeğin Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümünde araştırma ve geliştirmeye büyük önem veren bir akademik kadro
bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin ortak çalışma alanları İleri Malzemeler, Robotik/Mekatronik,
ve Enerji Teknolojileri üzerine odaklıdır. Makina Mühendisliğinde bulunan 10 araştırma ve
uygulama laboratuvarı öğrencilerimizi en ileri şekilde eğitip, onlara hem endüstride hem de
akademide başarılı olabilecekleri bir donanım vermektedir. Öğrencilerimiz Avrupa Birliği’nden,
TÜBİTAK’tan ve sanayiden alınan bir dizi projede çalışabilmekte ve öğretim üyelerinin
mentorluğu ile kendilerini geleceğe en etkin şekilde hazırlayabilmektedirler.
Doç. Dr. Güney Güven Yapıcı, Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı

Makina Mühendisliği laboratuvarlarında robotik ve mekatronik sistemlerin özellikle, cerrahi
uygulamalarda kullanılması üzerine araştırmalar yapmaktayız. Yapılan çalışmalar arasında
ultrason eşliğinde yapılan biyopsiler için robotik sistem, robotik yardımlı minimal-invaziv cerrahi
sistemleri ve sinüzitin minimal-invaziv tedavisi için aktif kateter sistemleri bulunmaktadır. Bu
robotik sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanmaları için tıp doktorlarıyla beraber çalışmaktayız.
Dr. Öğretim Üyesi Özkan Bebek, Makina Mühendisliği
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Sorgulayabilen, düşünebilen, araştıran ve uygulayan kimlikleri ile günümüz dünyasının
ihtiyaç duyduğu ve yarının getireceği koşullara kendilerini uyarlayabilecek inşaat
mühendisleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
Ülkemizde ve uluslararası camiada en üst sıralarda yer alacak, araştırma-uygulama
arakesitinin gerektirdiği bilgi birikimine sahip, girişimci, seçkin, iletişim ve yönetim
becerileri gelişmiş mezunlar verme misyonuyla eğitimimizi sürdürüyoruz.
Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
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İnşaat Mühendisliği
Lisans Programı
Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans
Programı, günümüz teknolojik gelişmelerini temel inşaat
mühendisliği bilgileriyle bir araya getiren mühendisler
yetiştirir. Deprem, yapı, geoteknik ve yapı işletmesi
dallarında sektörün ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim
vizyonuna sahip olan program; deney yöntemleri, analiz
ve hesap yöntemleri, yeni inşaat malzemeleri, yapı
sistemleri, bilgisayar uygulamaları, enerji etkin binalar
ve inşaat teknikleri konusunda da kapsamlı bir eğitim
içerir. İnşaat Mühendisliği Lisans Programı öğrencileri,
hızla değişen iş dünyasında fark yaratacak niteliklerle
donanmış olarak mezun olur.
• Araştırmacı, yenilikçi ve girişimci,
• Uluslararası bakış açısına sahip,
• Sürdürülebilir yapı teknolojilerine hakim,
• Yapı Analizi, Deprem, Geoteknik, Yapı İşletmesi
alanlarında uzmanlaşmış,
• Disiplinlerarası çalışma ortamına ve takım çalışmasına yatkın,
• Tam donanımlı mühendisler yetiştirir.

Kariyer İmkanları:
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı mezunları, proje
şantiyelerinde veya tasarım oﬁslerinde proje yönetiminden
tasarımına kadar tüm departmanlarda çalışabilirler. Ayrıca,
aldıkları yoğun akademik eğitimle yurt içinde ve yurt dışında
yüksek lisans yaparak akademik bir kariyer tercih edebilirler.
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Fark Yaratan Ders İçerikleri
Mühendislik Fakültesi’nde öğrencilere sadece mühendislik
problemlerini çözme yeteneği kazandırılmaz, aynı zamanda bu
çözümlerin kaliteli, sürdürülebilir ve bakımı yapılabilir olmasının
önemi aşılanır. Bu bilinç mezuniyet sonrasında aylar, hatta yıllarca
sürecek uzun dönemli projelere dahil olacak öğrencilerin, dahil
oldukları kuruma daha ilk günden katkı yapmasını değişime ve
gelişmelere uyum sağlayacak ürünler geliştirmesini sağlar.

Bilgisayar Mimarileri
Ders, öğrencilerin FPGA (Field Programmable Gate Array - Alanda
Programlanabilir Kapı Dizileri) üzerinde basit bir işlemci gerçekleyebilmesini,
belli başlı mimariler arasındaki ödünleşimleri ve bir CPU (Central Processing
Unit - Merkezi İşlem Ünitesi) etrafındaki alt sistemleri anlamalarını, bilgisayar
donanım dünyasındaki jargona hakimiyetlerini geliştirmelerini amaçlar.
Bu derste öğrenciler tamamen kendi işlemcilerini tasarlarken, proje çalışmaları
gerçekleştirir, tamamlanan projeler YouTube’da paylaşılır.

İmalat için Tasarım
Bu dersin amacı; temel imalat tekniklerinin tasarım sürecinde daha iyi
kullanılmaları için tanıtılması ve uygun tasarım ve imalat parametrelerinin
seçiminin anlatılmasıdır. Derste Temel imalat teknikleri ve seçimi, montaj için
imalat ve gürbüz tasarım gibi konularda eğitim alan öğrenciler belli mühendislik
araçlarını kullanmakta uzmanlaşarak, uluslararası kabul gören
bir sertiﬁka almaya hak kazanırlar.

Üniversitemin bana hem akademik bağlamda hem de iş hayatında çok büyük faydası oldu.
Öncelikle, Özyeğin Üniversitesi’nde elde ettiğim akademik birikim ve donanım, şu an KU Leuven
Master of Artiﬁcial Intelligence Programı’nda devam etmekte olduğum Yapay Zeka Yüksek
Lisans Programı’nda bana çok güçlü bir temel oluşturdu. Bu birikim, yaptığım bir yıl süreli
stajımda da güzel bir tecrübe elde etmeme olanak tanıdı ve daha lisans öğrencisi iken bana
patent yazma fırsatı sağladı. Lisans Proje Danışmanım olan hocam mezuniyet projemde yol
gösterici oldu ve bu sayede sektöre yönelik, uygulanabilen bir çalışma sergileyebildim.
Yine aynı şekilde, uzun süreli staj başvurumda üniversitem bana tam destek oldu. Bu sebeple
bana her konuda yol gösterici olan hocalarıma ve üniversiteme teşekkür borçluyum.
Naz Levent, Bilgisayar Mühendisliği, 2017
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Bilgisayar programlama lisanlarını her alanda kullanıyoruz, fakat temel programlama
paradigmalarının ne kadar hâkimiyiz? “Programlama Lisanları” dersimizde kabul görmüş
tüm paradigmaların harmanlanarak kullanılması anlatılmaktadır. Program yazarken işletilme
sırası önemliyse Prosedürel Programlama, ne yaptığınızı anlatmak ana hedefse Fonksiyonel
Programlama, modüler parçalara bölerek ifade etmek için Nesne Yönelimli Programlama,
yaptığımız fonksiyonları felseﬁ olarak daha üst boyuttan tek sefer tasarlayarak benzer alanlarda
defalarca kullanmak için Generic Programlama paradigmalarına hâkim olmak gerekir. Bu
paradigmaların birlikte ve doğru kullanımı temiz, anlaşılır ve geneli daha iyi özetleyen programlar
yazabilmek adına büyük önem arz etmektedir. Günümüzde bahsi geçen dört paradigmanın da
desteklendiği nadir programlama lisanlarından biri olan Modern C++ (C++17) kullanarak konular
üzerinde ekspertiz sahibi olmak geleceğin yetkin bilgisayar mühendisleri için fark yaratan bir bilgi
birikimi sağlamaktadır.
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Furkan Kıraç, Bilgisayar Mühendisliği
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Ben hep Makina Mühendisi olmak istemiştim ve tüm kariyer planlarımı da bu yönde oluşturmuştum.
Üretmenin, tasarlamanın verdiği zevk beni bu mesleği seçmem için cezbediyordu. Üniversite tercihi
döneminde Özyeğin Üniversitesi‘ni ziyaretimde imkanlarını, vizyonunu ve öğrenciye verilen değeri
fark ettiğimde bu üniversitede okumaya karar vermiştim. Eğitimim süresince hayalim olan meslek için
çalışırken üniversite için ne kadar doğru bir tercih yaptığımı anladım. Özgür Ertunç Hocamızın yanında
Akışkanlar Laboratuvarında TÜBİTAK bursiyeri olarak çalıştım. Polat Şendur Hocamızın danışmanlığında
takım arkadaşım ile Mercedes Benz Türk A.Ş. şirketi bünyesinde “Şantiye Kamyonları için Denge Çubuğu
Tasarımı ve Optimizasyonu“ konulu bir tez çalışması yaptık. Tez çalışmamız sırasında oluşturduğumuz
tasarım ile Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması’nda üçüncülük ödülünü aldık. Dünyanın en büyük
Makina Mühendisliği konferansına (ASME IMECE) yazdığımız bildiri ile kabul aldık. Tez calismam ile
noktaladığım öğrencilik hayatıma Tusas Motor Sanayii A.Ş. (TEI)‘de Makina Mühendisi olarak devam
edeceğim.
Ece Yenilmez, Makina Mühendisliği, 2018
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Araştırma Merkezleri
Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, yürüttüğü modern
araştırmalarla toplumu ilgilendiren sorunların çözümünde öncülük ediyor
ve yeni bilgi üretimine öncelik veriyor. Üniversite, modern araştırmaların
yolunu açan bilginin üretimi, tartışılması ve transfer edilmesi süreci için
öğretim üyelerine özgür bir ortam sunuyor. 2018 yılı Haziran ayı itibarı
ile Özyeğin Üniversitesi’ne ait toplamda 120 ulusal ve uluslararası patent
başvurusu yapılmış ve bu başvurulardan 10’u tescil ile sonuçlanmıştır.
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Enerji, Çevre ve Ekonomi
Merkezi, EÇEM
Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM), kurulduğu günden bu yana
sürdürülebilir enerji kavramları üzerine çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de
en çok Avrupa Birliği fonu almış olan sayılı merkezlerden biri olan EÇEM,
entegre mimari-mühendislik, nesnelerin interneti, akıllı bina sistemleri, biomimetik nano-boyut sistem geliştirme gibi ileri kavramları çalışmaktadır.
EÇEM, Avrupa ve Amerika’daki bir dizi üniversite, araştırma merkezi
ve şirket ile de yakın ilişkiler içinde geleceğin disiplinlerötesi bilim ve
mühendisliğini oluşturmaya devam etmektedir.

Özyeğin Üniversitesi’nde bulunmamı Prof. M. Pınar Mengüç’ün yenilikçi bir üniversitenin bana öğrencilik
hayatımda ve profesyonel yaşamımda nasıl ayrıcalıklar sunabileceğini anlatmasına borçluyum. Özyeğin
Üniversitesi bizlere öğrenciliğimizin ilk yıllarından itibaren hem akademik anlamda hem de sosyal
anlamda kaliteli bir eğitim ortamı sundu. Mühendislik eğitimimin ilk yılında EÇEM araştırmacıları ile
bina enerji simülasyonları, 3. sınıfta ise Dr. İlknur Eruçar ile kimya alanında bir araştırma projesinde
çalışma fırsatım oldu. Geçtiğimiz yaz dönemi stajım esnasında fark ettim ki mühendisliğin birkaç farklı
alanında projelerde deneyim kazanmam sektörde de birçok kapı açıyor. Global Exchange programı
sayesinde Güney Kore’de Sejong Üniversitesi’nde bir dönem geçirdim. Teknoloji sektöründe son yıllarda
atılım yapan Güney Kore’de öğrencilik yapmak güzel bir deneyimdi. Ayrıca küçük yaşlarda oynamaya
başladığım voleybola Özyeğin Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı’nda devam ettim. ÖzÜ Kadın Voleybol
Takımı olarak Türkiye üçüncülüğü kazandık.
Şevval Sare Güldüren, Makina Mühendisliği, 2019
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Enerji Verimli Elektronik ve
Aydınlatma Teknolojileri Uygulama
ve Araştırma Merkezi, EVATEG
AR-GE, Ölçüm ve Danışmanlık alanlarında hizmet veren EVATEG, ihtiyaçlar
ve hedeﬂer doğrultusunda alanında uzman ulusal ve uluslararası pek çok
kurum, kuruluş ve kişi ile yaptığı iş birlikleri ile paydaşlarını global bir
ekosisteme dahil ederek çok önemli bir değer yaratmaktadır. Kurulacak
uluslararası platformla birlikte tüm paydaşlara hizmet verecek bilgi ve
teknoloji transferi ağıyla üretilecek global değerler, ülkemizin LED
teknolojileri konusunda dünyaya entegre olmasına öncülük edecek.

Optik Kablosuz Haberleşme
Mükemmeliyet Merkezi, OKATEM
Türkiye’de optik kablosuz haberleşme alanında faaliyet gösteren ilk AR-GE
laboratuvarı OKATEM, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulmuştur.
Merkezin amacı; üniversite ve özel sektör iş birliği ile telekomünikasyon
sektöründe çığır açma potansiyeline sahip optik kablosuz haberleşme
alanında bilgi ve teknoloji üretimini ve transferini sağlayacak ortak kullanım
alanı oluşturmaktır.

Özyeğin Üniversitesi’ni seçmemin en önemli nedenleri güçlü bir akademik kadroya sahip olması
ve yenilikçi eğitim modeli anlayışı. Bu eğitim modeli doğrultusunda öğrencilere sunduğu yaz
stajı olanakları ile bizleri okurken çalışmaya teşvik etmesi sayesinde mezun olduğumuzda sektör
tecrübesiyle iş hayatına önde başlıyoruz. Eğitimime başladığımdan bu yana çeşitli kulüplerde aktif rol
aldım. Bu sayede birçok yabancı kültür hakkında bilgi edindim. Asistanlık tecrübesi edinerek başarılı
olduğum derslerde kendimi geliştirme fırsatı buldum ve katıldığım gönüllülük projeleri ile farkındalık
bilincimi geliştirdim. Fakültemizin sağladığı eğitim, hocalarımızın katkısı ile beraber son derece etkili.
Özellikle hocalarımıza rahatlıkla ulaşabiliyor olmamız ve oﬁs saatleri içinde özgürce soru sorabilmemiz
derslerimizin öğrenilebilirliği açısından faydalı. Ayrıca, katıldığımız projelerde laboratuvarları
kullanabilmemizin ve derslerimizde uygulamaya ağırlık verilmesinin bilgilerimizi pratiğe dökebilmemiz
açısından fark yarattığına inanıyorum. Kısacası Özyeğin Üniversitesi öğrencileri olarak ilgilenmek
istediğimiz tüm alanlara, hocalarımızın katkısıyla erişebiliyoruz.
Tuğrul Uysal, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Yandal, 4. Sınıf Öğrencisi
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Modern Laboratuvarlar
Fizik Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi öğrencileri için temel ﬁzik derslerinde kapsanan konuların
kavranmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış deneyler içermektedir.
Öğrencilere temel ﬁzik derslerinde öğretilmesi hedeﬂenen kuramsal konuların
uygulamalarını yapma ve geliştirme imkanı sunmaktadır. Mühendislik bilimlerinde
kavranması gerekli olan mekanik konularında, tüm dünyada kullanılan hava masaları ve
elektrik uygulamaları için temel devre elemanlarından oluşmaktadır. Öğrencilerin interaktif
öğrenim süreçlerinde ihtiyaç duydukları diğer konular için optik ve elektromanyetik deney
setleri, ısı havuzu deneyi, akım terazisi deneyi gibi ileri uygulamalar için uygun ekipmanlar
kullanıma hazırdır.

Bilgisayar Laboratuvarı
Fakülte bünyesindeki iki bilgisayar laboratuvarında toplam 75 masaüstü bilgisayarda
Windows, Linux ve MacOS işletim sistemleri kullanılmaktadır. Ek olarak, hesaplamalı
bilimlerde kullanılmak üzere yüksek performanslı IBM Blade Center sunum kümesi
mevcuttur.

Bulut Bilişim Araştırma Laboratuvarı
Bu laboratuvarda geleceğin büyük veri işleme sistemleri, internet teknolojileri, dağıtık
sistemleri işletim sistemleri ve veri tabanları tasarlanıp geliştirilir. Çalışmalar sonucunda
sağlanan teknik kazanımlar arasında sistemlerin performans artırımı, iş yüklerinin bulut
içinde izolasyonu ölçeklenme kolaylığı ve akışlar üzerinde veri madenciliği yapılabilmesi
bulunur. Bu çalışmalar Avrupa Birliği FP7, TÜBİTAK ARDEB, IBM, Türk Telekom, TÜPRAŞ gibi
kurumlarca desteklenmektedir.

Yazılım Araştırmaları Laboratuvarı
Bu laboratuvarda bilgisayar yazılımlarının kaliteli, dayanıklı ve yüksek performanslı olması
için modern yaklaşımlar ve araçlar geliştirilir. Araştırma Laboratuvarı, programlama dilleri
ve teknolojileri yazılım optimizasyonu, dağıtık ve uyarlanabilir sistemler, yazılım mimarisi ve
hataya karşı dayanıklılık konularında uzmanlaşmıştır.

Robotik Laboratuvarı
Bünyesinde medikal robotik, akıllı kontrol sistemleri bilişsel robotik, akıllı gezen makinalar
ve insansı robot alanlarında çalışmalar yapılır. Laboratuvarda TurtleBot (gezgin),
DARwin-OP (insansı), AR.Drone (uçan), Kuka KR6 (endüstriyel robot kol) ve Gifu Hand-III
(16 serbestlik dereceli insansı el robotu) gibi farklı robotlar ile 3 boyutlu robot simülasyonu
ve sanal gerçeklik çalışmaları için kullanılacak bir 3D projektör, insan hareketlerini takip
etme olanağı sunan yüksek hızlı hareket takip sistemi OptiTrack bulunur.
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Lisans öğrencilerinin kuantum araştırma projelerine aktif katılımı teşvik edilmektedir.
Birçok dersin projesi olarak laboratuvar imkanları ve kuantum gereçleri
kullanılabilmektedir. Ülkenin ilk ve tek dolanık foton kaynağı ile kuantum kriptograﬁ
uygulamalı olarak yapılabilmektedir. Öğrencilere opto-elektronik aygıtların
geliştirilermesinde ve kuantum teknolojileri alanında
start-up ﬁrmaların kurulmasında destek verilmektedir.
Başarılı ve araştırma projelerinde yer almış öğrencilere yurt dışında
(Singapur’da) staj ve burs imkanı sağlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Durak, Elektrik Elektronik Mühendisliği
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Aktif olarak yer aldığım projelerde kazandığım deneyim ve hocalarımın desteği, eğitim hayatıma çok büyük
katkı sağladı. İnşaat Mühendisliği derslerimin yanında çeşitli araştırma projelerinde yer aldım. Dr. Zeynep
Başaran Bundur’un Yapı Malzemeleri Laboratuvarında Araştırma Ekibi’nde yer alarak kendimi geliştirme
fırsatı buldum. Ayrıca inşaat sahasında ve statik oﬁsinde iki ayrı staj yaptım. Bu stajlar boyunca teorik
olarak gördüğümüz bilgilerin pratikte nasıl uygulandığını öğrendim. Yer aldığım projeler ve yaptığım stajlar
sayesinde kariyerim boyunca karşılaşabileceğim çalışma ortamlarını elimden geldiğince gözlemleme
fırsatım oldu. Akademik çalışmalarımla beraber, 1 sene boyunca aktif olarak öğrenci kulübü başkanlığı
yaptım. Arkadaşlarımızla beraber kurduğumuz Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın bir kolu olan öğrenci kulübümüz
çeşitli etkinlikler düzenledi. Okulumuzun öğrenci girişimlerine verdiği önem ve destek sayesinde kulüp
çalışmalarımız ihtiyacı olan insanlara yardım sağladı, ayrıca gönüllü çalışma bilincini okulumuz öğrencilerine
aşılamak için bir başlangıç yapıldı. Hem akademik hem de sosyal alanda öğrenciye gereken desteği veren
öğrenci odaklı sistemin üniversitemizi diğer üniversitelerden farklı kılan özelliği olduğuna inanıyorum.
Şeyma Gürel, İnşaat Mühendisliği, 2018
TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Ödül Sahibi
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Elektronik ve Dijital Sistem Laboratuvarı
Öğrenciler hem lisans hem de yüksek lisans derslerinde, robot kampına ve bitirme
projelerine hizmet veren bu laboratuvardan 7 gün 24 saat faydalanabilmektedir.
Burada tatbikatı yapılan dersler arasında devreler, elektronik, sayısal sistemler, gömülü
sistemler, çip tasarımı, endüstriyel otomasyon ve bilgisayar mimarisi bulunmaktadır.
Laboratuvarda, çizgi izleyen otonom robotlar, sumo güreşçisi robotlar, 4 pervaneli
helikopterler, otomatlar, akıllı otel kasaları için bilgisayar işlemci çipleri ve görüntü işleme
çipleri tasarlanır.

Haberleşme Laboratuvarı
Haberleşme alanında verilen lisans derslerinde elde edilen teorik bilgileri uygulama ve
gerçekleştirme imkânı sağlayan laboratuvarda 50 MHz - 2.2 GHz frekansları arasında
çalışan son model yazılım tabanlı radyo (Software Deﬁned Radio, SDR) modülleri
kullanılarak analog, sayısal ve kablosuz haberleşme sistemleri tasarım ve analiz
çalışmaları yürütülür. Ayrıca Haberleşme Sistem Mühendisliği alanında uzmanlaşan lisans
öğrencilerinin bitirme ödevleri için çalışma ortamı sağlar.

Video, Görü ve Graﬁk Araştırma
Laboratuvarı
Dr. Öğretim Üyesi M. Furkan Kıraç’ın direktörlüğünü yaptığı laboratuvarda makina
öğrenimi alanındaki gelişmelerin takibi ve gündelik hayatımızdaki görsel verilere
uygulanabilecek yeni nesil algoritmaların araştırmaları yapılmaktadır. Derin öğrenme
konusunda uzmanlaşmış ekip, bu alanın güncel projelere uygulanması konusunda çalışır.
Laboratuvarımızda görsel kalite kontrol uygulamalarının endüstriyel otomasyon
projelerine entegrasyonu, kent güvenlik yönetim sistemi gibi Türkiye çapındaki projelerin
AR-GE’leri, traﬁk yoğunluğu tespiti, araç takibi, kayıp nesne analizi, alan güvenliği,
insan takibi gibi alanlarda aktif çalışmalar yapılır.

Haberleşme Teorisi ve Teknolojileri
Araştırma Laboratuvarı
Prof. Dr. Murat Uysal’ın direktörlüğünü yaptığı araştırma laboratuvarında kablosuz
haberleşme sistemleri ﬁziksel katman tasarımı, analizi ve gerçeklemesine yönelik
araştırmalar yapılmaktadır. Akustik, optik ve radyo frekanslarını kapsayacak geniş bir
yelpazede çalışan bu laboratuvarın başlıca çalışma konuları arasında; kanal kodlama,
kanal kestirimi ve denkleştirme, çeşitlilik teknikleri, çok taşıyıcılı haberleşme, çok giriş
çok çıkışlı (MIMO) haberleşme, iş birlikli (röle destekli) haberleşme, 5G ve sonrası için
kablosuz haberleşme teknolojileri, optik kablosuz haberleşme, görünür ışıkla haberleşme
ve kızılötesi ışıkla haberleşme bulunmaktadır.
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Konuşma ve Doğal Dil İşleme (KDDI)
Laboratuvarı
Dr. Öğretim Üyesi Cenk Demiroğlu’nun direktörlüğünü yaptığı KDDI laboratuvarında,
konuşulan doğal dilin işlenmesine dönük araştırma projeleri geniş bir yelpazede
yürütülmektedir. Ekip, özellikle yapay zeka ve istatistik örüntü tanıma tekniklerinin konuşma
ve metinlerin analizinde kullanılmasına odaklanmıştır. Bu alanların uygulama sahaları içerisinde
sesli imza, konuşma anlama, metinden ve konuşmadan duygu kestirimi, derin sinir ağları
yoluyla konuşma tanıma ve sentezleme bulunmaktadır.

Mikroelektromekanik Sistemler Laboratuvarı
Doç. Dr. Göksenin Yaralıoğlu’nun direktörlüğünü yaptığı MEMS laboratuvarında,
mikroelektromekanik sistemler üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar, özellikle
yeni sensör teknolojileri üzerinde yoğunlaşmakta olup, biyolojik temelli sensörlere daha geniş
yer verilmektedir. Ayrıca yine MEMS tabanlı, ultrasonik frekanslarda çalışan dönü ölçerler,
yüksek frekans transdüserleri ve mikro akışkan kanallar, laboratuvarın araştırma konuları
arasındadır.

Gömülü ve Mikroelektronik Sistemler
Laboratuvarı
Doç. Dr. Fatih Uğurdağ’ın direktörlüğünü yaptığı bu araştırma laboratuvarında özel amaçlı
çip, FPGA, GPU ve işlemciler tasarlanır ve bu teknolojileri kullanarak gerçek zamanlı
gömülü sistemler gerçeklenir. Laboratuvarda bu tasarımların hızlı yapılabilmesi ve eksiksiz
doğrulanabilmesi için yazılım araçları tasarlanır. Tasarlanan çip ve gömülü sistemler video
işleme, yapay görme, otomotiv elektroniği, endüstriyel otomasyon ve haberleşme alanlarında
çeşitli problemlere çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.

Mekanik Laboratuvarı
Mühendislik malzeme ve yapılarının değişken yüklemeler altında, şekil değiştirme ve kırılma
davranışlarını inceleyen bu laboratuvarda, statik- dinamik koşullarda ve farklı sıcaklıklardaki
katı mekaniği, hassas test düzenekleri ile belirlenir.

Genel Kimya Laboratuvarı
Laboratuvar, Makina ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde Genel Kimya dersinde öğretilen
temel kimya kavramlarının deneylerinin yapılması, öğrencilerin laboratuvar çalışmalarına
hazırlanması ve kimyasal analiz hakkında bilgilendirilmesi amacıyla donatılmıştır. Yaklaşık 20
öğrencinin aynı anda deney yapabildiği, çeker ocakların, terazilerin ve güvenlik donanımlarının
bulunduğu aktif kullanılan bir laboratuvardır.
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Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Laboratuvarı
Temel malzeme bilimi ve kimya deneylerinin yanı sıra malzemenin yüzey özelliklerini
incelemeye yönelik çeşitli olanaklar ile donanımlı bir laboratuvardır. Kimyasal sentezler,
mikroskobik yüzey incelemeleri, kimyasal mekaniksel yüzey düzlemleme, yüzey enerjisi ve
hidrofobisite ölçüm testleri elektrokimyasal ölçümler laboratuvarında gerçekleştirilebilmektedir.
Laboratuvar ayrıca genel kimya ve malzeme ders içeriğine uygun olarak konuların somut bir
biçimde öğrenilmesini sağlamak ve kimyasal analiz ve malzeme özellikleri hakkında öğrencileri
bilgilendirmek amaçlı donanım içermektedir.

Enerji Teknolojileri Laboratuvarı
İleri enerji teknolojileri, elektroniklerin soğutulması ve LED esaslı aydınlatma sistemleri üzerine
çalışılan laboratuvar bünyesinde; ileri ölçüm sistemleri termal kameralar, 10 mikron hassasiyetli
yüksek hızlı kameralar, saniyede 500 bin çekim yapabilen ve ileri optik ölçümlere sahip küre ve
gonyometre bulunmaktadır.

Aydınlatma Teknolojileri Araştırma
Laboratuvarı
90 m2’nin üzerinde alana sahip ve integral ışık ölçüm küresi, fotogonyometre, lüksmetre gibi
modern optik ölçüm cihazlarıyla donatılmış laboratuvarda yüksek hassasiyetlerde lümen çıktısı,
CRI, CCT, spektral dağılım, tepe ve baskın dalga boyları ölçülebildiği gibi radyometrik güç
(optik güç) ve mikro ölçekte termal ölçümler de yapılabilmektedir.

İmalat Teknolojileri Laboratuvarı
İleri teknoloji imalat yöntemleri kullanılarak bilgisayar destekli tasarımların hayata geçirildiği
laboratuvarda, çok eksenli sayısal kontrollü hassas işleme merkezlerinden, 3 boyutlu yazıcılara
kadar birçok makina bulunmaktadır.

Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı
Temel ve uygulamalı akışkanlar mekaniği problemleri çalışılan laboratuvarda mono-dispers
damla üreticisi, çeşitli özelliklerde kameralar, akış görüntüleme sistemleri, 2D/2C PIV sistemi,
Particle Master sistemi ve çeşitli data toplama ve dijital cihaz kontrol sistemleri mevcuttur.
Laboratuvarda, damlacıkların dinamiği ve sprey teknolojileri araştırmaları yürütülmektedir.

Mikro/Nano Teknolojileri Laboratuvarı
Laboratuvar yakın alan ışınımla ısı transferi, nano/mikro partiküller, optik MEMS ve silikon
fotonik konularında araştırmalar yapmak için kullanılmaktadır.
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Yapı Malzemeleri Laboratuvarı
Laboratuvarda çimento esaslı malzemelerin hem mekanik hem de kimyasal yapısının incelenmesini
sağlayacak altyapı olanakları bulunmaktadır. Bünyesinde çimento, aggrega, taze beton, sertleşmiş
beton ve benzeri diğer inşaat malzemeleri üzerinde çekme, basınç, eğilme ve diğer standart deneyler
yapılabilmektedir.

Zemin Mekaniği Laboratuvarı
Zeminlerin mühendislik özelliklerinin incelenip belirlendiği, standart deneylerin yanı sıra gerilme ve
deformasyon kontrollü üç eksenli basınç, kesme kutusu, ödometre, sabit hızlı konsolidasyon ve
kompaksiyon deney sistemlerini barındıran bu laboratuvarda, eğitim, araştırma ve uygulamaya yönelik
çalışmalar yapılabilmektedir.

Kuantum Optiği ve Kuantum Elektrodinamiği
Laboratuvarı
Dr. Öğretim Üyesi Kadir Durak’ın direktörlüğünü yaptığı araştırma laboratuvarında kuantum haberleşme/
kriptograﬁ ve kuantum elektrodinamiği alanlarında araştırma yapılmaktadır. Çalışılan başlıca araştırma konuları
dolanık foton kaynaklarının güvenilir haberleşme amaçlı optimizasyonu, iki ya da daha fazla nokta arasında
kuantum anahtar dağıtımı, atom-foton etkileşimleri, kuantum kapıları ve kuantum ışınlama başlıkları altında
toplanabilir.

Biyomekatronik Laboratuvarı
ÖzÜ – X binasında 125 m2 alanda faaliyet gösteren laboratuvarda biyomekatronik alanında çalışmalar yürütülmekte
ve çalışmalar Avrupa Birliği Ufuk 2020 (H2020) ve TÜBİTAK tarafından fonlanmaktadır. Bu bağlamda, insandan
biyoalgılayıcılarla toplanan sinyallerin insanın iş görebilme kapasitesini arttıracak ve pozitif fayda sağlayacak
bir kontrol algoritması dahilinde işlenmesi ve yine insanla uyum gösterecek şekilde sistemin hareketlerinin
denetlemesini konu alan biyomekatronik laboratuvarında, rehabilitasyon robotları, sağlıklı insanlarda güç artırımı
ile patolojik yürüme bozuklukları yaşayan hastalarda yürüme geri kazanımı sağlayan robotik dış iskeletler, makina
öğrenmesi metoduyla insandan beceri kazanımı sağlayan akıllı robot kollar, niyet kestirimi yaparak insana çeşitli
görevlerde yardım sağlayan robotik sistemler, yapay kaslar ve yenilikçi biyoalgılayıcılar çalışılan örnek konulardır.

Parçacık Hızlandırıcı Laboratuvarı
2017 yılı Eylül ayında ÖzÜ-X bünyesinde faaliyete başlayan laboratuvarın temel amacı, yüklü iyonların
elektrik ve manyetik alanlar yardımı ile dairesel yörüngelerde hızlandırılarak yüksek enerjili iyon
demetlerinin elde edildiği siklotronların imalatını gerçekleştirmektir.
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Analog ve RF Laboratuvarı
Mikroçiplerden akıllı cihaz ve sensörlere, kendi kendine misyon gerçekleştirebilen otonom
insansız hava araçlarından biyomedikal cihazlara kadar pek çok mikroelektronik bazlı teknolojinin
teori aşamasından son prototipe kadar tasarımının gerçekleştirildiği araştırma laboratuvarında
dünyanın önde gelen araştırmacıları tarafından tasarlanan mikroçipler ve akıllı mikroelektronik
parçalar, ülkemizden dünya pazarlarına sunulacak, katma değeri yüksek ürünler halini alır. Lisans,
yüksek lisans ve doktora düzeyinden araştırmacılara ev sahipliği yapan bu laboratuvarlar, pek çok
mühendis bilim insanının yetişmesine de imkan tanır.

Titreşim ve Akustik Laboratuvarı
Dr. Öğretim Üyesi Polat Şendur’un direktörlüğünü yaptığı bu araştırma laboratuvarında
mekanik titreşimler ile akustik ve çoklu cisimler dinamiği simülasyon ve gerçeklemesine yönelik
araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuvar kapsamında kullanılan en son teknolojik gelişmelere
uygun simülasyon ve test araçları ile otomotiv başta olmak üzere temel ve uygulamalı araştırma
projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. Laboratuvar aynı zamanda lisans ve yüksek
lisans derslerinde öğrencilerin simülasyon ve testler ile teorik bilgilerini pekiştirmelerine imkan
sağlamaktadır.

Yapay Zeka Laboratuvarları (AI@OzU)
Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyelerinin yapay zeka alanında araştırmalarını yürüttüğü ve
öğrencilerin bu konuda aldığı seçmeli derslerde öğrendiklerini uygulamalarına olanak sağlayan
şemsiye bir laboratuvar olan AI@OZU’nün altında, Akıllı Sistemler, Beyin & Robotik, İstatistik
Makina Öğrenmesi, Doğal Dil İşleme ve Bilgisayar Görüşü Laboratuvarları mevcuttur. Bu araştırma
laboratuvarları, günlük hayatı kolaylaştıracak ve verimliliği artıracak her türlü bilişsel sistem, akıllı
yazılım ve donanımların hayata geçirilmesini ve bunlar için gerekli olan teorik modellerin ve
yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini hedeﬂer.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimize temel bilgisayar mühendislik eğitimini
büyük bir titizlikle verirken, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilecekleri ve modern
tekniklerin öğretildiği zengin bir ders müfredatı sunuyoruz. Bölümümüz özellikle yapay zeka ve
makina öğrenmesi konularında güçlü kadrosuyla uluslararası deneyimlerini öğrenmeye tutkun
geleceğin mühendisleriyle paylaşmayı hedeﬂiyor. Öğrencilerimiz henüz lisans öğrenimleri
sırasında, öğretim üyelerinin araştırma projelerinde yer alıyor, akademik çalışmalara imza atıyor,
uluslararası yarışmalarda bizleri başarıyla temsil ediyor ve hatta Hollanda, Norveç ve Amerika
gibi ülkelerin en iyi üniversitelerine araştırma yapıyorlar. ÖzÜ öğrencilerinin edindikleri en
önemli artı değerlerden birisi, mezun olduktan sonra bile her zaman ziyaret edebilecekleri ve
danışabilecekleri öğretim üyeleriyle aile sıcaklığını yakalayabilmeleridir. Bizler ÖzÜ CS ailesi
olarak sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Aydoğan, Bilgisayar Mühendisliği
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Sektörel Eğitim
Özyeğin Üniversitesi, sektörlerle iç içe eğitim felsefesi doğrultusunda,
sektörel farkındalıklarını artırarak öğrencilerin 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 : Işletme Entegrasyonu (Business Integration)
SEC 499 : Yeni Iş 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.

Üniversitemizin de girişimciliğe ve pratik mühendisliğe verdiği önem çerçevesinde,
öğrencilerimiz diğer mühendislik disiplinlerinden öğrencilerle takım çalışmaları, muhtelif ulusal
ve uluslararası şirketlerde staj tecrübeleri, laboratuvarlarda ve projelerde elde ettikleri pratik
mühendislik tecrübeleriyle akranlarından olumlu yönde ayrışıyor.
Üç yıldan fazla süre NASA’da, uzaya gitmiş parçalar tasarlayan biri olarak, mühendisliğin
kağıt üstünde kalmaması gerektiğini, günümüzde çok yaygınlaşan simülasyon ve hesaplama
araçlarının ﬁziksel olarak neler olduğunu anlamamıza engel olmaması gerektiğini ve yapılan
işin amacının, insanlığa ne kadar küçük olursa olsun faydasını gözden kaçırmamalarını
öğrencilerimle hep paylaşmaya çalışıyorum. Denklemlerin, kodların ve metinlerin arasında
kaybolup meraklarını yitirmemelerini bir şeyin neden öyle olduğunu anlamak için gayret sarf
etmelerini istiyorum.
Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Halid Akgiray, Elektrik Elektronik Mühendisliği
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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.

Mühendislik Fakültemiz, bulunduğum 4 sene içerisinde bana birçok kaynak sundu. Çok fazla projeye dahil oldum
ve bunların hepsinde kendimi çok ciddi derecede geliştirme fırsatı yakaladım. Bana göre bölümümüzün ders
programı çok iyi şekilde planlanmış ve bunun ne kadar önemli olduğunu zaman içerisinde anlıyorsunuz. Üniversite
hayatımın başından bu yana her yaz staj yaptım. Bu stajlar sırasında ders almak ve dersleri iyi notlarla geçmek
kadar kendi başına araştırıp öğrenmenin de ne kadar önemli olduğunu öğrendim; çünkü derste anlatılanları
gerçek hayata dökebilmek için, o konu ile ilgili proje yapmanız şart.
Bence Özyeğin Üniversitesi’ni diğer üniversitelerden farklı kılan en önemli özellik, size gelecek bazlı yetkinlikleri
(disiplin, çalışma etiği, saygı, iletişim) aşılayarak, aynı zamanda eviniz gibi hissedebileceğiniz bir ortam sunmasıdır.
Hocalarımızla beraber çalışmak bizler için, özellikle lisans seviyesindeyken, yeri doldurulamaz bir deneyim oluyor.
Emir Arditi, Bilgisayar Mühendisliği, 2018
IEEEXtreme R8 ilk 100 (OzUX Takımı)
Otomatik Pazarlık Yapan Sistemler Yarışması’nda İkincilik (ANAC)
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Yenilikçi Yüksek Teknoloji Şirketleri
Kurma Yetkinliği
Mühendislik ve İşletme programlarından öğrencilerin ekip çalışması içinde, yenilikçi yüksek
teknoloji şirketleri kurma konusunda uzmanlaşmaları hedeﬂenir. Bu hedef doğrultusunda
öğrencilere, kendileri ve meslektaşları için yeni iş olanakları yaratabilecek yetkinlikler
kazandırılır. Mezunlar sermaye bulma, iş planı hazırlama, patent ve ﬁkri mülkiyet konularında
donanımlı bireyler olarak iş hayatına atılırlar.

Özyeğin Üniversitesi çağın gereksinimlerine göre düzenlenmiş ders programı ve sanayi iş birlikleri ile
öğrencilerine benzersiz bir ekosistemin parçası olma şansı sunmaktadır. Öğrenciler, gerek derslerde
öğrendikleri gerekse ders dışında, öğretim görevlerinin danışmanlığında yürütülen sanayi iş birliği
projelerine dahil olarak, öğrendikleriyle mesleklerine ve ilgi alanlarına dair edinimlerini maksimum
seviyeye getirme fırsatına sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimizin her biri uluslararası düzeyde
akademik ve sanayi tecrübesine sahip öğretim üyelerimizle beraber projelerde birebir çalışma
imkanı ve hocalarının tecrübelerinden faydalanabilme olanağına erişmeleri de “Öğrenci Odaklı” ve
“Uygulanabilir” eğitim anlayışımızın bir parçasıdır.
Dr. Öğretim Üyesi Erinç Albey, Endüstri Mühendisliği
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Serbest Danışmanlık Projeleri
Mühendislik Fakültesi akademisyenleri NETAŞ, Ford, Arçelik, Şişecam Turkcell, Vestel, Invenoa
Yazılım, Kıvanç Tekstil gibi sektörlerinde önde gelen ﬁrmalarla iş birliği yaparak serbest
araştırma ve danışmanlık projeleri yürütmektedir. Fakültenin yüksek lisans ve lisans öğrencileri
bu projelerde yer alarak gerçek şirket problemlerine çözümler üretme, kendi bitirme
projelerinde bu şirketlerle birlikte çalışma ve iletişim ağlarını genişletme imkanı bulurlar.

Özyeğin Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenler sadece derslerde değil,
kariyer planlamalarında ve okul içi çalışmalarında da bir arada hareket eder. Öğrencilerimiz,
laboratuvarlarımızda hem gönüllü olarak hem de TÜBİTAK araştırma projelerinde çalışma
imkanı bulur. Zorunlu stajlar ile beraber ilerleyince; öğrenciler, hem akademik hayatın hem de
kariyerin gerekliliklerini gözlemleme şansını yakalar. ÖzÜ İnşaat Mühendisliğinde her öğrencinin
laboratuvarlarda birebir deney yapma ve çalışma olanağına sahip olması ve bu çalışmalar için gerekli
altyapımızın var olması, ÖzÜ İnşaat Mühendisliğini öne çıkaran en önemli unsurlardandır.
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Başaran Bundur, İnşaat Mühendisliği
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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 alıyor. 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
• Akas Enerji
• Akbank
• Alcatel-Lucent
• Appen
• AppLogist Bilişim
Teknolojileri
• Arçelik
• Arena Bilgisayar
• ASME
• Assan Elektronik
• Autoliv
• Azercosmos
• Bank Soft
• Bant Boru Sanayi
• Bareks
• Barilla
• Bayer Türk
• Bosch
• Böllhoff Türkiye
• BSH Ev Aletleri
• Burda Bebek
• Burgan Bank
• Butterﬂy Textile Co.
• Canlar Mekatronik Inc.
• Chep Türkiye
• Coca-Cola
• Çalık Enerji
• Daikin
• Danone
• DeFacto
• Deloitte
• Denizbank
• Detaysoft
• Devlet Hava Meydanları
• DHC
• DHL
• Dropbox
• Düzey Pazarlama
• Ebrandvalue

• Eczacıbaşı Hijyen
• Ekol Lojistik
• English Home
• Enuygun.Com
• Ericsson
• Ernst & Young Türkiye
• Eti Gıda
• Falcon Limited Company
• Fiba Perakende
• Fibabanka
• Fiz Bilişim
• Garanti Bankası
• General Electric
• GTEC
• Getsy
• Grg Banking
• Güven Varlık Yönetimi
• Hasçelik
• Hepsiburada.com
• Hexagon Studio
• HSBC
• Huawei
• IBSS Danışmanlık
• ICBC Turkey
• IFS
• ING Bank
• Ingram Micro Clou
• Interteks•iMc
• Innova
• Innovera
• Ipsos
• Johnson & Johnson
• Kimberly-Clark
• Kiwa Türkiye
• Kolektif Labs
• Koton
• Kuveyt Türk
• L’Oréal Türkiye
• LC Waikiki

• Lineris Solutions
• Lucky Textile
• Mills
• Mageba Yapı
• Mapfre Sigorta
• Marka Kod
• Mercedes Benz
• METRO Cash & Carry
• Migros
• Milsoft Yazılım
• Mondelez International
• Monitise Mea
• Moodnode Gmbh
• My Proje
• Netaş A.Ş.
• Netser
• Nielsen Company
• Nike
• Nurteks
• OBSS Bilişim
• Open Health Network
• Özyeğin Üniversitesi
• Pakmaya
• P.I. Works
• P&G
• Palex
• Paşabahçe
• Petkim
• Philip Morris
• Pınar Süt
• Piksel Bilişim
• Platinmarket
• Pratt&Whitney
• PWC
• Renault
• Sanko Textile
• Sanoﬁ
• SAP
• Sapphire Consulting

• Sauce Labs
• Schneider Electric
• Schott Orim Cam
• Siemens
• Smartface.Io
• Sociomantic Labs
• Solvoyo
• Sony
• Stan Advoka
• Şekerbank
• Şişecam
• Tab Food Investments
• Teksan
• Tenacore-California
• The Kraft Heinz Company
• THY
• Tırsan Treyler
• Tomtec
• Trakya Elektrik
• Trendyol
• Turkcell
• Turkish Technic
• Tümosan Engine
• U.N Ro-Ro
• Unilever
• UPS
• Vakıfbank
• Vektora Bilişim
Teknolojileri
• Vestel
• Vodafone
• Volkwagen Doğuş
Finansman
• Watsons
• Yapı Kredi
• Yum! Brands Inc.
• Ziraat Bankası
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