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Rektörümüzden

Özyeğin Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Esra Gençtürk
Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü,  2018-
2019 akademik yılı boyunca gerçekleştirilen 45 
farklı etkinlikte iç ve dış paydaşlarımızla beraber 
gurur ve coşku ile kutladık. (https://10.ozyegin.
edu.tr/) Bütün 10. yıl etkinliklerimizi; hem 
katılanlar için bir özet, katılamayanlar için bir 
bilgi paylaşımı olarak, hem de üniversitemizin 
tarihine bir not düşmek adına Kurumsal İletişim 
birimimizin titizlikle hazırladığı GazeteÖzÜ’nün 
bu özel sayısında görebilirsiniz. Bu sene                   
6 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz ve ilk defa 
tüm lisans ve yüksek lisans programlarımızdan 
mezun verdiğimiz mezuniyet törenimiz de 10. 
yıl kutlamalarımızın kapanışı niteliğinde olacak 
şekilde planlandı. Bu vesile ile 10. yılımız için 
özel etkinlikler düzenleyen ve bu çalışmalara 
destek veren tüm ÖzÜ mensuplarına şahsım 
ve üniversitemiz adına bir kez daha en derin 
teşekkürlerimi sunuyorum.
   
Gerçekleştirdiğimiz özgün araştırma ve eğitim 
faaliyetlerimiz, güçlü iş birliklerimiz ve hesap 
verebilir kurumsal yönetimimizle, ülkemizin 
en gözde yükseköğretim kurumları arasındaki 
yerimizi pekiştiriyoruz. Henüz 10 yaşında genç 
bir üniversite olmamıza rağmen farklı ve başarılı 
uygulamalarımızla uluslararası sıralamalarda da 
benzer şekilde üst sıralarda yer almaya başladık. 

ÖzÜ’nün farkı; yükseköğretimin gereklilik-
lerini söylemlerle, sloganlarla tekrarlamak 
yerine bu gereklilikleri sahiplenip, ezber 
bozan çözümler geliştirmesi ve bunları 
başarıyla hayata geçirmiş olmasıdır. 
  
Bu yıl iki uluslararası başarıyla gururlandık 

ÖzÜ kimliğinin ve farkının somut göstergelerinden 
olan iki ayrı konuda, dünyada en yaygın referans 
gösterilen Londra merkezli yükseköğretim 
derecelendirme kuruluşu Times Higher Education 
(THE) 2019 sıralamalarının sonuçları bizi ayrıca 
gururlandırdı. Bu konulardan biri; öğrenciyi 
odağına alan, akademik eğitimlerini sektörel 
bilgi, somut beceriler, kişisel gelişim ve mesleki 
deneyim ile pekiştirmeyi hedefleyen çok 
boyutlu Sektörel Eğitim Programımız. Üniversite 
öğrencilerinin evrensel ihtiyaçları ile Türkiye’ye 
özel gereksinimlere çözüm olarak kurguladığımız 
bu özgün program, farklı uluslararası kurumlar 
tarafından örnek uygulama olarak tanımlanmıştı. 
(ör: ISCN 2014-2016) Bu sene de Sektörel 
Eğitim Programımız ve bu programı destekleyen 
Profesyonel Gelişim birimimizin faaliyetleri ile 
Yükseköğretimin Oscar’ları olarak kabul edilen 
ve 14 yıldır üniversitelerde en iyi uygulamaların 
ödüllendirildiği THE AWARDS 2019 programında 
kısa listeye girebilen 8 üniversite arasında yer 
aldık. Bu ödülün Öğrenciler için Üstün Destek  
kategorisinde de ‘Sektörel Eğitim Programı’ 
uygulamamız ile  Türkiye’den seçilen iki 
üniversiteden biri olduk. 

ÖzÜ farkının göstergesi olan konulardan ikincisi, 
toplumsal ve çevresel sorumluluğumuzun 
bilinci ile bilimsel araştırmalarımızdan eğitime, 
iş birliklerimizden yönetimsel önceliklerimize 
kadar çok geniş bir yelpazede sahiplendiğimiz 
sürdürülebilirlik olgusu. THE tarafından 76 
ülkeden 550 üniversitenin değerlendirildiği THE 
Impact üniversite genel sıralamasında, Birleşmiş 
Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
ulaşmak için üniversitelerin topluma yaptıkları 
katkıda, Toplumsal Etkisi En Yüksek Türk 
Üniversitesi seçildik. Değerlendirmeye alınan 
11 küresel hedefin üçünde (Sorumlu Üretim ve 
Tüketim / Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar / 
Sürdürülebilir Kentler ve Yaşam Alanları)  ilk 
50’de, sekizinde de ilk 100’de yer aldık. THE gibi bir 
derecelendirme kuruluşunun sürdürülebilirliği, 
yükseköğretim kurumlarının yarattığı katma 

değerin ana kriteri olarak tanımlanması hiç 
şüphesiz memnuniyet verici. Bu sıralamaya 
Türkiye’den girebilen üniversitelerin başını 
çekiyor olmamız, genç üniversitemizin uluslararası 
itibarına katkısı açısından önemli olduğu kadar 
bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin 
öncü olması ve örnek alınması açısından da çok 
değerli. Birer sürdürülebilirlik elçisi gibi çalışarak, 
farklı konularda gerçekleştirdikleri etkisi yüksek 
faaliyetler ile üniversitemizi bu konuma taşıyan 
tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim.   

Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
alanındaki çalışmalarımızla fark yaratıyoruz

Bu akademik yılın başında Rektörlüğe bağlı olarak 
kurulan Sürdürülebilirlik Platformu (SP) ile hem 
çeşitli birimlerimizin sürdürülebilirlikle ilgili 
faaliyetlerinin takip edilmesi, koordinasyonun 
sağlanması ve raporlanması ile ilgili çalışmaların 
hem de sürdürülebilir bir yaşam biçimine 
üniversitemizin yapacağı anlamlı ve ölçülebilir 
katkıların hızlanarak devam edeceğine 
inanıyorum. Bu bağlamda üniversitemizde 
yürütülen PLOTINA Projesi ile beraber SP’nin 
de önceliklendirdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği    
(SKH 5) çalışmalarımız neticesinde üniversitemize 
özgü çok disiplinli, çok katmanlı ve çok rol 
alanlı bir eylem planı hazırlandı ve uygulanmaya 
başlandı. Bu planı “en iyi uygulama” örneği 
olarak sunmak üzere Avrupa Kadın Rektörler 
Derneği’nin (EWORA) bu seneki 6. konferansına 
Türkiye’den davet edilen tek üniversite olmamız 
yaptıklarımızla yetinmememiz, eşit değer veren 
ve eşit imkan için cesaretle ve kararlılıkla 
çalışmalarımıza devam etmemiz gerektiğini 
gösterdi.

Üniversitemizin 10 yılda elde ettiği 
başarılar hiç şüphesiz tesadüf değil. Bunun 
bilinci ve sorumluluğunun yanı sıra, bu 
10 yılda kendi “ilk”lerimizle ve ortak 
değerlerimizle ÖzÜ ailemizin kurumsal 
kültürünü oluşturabilmenin, ulusal ve 
uluslararası yükseköğretim platformlarında 
“en” olabilmenin, hepimize tarifsiz bir 
keyif, haklı bir gurur ve tutkulu bir çalışma 
azmi verdiğine inanıyorum. Bu yolculukta 
bize eşlik eden, özverili çalışmalarımıza, 
başarılarımızın keyfine ve gururuna ortak 
olan tüm çalışma arkadaşlarımla, varlığımızı 
anlamlı kılan sevgili öğrencilerimiz ve değerli 
mezunlarımızla daha nice 10 yıllara…

European Women Rectors Association (EWORA) tarafından düzenlenen 6. Avrupa Kadın Rektörler 
Konferansı 13–14 Mayıs tarihlerinde İsveç’te bulunan Malmö University’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. “Responding to Evolving Challenges: Best Practices for Women Leadership in 
Academia” başlığıyla düzenlenen konferansta, akademide cinsiyet eşitliği konusunda hem yerel 
hem de küresel düzeyde uygulamaya alınan politika, strateji ve uygulamalar tartışıldı. Tüm 
dünyadan yükseköğretim liderlerinin yanı sıra araştırma kuruluşları yöneticileri ve cinsiyet 
eşitliği uzmanlarının katıldığı konferansa davet edilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Esra Gençtürk, 1. Genel Oturum’da bir konuşma gerçekleştirdi.
 
Prof. Dr. Esra Gençtürk konuşmasında, Türkiye’deki kadın akademisyen sayıları ile ilgili 
değerlendirmelerini sundu ve akademide cinsiyet eşitliğine ilişkin Özyeğin Üniversitesi’nde 
yürütülen özgün çalışmalarla ilgili detaylı bilgi paylaştı. Üniversitemizin benimsediği 
sürdürülebilirlik politikalarından biri olan “Cinsiyet Eşitliği” ve 2016 yılından beri devam eden 
PLOTINA Projesi kapsamında yapılan öz değerlendirme çalışmaları neticesinde  hazırlanan 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı ve bu planı “en iyi uygulama” yapan farklı özellikleri hakkında 
katılımcılara bilgi aktardı.  
 
6. Avrupa Kadın Rektörler Konferansı, konusunda uzman lider ve yöneticilerin katıldığı paneller 
ve oturumlar aracılığıyla, akademide yönetici pozisyonlarındaki cinsiyet eşitliğinin önündeki 
ana engelleri tartışma olanağı sunarken, en iyi uygulamaları hayata geçirebilmek için yeni 
metodolojilerin değerlendirilmesine de imkan sağladı.

Prof. Dr. Esra Gençtürk 6. Avrupa Kadın Rektörler Konferansı’na konuşmacı olarak davet edildi
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Başarılar

2017-2018 ÖzÜ Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Üniversitemizde Araştırma, Eğitim-Öğretim, Bilgi Transferi 
ve İdari Hizmet kategorilerinde yaptıkları üst düzey katkılar 
için tam zamanlı öğretim üyelerimiz, öğretim görevlilerimiz 
ve idari çalışanlarımıza verilen “Özyeğin Üniversitesi Üstün 
Başarı Ödülleri” düzenlenen törenle verildi.  

Bu ödüller, üniversitemizde  üstün performans gösteren 
ÖzÜ mensuplarına verilen önem ve değeri göstermek, onları 
yeni başarılar için teşvik etmek, genç öğretim üyeleri ve 
öğretim görevlilerimize uzun vadeli bakış açısı sunmak, söz 
konusu başarıların üniversite içinde ve dışında duyulmasını 
sağlamak hedefiyle 2013 yılından bu yana verilmektedir.

Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet 
ve bilgi aktarımı ile  mükemmeliyet anlayışı doğrultusunda 
verilen ödüllerin  bu yılki sahipleri, Rektör Özel Ödülü 
kategorisinde Prof. Dr. Reha Civanlar, Araştırmada Üstün 
Başarı dalında Mühendislik Fakültemizden Dr. Öğretim 
Üyesi Özgür Ertunç, Bilgi Transferinde Üstün Başarı 
dalında Sosyal Bilimler Fakültemizden Dr. Öğretim Üyesi 
Ali Serdar, Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı dalında Yabancı 
Diller Yüksekokulumuz Öğretim Görevlilerinden Saadet 
Tıkaç ve Michele Martinez Velasco oldu. Bu yılın İdari 
Hizmette Üstün Başarı Ödülü ise Bilgi Teknolojileri Yazılım
Müdürü Yeşim Tuba Başaran’a verildi.

ARAŞTIRMADA 
ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

REKTÖR
ÖZEL ÖDÜLÜ

Dr. Öğretim Üyesi 
ÖZGÜR ERTUNÇ

Prof. Dr. 
REHA CİVANLAR

Makina Mühendisliği Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı’nın kuruluşu

3 akademik proje, 2 sanayi projesi 

20 makale, 20 konferans bildirisi, 150’den fazla atıf sayısı

Çok sayıda öğrencinin doktora ve yüksek lisans çalışmalarına katkısı

Mühendislik Fakültesi Dekanı (2010-2014) ve Araştırmadan Sorumlu 

Rektör Yardımcısı (2014-2019) görevlerine ilaveten başkanlık 

yaptığı kurullar ve üyesi olduğu komisyonlardaki 

başarılı çalışmaları ile üniversitemize yaptığı değerli katkılar

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE
ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

İDARİ HİZMETTE
ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Öğretim Görevlisi 
MICHELE MARTINEZ VELASCO

Bilgi Teknolojileri Yazılım Md. 
YEŞİM TUBA BAŞARAN 

Etkin bir şekilde kullandığı “interaktif ve yaratıcı” aktivitelerin 
öğrencilerin dil becerilerinin gelişimine çok olumlu katkıda 

bulunması

Öğrencilerini uluslararası dil yeterliliği sertifikaları almaya teşvik 
etmesi ve öğrenim bursları almalarına destek olması

Kendi sorumlu olduğu görevi/birimi dışında Planlama ve Analiz 
ekibinin faaliyetlerine yaptığı liderlik ve 2018 – 2023 Stratejik Plan 

çalışmalarında veri bazlı sistemin kurulması ve uygulanmasında 
gösterdiği özverili çalışmalar ve kurum içinde sağladığı etkin 

koordinasyon 

BİLGİ TRANSFERİNDE
ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE
ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Dr. Öğretim Üyesi 
ALİ SERDAR

Öğretim Görevlisi
SAADET TIKAÇ

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Elginkan Vakfı’nın 
2017 Türk Kültürü Araştırma Ödülü’nü kazanan 

“Tefrika Roman Tarihi (1831-1928)” projesi 

Proje kapsamında bulunan 570 tefrika romanın dijital kopyaları 
alınarak araştırmacıların ve kamunun erişimine açılması

Çevrimiçi dersleri başarıyla tamamlayarak edindiği birikimle 
öğrencilerinin bilgi ve ilgisine olumlu katkı sağlaması

Öğrenci değerlendirme anketlerinde sayısal ve sözel 
yüksek memnuniyet düzeyi
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Başarılar

Araştırmada Üstün Başarı Ödülü

2013-2014 
Doç. Dr. Koen Pauwels (İşletme Fakültesi)
Prof. Dr. Murat Uysal (Mühendislik Fakültesi)

2014-2015
Prof. Dr. Ekrem Duman (Mühendislik Fakültesi)

2015-2016
Prof. Dr. Hüsnü Ata Erbay (Mühendislik Fakültesi)

2016-2017
Doç. Dr. Güney Güven Yapıcı (Mühendislik Fakültesi)

Bilgi Transferinde Üstün Başarı Ödülü 

2013-2014 
Prof. Dr. Pınar Mengüç (Mühendislik Fakültesi)
Dr. Öğretim Üyesi Emrah Şener (İşletme Fakültesi)

2014-2015
Prof. Dr. Pınar Mengüç (Mühendislik Fakültesi)

2015-2016
Doç. Dr. Bahar Başım Doğan (Mühendislik Fakültesi)

2016-2017
Dr. Öğretim Üyesi Burhan Gülbahar (Mühendislik Fakültesi)

Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü

2012-2013
Prof. Dr. Güray Erkol (Mühendislik Fakültesi)
Öğr. Gör. Nazan Özçınar (Yabancı Diller Yüksekokulu)

2013-2014
Doç. Dr. Kutsal Doğan (İşletme Fakültesi)
Öğr. Gör. Neslihan Sabuncu (Yabancı Diller Yüksekokulu)

2014-2015
Dr. Öğretim Üyesi Çimen G. Erkol (Sosyal Bilimler Fakültesi)
Öğr. Gör. Aslı Lidice Göktürk Sağlam (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Dr. Öğretim Üyesi Faik Gür (Sosyal Bilimler Fakültesi)

2015-2016
Prof. Dr. Ümit Özlale (İşletme Fakültesi)
Dr. Öğretim Üyesi Okan Örsan Özener (Mühendislik Fakültesi)
Öğr. Gör. Petek Şirin (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Rabia Ayfer Karaca (Yabancı Diller Yüksekokulu)

2016-2017
Dr. Öğretim Üyesi T. Barış Aktemur (Mühendislik Fakültesi)
Öğretim Görevlisi Mehmet Demir (Yabancı Diller Yüksekokulu)

Hizmette Üstün Başarı Ödülü

2013-2014 
Dr. Öğretim Üyesi Faik Gür (Sosyal Bilimler Fakültesi)
Dr. Öğretim Üyesi T. Barış Aktemur (Mühendislik Fakültesi)
Dr. Öğretim Üyesi M. Helena Turhan (Hukuk Fakültesi)
Öğr. Gör. M. Bülent Aksum (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
Dr. Öğretim Üyesi A. Murat Fiş (İşletme Fakültesi)

2014-2015
Dr. Öğretim Üyesi Özkan Bebek (Mühendislik Fakültesi)

2015-2016
Doç. Dr. Fatih Uğurdağ (Mühendislik Fakültesi)

2016-2017
Prof. Dr. Saadet Erbay (Mühendislik Fakültesi)

İdari Hizmette Üstün Başarı Ödülü

2016-2017 
Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Ofisi

*   Üniversitemizin Araştırmada, Bilgi Transferinde ve Hizmette Üstün Başarı Ödülleri 
 2013-2014 Akademik Yılında verilmeye başlanmıştır.

** Üniversitemizin İdari Hizmette Üstün Başarı Ödülleri 2016-2017 Akademik Yılında
 verilmeye başlanmıştır.

Üniversitemizde 10. Hizmet Yılını Tamamlayan 
Akademik ve İdari Kadromuz

A
K
A
D
E
M
İ
K

2018

Rektörlük Ofisi
Prof. Dr. Güray Erkol

Prof. Dr. Mehmet Reha Civanlar

Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Pınar Mengüç

İşletme Fakültesi Doç. Dr. Tuğba Çayırlı

Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Çimen Günay Erkol

Dr. Öğr. Üyesi Faik Gür

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Oktar Thomas

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Aslı Lidice Göktürk Sağlam

Öğr. Gör. Azra Nihal Yılmaz

Öğr. Gör. Ece Betil Arpacıoğlu

Öğr. Gör. Halide Nazan Özçınar Sırel

Öğr. Gör. Hamdune Nergiz Enmutlu Elpe

Öğr. Gör. Ömer Mahir Sarıgül

İ

D

A

R

İ

2018

Genel Sekreterlik Ahmet Tolga Önder

Planlama ve Analiz Ofisi İlknur İkiz

Operasyon Okan Gül

Mühendislik Fakültesi Ayşe Erol

Yabancı Diller Yüksekokulu Alev Demir

İnsan Kaynakları
Aslı Kapaklı

Müge Belbes

Öğrenci Gelişimi ve Deneyimi Meral Arslan Aydın

Mali İşler
Mustafa Gölgeci

Tahir Serhat Yapar

Bilgi Teknolojileri

Işın Sarıöz Bükücüler

Melih Can

Meral Işık

Yusuf Bayramoğlu

Operasyon

Bilal Kütük

Hasan Büyükkaya

Recep Uzal

Sanem İlçe

Şeref Kurt

Muhteşem Hakkı Önder

Kütüphane
Özlem Efe

Ayhan Bozkurt

2017

Önceki yıllarda üniversitemizin Üstün Başarı 
Ödülleri’ni almış olan ÖzÜ Mensupları
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Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
üyeliği teklif edildiği anda büyük 
gurur duydum, bir an bile tereddüt 
etmeden kabul ettim. Öncelikle beni 
bu unvana layık gören herkese en 
içten duygularla teşekkür ediyorum. 
Mütevelli Heyeti üyesi olarak 
deneyim ve bilgi birikimimle Özyeğin 
Üniversitesi’nin mükemmeliyetçi 
akademik faaliyetlerine katkı 
sağlayabileceğime inanıyorum. 

 
Başarılı çalışmalarını çok yakından 
izlemekte olduğum Özyeğin 
Üniversitesi, henüz çok genç bir 
üniversite olmasına rağmen, 10 yılda 
elde ettiği ulusal ve uluslararası 
başarıları, eğitim kalitesinin 
uluslararası standartlarda olduğunu 

belgeleyen fakülte ve yüksekokul akreditasyonları, uluslararası sıralamalarda birincilik dahil en üst sıralarda 
yer alması ile pek çok köklü üniversite arasından sıyrılarak öne çıkmıştır. Beni çok etkileyen başarılarından 
bazılarına kısaca değinmek isterim. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından gerçekleştirilen 
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 ve 2018’de “Genel Memnuniyet Sıralamasında” Özyeğin 
Üniversitesi’nin birinci olması kurumsal itibar açısından fevkalade önemli. Öte yandan CALIBRE 2018’de “Mezunları 
En Hızlı İş Bulan Üniversiteler” arasında birincilik elde etmiş olması da Özyeğin Üniversitesi’nin is dünyası 
ve sektörün beklentilerini karşılama noktasında başarısını en iyi şekilde gözler önüne sermektedir. Bu ulusal 
başarılara ilaveten, üniversitelerin toplumsal kalkınmaya katkılarının çok önem kazandığı bu günlerde, THE 
(Times Higher Education) tarafından bu yıl ilk defa açıklanan ve 76 ülkeden 550 üniversitenin değerlendirildiği 
“THE Impact” üniversite genel sıralamasında, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri’ne 
üniversitelerin yaptıkları katkı açısından toplumsal etkisi en yüksek Türk üniversitesi olarak yerini almış olması 
da çok özel bir gurur kaynağı. 
 
Özyeğin Üniversitesi’nin misyonu doğrultusunda hedeflerine tam olarak ulaştığını düşünüyorum. Özellikle 
araştırma temelli girişimcilik üniversitesi olarak “topluma fayda sağlayan çalışmalar yapma” hedefiyle eğitime 
başlayan Özyeğin Üniversitesi’nin akademisyenleri, araştırmaları ile uluslararası dergilerde yayımladıkları 
makalelerine ilaveten, ticarileşme potansiyeli olan çok sayıda proje ve patenti ile dikkat çekmektedir.  Tabii 
tüm bu başarıların altında emekleri, yenilikçi ve girişimci felsefesi doğrultusunda özgün uygulamaları ve güçlü 
liderliği ile Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün tartışılmaz rolü var, kendisini tebrik ediyorum, gönülden 
kutluyorum.

Kurumsal

Çift ve Aile Terapisi tezli ve tezsiz yüksek 
lisans programlarına akreditasyon almanızda 
programların hangi yönlerinin ön plana çıktığını 
düşünüyorsunuz?
Yüksek lisans programımızı uluslararası akreditasyon 
kriterlerini göz önünde bulundurarak hazırladık. 
Programda yer alması gereken dersleri ve içeriklerini, 
öğrencilerin danışanlarla tamamlamaları gereken 
uygulama saatlerini, bu uygulamalar sırasında almaları 
gereken süpervizyonun süresini ve niteliğini bu 
kriterlere göre belirledik. İleri düzeyde akreditasyon 
almamızı sağlayan unsurların başında programımızın 
içerik bakımından bu zenginliği ve kapsayıcılığı 
geliyor. Bunlara ek olarak en değerli özelliklerimizden 
biri kadromuz. Üç tam zamanlı ve doktorasını bu 
alanda tamamlamış öğretim üyemiz Doç. Dr. Nilüfer 
Kafesçioğlu, Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen ve 
Dr. Öğretim Üyesi Senem Zeytinoğlu ile birlikte 
süpervizörlerimizin tamamı çift ve aile terapisi 
süpervizyonu üzerine eğitim almış kişiler. ÖzÜÇAM 
(Çift ve Aile Merkezi) gibi donanımlı bir uygulama 
merkezine sahip olmamız da elbette programımızı çok 
özel kılıyor.

Çift ve Aile Terapisi programları ne zaman açıldı, 
nasıl bir ders içeriği var? Bu uzmanlık alanını 
tamamlayanlara katkısı ne oluyor?
Çift ve aile terapistleri bireylerin, çiftlerin veya 
ailelerin yaşadıkları zorlukları, onlar için en önemli 
yakın ilişkileri merkeze alarak; kişilerin zaman içinde 
ilişkilerine yayılan olumsuz etkileşim döngülerini, daha 

olumlu iletişimin ve güvenli bağların hakim olduğu 
etkileşim döngüleri ile değiştirmelerine yardımcı 
olur. Psikoloji Yüksek Lisans Programımız 2015-2016 
akademik yılında açıldı. Çift ve aile terapisi alt alanı ise 
ilk öğrencilerini 2016-2017 akademik yılında programa 
kabul etti. Şu ana kadar programımızdan mezun 
olan 5 öğrencimiz çeşitli danışmanlık merkezlerinde 
çalışıyorlar.

Psikoloji bölümü yüksek lisans programının Çift ve Aile 
Terapisi alt dalında yüksek lisans yapan öğrenciler, 
gerekli ders yükümlülüklerini tamamladıktan sonra 
Çift ve Aile Merkezi’nde (ÖzÜÇAM) uygulamalarına 
başlıyorlar. ÖzÜÇAM bu noktada bir uygulama ve eğitim 
kliniği olarak öğrencilerimize pratik yapma imkânı 
sunuyor. Tezsiz programda olan öğrencilerimiz 12 ay, 
tezli programda olan öğrencilerimiz ise 17 ay süre ile 
ÖzÜÇAM’da yoğun bir çalışma gerçekleştiriyorlar.

Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan ÖzÜÇAM bünyesinde ne 
gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Yapılan çalışmaları 
rakamsal ve nitelik olarak değerlendirirseniz, 
neler yapıldı, kaç kişinin hayatına dokunuldu? 
ÖzÜÇAM’da bireyler, çiftler, aileler ve gruplarla 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Resmi açılışını geçtiğimiz 
yıl gerçekleştirdiğimiz merkezimiz faaliyetlerine 
Şubat 2017’de başladı. İki sene içinde, merkezimize 
bireysel/çift/aile terapisi hizmeti almak için başvuru 
yapan toplam 272 kişi ile, 3 bine yakın randevu 
oluşturuldu. Oluşturulan randevulardan 2500’e yakını 
gerçekleştirildi. 2 bine yakın bireysel seans ve bine 

yakın çift ve aile seansları yürütüldü. Rakamlara 
baktığımızda, iki senedir uygulamada olan bu yeni 
merkezin ruh sağlığı alanına şimdiden ciddi katkıları 
olduğunu söylemek mümkün.

ÖzÜÇAM, sadece üniversitemiz bünyesindeki öğrenci 
ve personele değil, aynı zamanda üniversite dışından 
yardım almak isteyen tüm birey, çift ve ailelerin 
başvurularına da açık. Yapılan seansların 1500’e yakını 
üniversitemiz öğrenci ve personeli ile gerçekleşirken, 
1000’e yakını üniversite dışından gelen kişilerle 
oluşturuldu. Üniversitemizin bulunduğu lokasyon göz 
önüne alındığında, bu veriler ÖzÜÇAM’ın öncelikle 
Çekmeköy ve civar ilçelere sonrasında Anadolu Yakası 
ve İstanbul’a kıymetli bir katma değer yarattığını net 
bir şekilde bize gösteriyor. ÖzÜÇAM ile birlikte ruh 
sağlığı hizmeti daha ulaşılabilir ve erişilebilir bir hale 
dönüşüyor.

Psikoloji Yüksek Lisans Programımıza Uluslararası Akreditasyon

Mütevelli Heyetimizin yeni üyesi: Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu Mütevelli Heyeti Üyemiz 
Prof. Dr. Mehmet Toner’e Ödül

Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programı “Çift ve 
Aile Terapisi” uzmanlık alanı Uluslararası Aile Terapisi Derneği’nin 
“Sistemik Terapi Eğitimi Uluslararası Akreditasyon Komisyonu” 
tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’de Çift ve 
Aile Terapisi uzmanlığı veren psikoloji yüksek lisans programlarında, 
ileri akreditasyon kriterlerini karşılayan ilk ve tek program olma 
özelliği kazandı. 

“Çift ve Aile Terapisi” uzmanlık alanı (Tezsiz) ise yine aynı komisyon 
tarafından yapılan değerlendirmeyle temel akreditasyon kriterlerini 
karşılaması bakımından akredite bir eğitim programı olmaya 
uygun bulundu. Program, Türkiye’de Çift ve Aile Terapisi uzmanlığı 
veren psikoloji yüksek lisans programlarında, temel akreditasyon 
kriterlerini karşılayan ikinci program olma özelliğine sahip oldu.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çift ve Aile Terapisi Program Direktörü Doç. Dr. Nilüfer Kafesçioğlu ve 
Merkez Koordinatörü  Uzman Psikolog Tuğçe Bağcı ile bu önemli uluslararası başarı ile ilgili bir söyleşi yaptık.

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Toner, her yıl eğitim, sağlık veya kültür 
alanlarından herhangi birinde, Türkiye’nin ve Türk 
insanının gelişimine önemli katkıda bulunmuş kişi 
veya kurumlara verilen Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki 
sahibi oldu. Prof. Dr. Toner, kanda dolaşan kanserli 
hücrelerin bulunmasıyla ilgili çalışmasıyla bu ödüle 
layık görüldü. Çalışmanın, “10 milyar kan hücresi 
içinde tek adet kanserli hücreyi teşhis edebildiği” 
belirtiliyor.

6



Başarılar

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda gerçekleştirmiş olduğu “Dil öğrenme sürecinde 
çevrimiçi uygulamaların öğrenci yaratıcılığını ve katılımını destekleme amaçlı 
kullanılması” adlı çalışması ile Öğr. Gör. Selçuk Bilgin, EAQUALS (Evaluation and 
Accreditation of Quality Language Services) tarafından 2019 yılında Yılın Öğretmeni 
Ödülü’nü almaya hak kazandı. 

Dil eğitimi alanında mükemmeliyeti ve sürdürülebilirliği hedef alan ödül için farklı 
geçmiş ve öğrenme becerilerine sahip öğrencilere ilham verebilme, öğrenciler 
ve meslektaşları üzerine olumlu etki oluşturabilme, destekleyici ve teşvik edici 
öğrenme ortamları oluşturabilme, yenilikçi ve etkili ders stratejileri ve değerlendirme 
tekniklerini kullanabilme ölçütleri göz önünde bulundurularak değerlendirme 
yapıldı.

Makine Mühendisliği Lisans Programı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Mehmet Arık, 
dünyanın en büyük Makine Mühendisliği Derneği olan ASME Isı Transferi 
Bölümü tarafından K16 (Elektronik Sistemlerde Isı Transferi) Clock Ödülü’ne 
layık görüldü. 1995 yılından bu yana verilen Clock Ödülü, elektronik ve fotonik 
paketleme, ısı transferi ve ilgili alanlarda bilime ve topluma yapılan hizmetler 
sonucunda alanında fark yaratmış bilim ve mühendislik insanlarına veriliyor. 

ASME EPPD (Elektronik ve Fotonik Paketleme Bölümü) ile K16 (Elektronik 
Sistemlerde Isı Transferi) komitelerinin ortaklaşa oluşturduğu jüri tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda verilen ödül, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Pittsburgh şehrinde düzenlenen IMECE 2018 Konferansı’nda Prof. Dr. Arık’a 
takdim edildi.

Prof. Dr. Mehmet Arık’a 
ASME’den “Clock” Ödülü

Öğretim Görevlisi Selçuk Bilgin’e 
EAQUALS tarafından Yılın Öğretmeni Ödülü

İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ceren 
Hayran Şanlı, her ülke özelinde yapılan 
seçimler sonucunda önümüzdeki 3 sene 
boyunca ülkemizi temsilen EMAC Türkiye 
temsilciliği görevini yürütecek.  Dr. Ceren 
Hayran Şanlı, görevi süresince araştırmacıların 
EMAC’a entegrasyonunun sağlanması, üyeler 
ve ülkeler arasındaki temasları geliştirmek, 
yürütme kuruluna mevcut faaliyetler ve olası 
yeni faaliyetler ile uluslararası konferans ve 
diğer akademi aktiviteleri konusunda öneri 
ve geri bildirimlerde bulunmak ile yükümlü 
olacak.   1975 yılında kurulan, pazarlama teorisi 
ve araştırmalarıyla ilgilenen, dünyanın ileri 

gelen pazarlama topluluklarından biri olan EMAC, bilgiyi yaymak ve pazarlama 
alanında uluslararası değişimi teşvik etmek misyonuyla çalışıyor. Şu anda 5 
kıtada, 57’den fazla ülkeden 1000’den fazla üyesi bulunuyor.

Dr. Öğretim Üyesi Ceren Hayran Şanlı 
European Marketing Academy (EMAC)’nin 
Türkiye temsilcisi seçildi

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Balçık, yönetim ve işletme 
alanında dünyanın en prestijli topluluklarından biri olarak bilinen Production 
and Operations Management Society’e (POMS) sunduğu çalışma ile College of 
Humanitarian Operations and Crisis Management (HOCM) tarafından  “En İyi 
Makale” ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 30.’su düzenlenen 
POMS yıllık olağan toplantısı 
ABD’nin başkenti Washington 
DC’de gerçekleşti. Doç. Dr. 
Burcu Balçık’ın “Collaborative 
Prepositioning Network 
Design for Regional Disaster 
Response” başlıklı makalesi, 
POMS tarafından bu yıl “En İyi 
Makale” olarak değerlendirildi. 
Ödül sahibi makale, sıklıkla 
yıkıcı kasırgaların hedefi 
haline gelen Karayipler’in olası 
afet durumlarına karşı hazır 
olmalarını ve güçlenmelerini 
sağlamak amacıyla bir iş 
birliği stratejisi sunuyor.  Proje 
ayrıca, TÜBİTAK 2219 Programı 
kapsamında desteklenen 
çalışmalar arasında yer aldı.

Doç. Dr. Burcu Balçık’a “En İyi Makale” Ödülü

Özyeğin Üniversitesi Elektrik–Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Murat Uysal, IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
tarafından “Fellow” unvanı ile onurlandırıldı. IEEE Fellow unvanı, dünya çapında, 
çığır açıcı ve yaygın etkisi en üst derecede olan çalışmalara imza atmış önemli 
araştırmacılara, yalnızca bu unvanı almış üyelerin önerisi ve referansları ve IEEE 
Yönetim Kurulu’nun onayı ile veriliyor. Fellow unvanı IEEE’deki en yüksek üyelik 
düzeyi olup, hem prestijli bir onur hem de önemli bir kariyer başarısı olarak 
kabul görüyor.  

Prof. Dr. Uysal, aynı zamanda “Survey on Free Space Optical Communication: 
A Communication Theory Perspective” adlı makalesiyle de IEEE ComSoC 
(Communications Society) En İyi Derleme Makale Ödülü’nü kazandı. Ödül, son 
beş yıl içerisinde IEEE ComSoc dergilerinde yayınlanmış yüzlerce derleme makale 
arasından aday gösterilen çalışmaların IEEE ComSoc Ödül Komitesi tarafından 
değerlendirilmesi sonucu belirlendi. Ödüle hak kazanan makale, 700’den fazla 
atıf aldı ve yeni gelişmekte olan optik kablosuz haberleşme alanında kısa zaman 
içerisinde klasik bir referans haline geldi. Prof. Dr. Murat Uysal’a ödülü, Çin’in 
Shanghai şehrinde Mayıs 2019’da düzenlenen IEEE ICC konferansı sırasında 
yapılan törenle takdim edildi.

Prof. Dr. Murat Uysal’a IEEE’den 
“Fellow” Unvanı  ve En İyi Makale Ödülü
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Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  İnşaat Mühendisliği Bölümü                    
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Başaran Bundur ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sevil Yazıcı, Özyeğin 
Üniversitesi hak sahipliğinde patent başvuruları yapılmış buluşları için CAI (China 
Association of Inventions) tarafından Çin’in Foshan kentinde 13-15 Eylül 2018 
tarihlerinde gerçekleşen “10.  Uluslararası Buluş Fuarı ve 3. İnovasyon Forumu IEI 
& WIIF 2018” etkinliğinde altın madalya ile ödüllendirildiler.

61 ülkeden yaklaşık 4 bin buluşun sergilendiği ve farklı kategorilerde 300 
madalyanın verildiği “Inventions Make Dreams Come True, Innovation Leads the 

Trends for Tomorrow” temalı etkinlikte,  Dr. Zeynep Başaran Bundur “Cement-Based 
Compositions with Improved Rheological Properties and Methods for Production 
Thereof” adlı çalışmasıyla, Dr. Sevil Yazıcı ise “Design and Manufacturing Method 
for a Building System in Regards to Structural and Environmental Factors” ismini 
verdikleri buluşlarıyla altın madalyanın sahibi oldular. 

Ayrıca bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı”nda  
düzenlenen ödül töreninde Dr. Sevil Yazıcı, “Design and Manufacturing Method 
for a Building System in Regards to Structural and  Environmental Factors” buluşu 
ile de altın madalyaya layık görüldü.

Dr. Öğretim Üyesi Sevil Yazıcı

Uzay araştırmalarındaki bilinmeyenler, dünyada 
hâlihazırda geliştirilmekte olan ileri seviyedeki 
bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılarak 
aranmaktadır. Projemde, çevresel performans 
koşullarına cevap veren, yapısal olarak verimli 
bütünleşik bir tasarım ve üretim yöntemi 
sunulmaktadır. Önerilen yeni malzeme sistemi 
T-Tuğla (Titanium dioxide-based Brick), 
geleneksel tuğlanın yeniden yorumlanması 
olarak tanımlanabilir. Hesaplamalı tasarım 
prensipleriyle hem yeryüzünde hem de 
dünya dışı ortamlarda kullanılabilen yöntem, 
Mars’taki ekstrem çevresel koşullar göz önünde 
bulundurularak oluşturuldu. T-Tuğla isimli 
modülün geliştirilmesiyle birbirine kenetlenebilir 
bir yapı sistemi sunuldu. Tasarlanan her 
bir modül, farklı mimari geometrilerin 
oluşturulmasına imkân tanıyarak, mekânsal ve işlevsel çeşitlilik sağlamaktadır.  
Modüller Mars’ta etkin olan aşırı düzeydeki radyasyona karşı dayanım sağlayan, 
Mars yüzeyindeki topraktan ayrıştırılarak elde edilebilen titanyum dioksit (Ti02) 
bazlı bir koruyucu tabaka ile kaplandı. Proje kapsamında sunduğum yöntem, 
geçen sene American Society of Civil Engineers (ASCE) tarafından, Journal of 
Architectural Engineering dergisinde makale olarak yayımlandı. 

Yöntemin amacı, çevresel performans koşullarına yanıt veren, yapısal olarak verimli 
bir mimari tasarım sistemi sağlamaktır. Bu doğrultuda, Mars’taki etkin şiddetli 
rüzgârlar, simülasyonlarla mimari biçim oluşturma süreci ile bütünleştirilmiş 
geliştirilen malzeme ile radyasyon dayanımı sağlandı. 

Projem, NASA’nın açtığı ‘In-situ Materials Challenge’ isimli, yani yerinde 
malzemelerin kullanımı konulu yarışma kapsamında geliştirildi. Mevcut durumda, 
dünyada ve/veya dünya dışı ortamlarda kullanılabilecek, çevresel ve yapısal 
başarım kriterlerine göre şekillenmiş, bütünleşik bir tasarım ve üretim yöntemi 
bulunmamaktadır. Önerdiğim yöntem, uzmanlık alanlarım olan hesaplamalı 
tasarım, malzeme ve imalat yöntemlerinin bütünleşik olarak değerlendirilmesiyle 
oluşturuldu. Yöntemin en güçlü olduğu kısım, sistemdeki parametrelerin 
değiştirilmesiyle, sistemin farklı mekân ve program gerekliliklerine cevap 
verebilmesidir. Bu açıdan, mimar, tasarımcı ve mühendislere tasarım ve üretim 
süreçlerinde büyük bir esneklik sağlamaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Başaran Bundur

Günümüzde farklı endüstrilerin çevreye 
verdiği zarar ve doğal kaynakların hızla 
tüketilmesi büyük endişe yaratmaktadır. 
İnşaat endüstrisinde beton üretiminde 
kullanılan katkıların çoğu kimyasal olup, 
üretim süreçlerinin çevre üzerinde önemli 
etkileri vardır. Bunun yanı sıra bu kimyasallar 
betonun birim maliyetini yükseltmekte; hem 
yüksek teknoloji hem de sürdürülebilirliğin ipi 
çektiği endüstri de çimento esaslı malzemeler 
zararlı etkilerinden dolayı göze batmaktadır. 

Bu proje ile doğal bir katkı malzemesi 
kullanarak farklı üretim sistemlerine 
uyarlanabilir sürdürülebilir ve ekonomik bir 
çimento harcı geliştirdik. Hiçbir ek işlem 
gerektirmeden canlı bakteri hücreleri direk 
çimento-esaslı harç karışımına eklendi ve viskozite düzenleyici katkı olarak 
etki etti. Bu hücreleri biz en kısıtlı üretim ortamında bile basit inkübatörler ile 
üretebildik, dolayısıyla üretim maliyetleri düşük. Hücreler büyütüldükten sonra 
yaptığımız analizlerde çimento harcının viskozitesinde 3-4 kat artış gözlemledik. 
Son olarak bu bakterilerin harcın, priz alma süresi, dayanıklılık ve geçirgenlik 
gibi performans değerlerine olumsuz bir etkisi de gözlemlenmedi. Böylelikle 
sürdürülebilir, çimento-esaslı bir malzeme geliştirmiş olduk. Bu yöntem ile uzun 
vadede hedefimiz 3-B yazıcılarda kullanılabilecek sürdürülebilir, biyolojik katkılar 
içeren ve dayanıklı bir çimento-esaslı harç geliştirmekti ve çalışmalarımıza bu 
yönde devam ediyoruz.

Son 6 yılda ÖzÜ yapı malzemesi laboratuvarında ilerlettiğimiz çalışmalar ile 
Avrupa’da biyoteknoloji ile yapı malzemelerini bir araya getiren sayılı araştırma 
gruplarından biri olduk. ÖzÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde yapı malzemelerinde 
teknolojik gelişmeleri, küresel boyutta sektörün sorunlarını takip eden, yenilikçi 
ve sürdürülebilir çimento-esaslı malzemelerin geliştirilmesi üzerine çalışan, ulusal 
ve uluslararası platformlarda tanınan disiplinlerarası bir araştırma grubu kurma 
vizyonu ile araştırmalarımıza yön vermekteyiz. Gelişen toplumsal gereksinimler 
ile artık mühendislik alanındaki araştırmaların sadece tasarım ve ekonomik 
sınırlar içinde değil sosyal olarak da beklentileri karşılaması gerekmektedir. Bu 
kapsamda inşaat mühendisliğine yenilikçi ve sosyal etkisi yüksek birbirinden 
farklı disiplinlerarası araştırmalar ile yeni bir soluk getireceğimize inanıyorum.

Başarılar

Aldıkları önemli ödüller ve projeleri hakkında öğretim üyelerimizden detaylı bilgi aldık:

ÖzÜ Akademisyenlerine Çin’den ve Türkiye’den Altın Madalya

Rehabilitasyon, terapi ve fonksiyonel bağımsızlık amacıyla sağlık hizmetlerine uygulanan robotik ve 
ileri teknoloji alanlarında araştırmalara katkıda bulunmak ve iş birliklerini teşvik etmek amacıyla 
kurulan ICORR - International Consortium for Rehabilitation Robotics’in Türkiye’den kurucu üyeliğine 
Makina Mühendisliği Öğretim Üyelerimiz Dr. Özkan Bebek ve Dr. Barkan Uğurlu getirildi.  

Hollanda’da gerçekleştirilen toplantının ardından 33 katılımcı üye ile hayatına başlayan ICORR, 
özellikle ilgili konferansların, rehabilitasyon ve ilgili teknolojilere ilişkin diğer çalıştay ve etkinliklerin 
düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası benzer kuruluşlarla ilişkiler kurarak bilginin yayılması ve ortak 
araştırmaların teşvik edilmesi konularında çalışacak. Konsorsiyum, sağlık robotlarındaki araştırmaları 
teşvik ederek genç ve yetenekli araştırmacıların ileri araştırma ve geliştirme eğitimlerine destek 
olmayı da hedefleri arasında gösteriyor. Özyeğin Üniversitesi Biyomekatronik Laboratuvarı’nın 
koordinatörlüğünü de yürüten Dr. Özkan Bebek ve Dr. Barkan Uğurlu, ICORR’a Türkiye’den kurucu 
olarak dahil olan ilk üyeler oldular.  Dr. Bebek ve Dr. Uğurlu TÜBİTAK ve EU desteği ile rehabilitasyon 
ve medikal robotlar geliştirme alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Dr. Özkan Bebek ve Dr. Barkan Uğurlu, 
ICORR’ın kurucu üyeliğine getirildi
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Kurumsal

EÇEM, İMSAD 
Geleceğe Yatırım 
Yarışması’nda iki 
kategoride birincilik 
ödülü aldı
Sürdürülebilirlik İyi Uygulama çalışmalarının 
değerlendirildiği Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım 
Ödülleri 28 Şubat 2019’da Türkiye İMSAD Üye 
Buluşmaları’nda sahiplerini buldu.  Toplam 
27 projenin Ekonomi, Çevre ve Sosyal olarak 
tanımlanan üç alanda değerlendirildiği süreçte, 
Özyeğin Üniversitesi EÇEM Ekibi iki alanda 
birincilik ödülü aldı.  Ekonomi alanında BRICKER 
projesi ve sosyal alanda YENİ NESİL projesi bu 
ödüller için seçildi.  Ödülleri merkez adına EÇEM 
Direktörü Prof. M. Pınar Mengüç ve Uzman 
Araştırmacı Yasemin Somuncu aldılar.

Pegasus Hava Yolları ile gerçekleştirilen yeni iş birliği kapsamında, Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Programı öğrencilerimiz, öğrenciyken dahil 
olacakları seçim aşamasının ardından mezuniyet sonrasında Pegasus Hava 
Yolları bünyesinde İkinci Pilot olarak yetiştirilmek üzere TİP eğitimine kabul 
edilecek.
 
Üniversite-sektör iş birliği açısından örnek teşkil edecek yeni protokolle, iki 
kurum arasında 2014 yılında imzalanan iş birliği anlaşmasına da yeni bir boyut 
kazandırıldı. İş birliğine göre, Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Programı’na devam 
eden öğrencilerin Pegasus İkinci Pilot Adayı Programı çerçevesinde uçuş okuluna 
ödeyecekleri uçuş eğitim ücreti, TİP eğitim bedeli ve lisans eğitimleri süresince 
öğrencilere yapılacak olan eğitim yardımı İkinci Pilot olarak işe başladıkları ilk 
aydan itibaren Pegasus Hava Yolları’na geri ödenmek üzere Pegasus Hava Yolları 
tarafından karşılanacak.

Benzer şekilde geçtiğimiz yıl Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz ile Türk 
Hava Yolları arasında imzalananan teorik eğitim ve uçuş eğitimi iş birliği 
sözleşmesine göre, Pilot Eğitimi Lisans Programı öğrencilerimiz teorik eğitimler 
ve uçuş eğitimleri esnasında Türk Hava Yolları tarafından uygulanacak işe 
alım sürecindeki test, uygulama ve değerlendirmelerde başarılı olmaları, SHGM 
onaylı ATP(A) lisanslarını almaları ve Türk Hava Yolları tarafından yapılacak 
sağlık kontrolünü geçmeleri halinde, II. Pilot adayı olarak değerlendirilecekler.

Türkiye’nin en büyük iki havayolu şirketi ile gerçekleştirilen bu önemli iş 
birlikleri, öğrencilerimizin işe alım süreci aşamalarını üniversite eğitimleri 
sürecinde tamamlamalarını, mezuniyet sonrasında zaman kaybetmeden 
kokpitteki yerlerini alabilmelerini sağlayacak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizden 
Pegasus ve Türk Hava Yolları ile sektörel iş birliği 

Özyeğin Üniversitesi Türkiye’nin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayide 
ihtiyaç duyulan teknik yeterliliğe sahip nitelikli insan kaynağının, üniversite-sanayi 
iş birliğiyle yetiştirilmesine yönelik olarak 2018 yılında açılan TÜBİTAK 2244 Sanayi 
Doktora Programında desteklenen en genç vakıf üniversitesi olarak yerini aldı. Programda 
desteklenmeye hak kazanan üniversite ve firmalara 24 Ocak’ta Rektörümüz Prof. Dr. Esra 
Gençtürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır 
ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın  katıldığı törenle belgeleri takdim edildi. 

Doktora öğrencilerinin, tez çalışmalarını sanayi ve akademik danışmanlarının eşgüdümünde 
yürüteceği; bu süreçte alacakları aylık bursun yanı sıra, doktora sonrasında da en az 
3 sene boyunca ilgili firmalarda istihdam desteği sağlanacağı Sanayi Doktora Programı 
kapsamında, 33 farklı üniversitenin farklı sektörlerden 77 firmayla yaptığı iş birliği ile 517 
doktora öğrencisi yetiştirilecek. Özyeğin Üniversitesi de aldığı destek ile 4 firmayla birlikte 
toplam 20 doktora öğrencisinin eğitimini sağlayacak. ÖzÜ’de, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ertunç 
liderliğinde TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş., Dr. Öğr. Üyesi Erhun Kundakcıoğlu liderliğinde 
Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş., Dr. Öğr. Üyesi Altuğ Başol liderliğinde Şişe ve Cam 
Fabrikaları A.Ş., ve Dr. Öğr. Üyesi Erinç Albey liderliğinde Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
ile 2244 projeleri yürütülecek.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Desteği ile 20 Doktora Öğrencisi ÖzÜ’de!
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Başarılar

Öğrencilerimizden IEEEXtreme Programlama Yarışması’nda 
uluslararası başarı

Dünya çapında faaliyet gösteren Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü           
(IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers) tarafından her sene 
düzenlenen IEEEXtreme Programlama Yarışması’nda “OzUxTeam” ekibi, Türkiye’den 
katılan takımlar arasında 2. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. 
OzUxTeam ayrıca Avrupa’yı da içeren Region 8 içerisinde 72., dünyada ise 4 binden 
fazla takım arasında 176. sırayı aldı.

Bu yıl 12.’si düzenlenen etkinliğe tüm dünyadan takımlar halinde 10 binin üzerinde 
öğrenci katılarak 24 saat mücadele etti. Özyeğin Üniversitesi, yarışmaya Bilgisayar 
Mühendisliği ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizden 
oluşan 4 takım halinde katıldı. Takımlarımızın hepsi Türkiye’den yarışmaya 
katılan 73 takım arasında ilk 10’a girmeyi başardı. Yarışmada yer alan OzUxTeam 
takımımızdan Emir Arditi, Arjen Kılıç, M. Mert Özgün, OzUY takımımızdan Cihan 
Eran, Berk Buzcu, Doğaç Toklu, OzuXtreme takımımızdan Taha Darendeli, Gürol 
Sağlam, C. Emre Dedeağaç ve OzU333 takımımızdan Buğra Önal, Seçkin İpek, Doğa 
Yılmaz’ı tebrik ederiz.

Havacılık endüstrisinin öncü kuruluşlarından Airbus, 
bu sene altıncısını düzenlediği “Fly Your Ideas” 
küresel yarışmasının dünya çapından ikinci turuna 
katılmaya hak kazanan 51 öğrenci takımını açıkladı. 
Öğrencilere, sektördeki gerçek zorluklara yönelik 
fikirlerini dünya lideri bir şirketin rehberliğinde 
hayata geçirme fırsatı sunan uluslararası yarışmada, 
Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencimiz Muhammet 
Burak Şentürk, Haziran ayında düzenlenen büyük 
finale katılmaya hak kazandı. 

Airbus tarafından küresel çapta düzenlenen “Fly Your 
Ideas” adlı yarışma öğrencilere elektrikleme, veri 
hizmetleri, siber güvenlik, nesnelerin interneti, yapay 
zeka ve karma gerçeklik olmak üzere altı temel alanda 
proje geliştirme ve fikirlerini Airbus’ın rehberliğinde 

hayata geçirme fırsatı sunuyor. 72 ülkeden 2200’ün 
üzerinde öğrencinin 270 takım ile katıldığı yarışmada 
ekipler, insansız hava araçları (drone), alternatif 
güç üretimi, uçuş içi eğlence sistemleri ve çok daha 
fazlası için çeşitli çözümler içeren fikirler geliştiriyor. 
İkinci tura katılmaya hak kazanan ekiplerin, Airbus 
mentörleri ve uçuş uzmanlarının rehberliğinde 
fikirlerini geliştirmek için önlerinde ise üç ayları 
oluyor. Bu sürenin sonunda finalistler seçiliyor. 
Finalist ekipler, 45 bin Euro’luk para ödülünün yanı 
sıra, fikirlerini havacılık endüstrisinde hayata geçirme 
fırsatı için yarışıyor. “Atmosphere.ist” adlı takımıyla 
yarışmaya katılan ve finale Türkiye’den katılmaya hak 
kazanan tek projenin sahibi öğrencimiz Muhammet 
Burak Şentürk’ü ve takım arkadaşlarını tebrik 
ediyoruz.

Yarışmanın içeriğinden bahseder misiniz? Yarışma 
neyi hedefliyor?
IEEEXtreme, her yıl ekim ayında IEEE öğrenci 
üyelerinin takımlar halinde algoritma tabanlı 
problemleri çözmeye odaklandıkları bir yarışma. 
IEEE Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Kolu olarak, bu 
yarışmaya öğrencilerle oluşturulan takımlar halinde 
katılmaktayız. Yarışmanın amacı, öğrencilerin 
takım olarak kısıtlı süre içerisinde algoritma çözme 
becerilerini artırmak.

Bu yarışmaya kimler katılabiliyor? Bir seçilme 
kriteri var mı?
Öncelikle bütün katılımcıların IEEE üyesi olması 
gerekiyor. Ayrıca yarışma boyunca yanınızda olması 
gereken, yine IEEE üyesi olan ve öğrenci olmayan bir 
proctor (gözetmen) bulmanız gerekiyor. (Buradan 
Fatih Uğurdağ hocamıza yeniden teşekkür etmek 
istiyoruz)

Yarışmacılar hangi kriterlere göre 
değerlendiriliyorlar?
Yarışmacılar, gönderilen sorulara çözüm bulma 
süresine, soruların zorluğuna ve çözülen soru sayısına 
göre değerlendiriliyor. Bu 3 faktör kullanılarak bir 
puan metriği belirleniyor ve yarışmacılar topladıkları 
puanlara göre sıralanıyorlar.

Siz bu yarışmaya takım olarak nasıl bir hazırlık 
yaptınız? 
Yarışmadan üç gün önce IEEEXtreme tarafından 
yayımlanan örnek soruları çözerek soruları çözmede 
pratiklik kazanmayı amaçladık. Her algoritma 
yarışmasının kendine has soru tarzları olduğu için, 
verilen örnek soruları ve eski yarışmaların sorularını 

çözmek size genel soru tipleriyle alakalı ipuçları 
veriyor. Biz yarışmaya hazırlanırken daha çok bunun 
üstüne düşerek nasıl sorular sorulduğunu, bu sorulara 
nasıl yaklaşırsak daha iyi çözebildiğimizi görmeye 
çalıştık. Aynı zamanda, okulumuzda verilen CS 333 
Algoritma Analizi dersinin materyallerini de gözden 
geçirdik.

Ekip olarak hangi özelliklerinizle öne çıktığınızı 
düşünüyorsunuz? Hangi alanlarda fark 
yarattığınıza inanıyorsunuz?
Ekibimizdeki herkesin bu konulara çok ciddi derecede 
ilgisi var, öğrenmeyi ve kendimizi geliştirmeyi 
amaçlayan bir ekibiz. Bu yüzden soruların hepsi için 
yarışma süresince gerek bireysel, gerek ise takım 
olarak araştırmalar yaptık. Bu dinamizmimizin bizi 
en çok öne çıkaran faktör olduğunu düşünüyoruz.

Bu yarışmadaki başarınız size neler getirecek?
Bu tür yarışmalara katılarak, komplike problemleri 
daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözmeyi 
öğreniyorsunuz. Aynı zamanda, bu yarışma sürecinin, 
takım içi dinamikleri öğrenmekte de büyük faydası 
olduğunu düşünüyoruz. Bir takımdaki insanların artı 
ve eksilerini nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenmek, 
kariyerinizin gelişiminde de büyük önem taşıyor.

Özyeğin Üniversitesi’nde aldığınız eğitimin bu 
yarışmadaki başarınıza katkıları neler oldu?
Bilgisayar Mühendisliği eğitimimizde bize sunulan 
çoğu dersin, dolaylı yoldan olsa bile bir katkısı oldu; 
fakat özellikle CS 201 “Veri Yapıları ve Algoritmalar” ve 
CS 333 “Algoritma Analizi” dersinin içeriği, yarışmada 
mevcut olan sorular ile bağlantılıydı ve bunun bize 
çok ciddi bir katkı sağladığını düşünüyoruz.

IEEEXtreme Programlama Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerimiz bizlerle tecrübelerini paylaştı:

Airbus “Fly Your Ideas” yarışmasında 
Özyeğin Üniversitesi finale adını yazdırdı
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Başarılar

22-26 Ekim tarihleri arasında Hollanda Konsolosluğu 
ve Eureko Sigorta’nın desteklediği, 18 Hollandalı 
öğrenci ve 18 Özyeğin öğrencisinin katıldığı Student 
Business Challenge yarışmasında, bir hafta boyunca 
tasarım odaklı düşünme metodlarıyla sigorta sektörü 
için yeni fikirler geliştirildi. Her grupta üç Özyeğinli 
ve üç Hollandalı öğrencinin yer alacağı şekilde toplam 
6 karma grup oluşturuldu. Bir haftanın sonunda bu 
gruplar Hollanda Konsolosluğu’nda sunumlarını yaptı 
ve Hollandalı öğrenciler ile birlikte aynı takımda 
yarışan öğrencilerimiz Alperen Sever, Cansu Öztürk 
ve Berna Akça’ nın olduğu ekip, yarışmanın kazananı 
oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk kazanan 
öğrencilerimizi tebrik etmek amacıyla bir kahvaltı 
düzenledi. Birinci olan ekip, yarışmada aldıkları 
kupayı Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk’e takdim ederek 
kupanın üniversitemizde kalmasını istediler. Gelecek 
sene aynı yarışma için 18 öğrencimiz Hollanda’ya 
gidecek.

2019 İşletme Bölümü mezunumuz Alperen Sever, 
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret/ Hukuk  
4. sınıf öğrencimiz Cansu Öztürk ve Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencimiz Berna 
Akça ile yarışmadaki deneyimlerini konuştuk.

Yarışmanın içeriğinden bahseder misiniz? Yarışma 
neyi hedefliyor?
Yarışmanın içeriği, sigorta sektöründe gelişen 
teknoloji ve genç jenerasyonun getirdiği değişiklikler 
için yenilikçi ve etkileyici çözümler üretebilmek 
ile ilgiliydi. Yarışmanın hedefinde bu çözümleri 
üretirken global bir bakış açısı sağlayabilmek adına 
biz öğrencilere uluslararası bir ortamda takım 
çalışması yapabilme fırsatı vermek de vardı. Farklı 
bölümlerden, kültürlerden ve sigorta sektörünü 
merak eden öğrenciler olarak birleşip fikir üretmek, 
bir çözüm sunmak ve bu çözümü raporlamak çok 
güzel bir deneyimdi.

Yarışmacılar hangi kriterlere göre değerlendirildiler?
Yarışmacılar, yarışmanın sonunda Hollanda 
Konsolosluğu’nda jüri karşısına çıkarak sunumlarını 
yaptılar. Bu sunumları sonucunda önermiş oldukları 
çözüm yollarının orijinalliği, yaratıcılığı, hayata 
geçirilebilirliği ve uygulanabilirliği ile ilgili 
değerlendirildiler.

Siz bu yarışmaya nasıl bir hazırlık yaptınız? 
Hazırlığınız ne kadar sürdü?
Yarışma, 5 gün sürdü. İlk gün Eureko ve Garanti 
Bank yöneticileri tarafından sektör ve problemler 
hakkında bilgi bombardımanına tutulduk. Bu 
bilgiler ışığında grup olarak çalışmaya başladık.  
Net bir pazar araştırması, pazardaki insanların 
davranışları ve Türk insanının sigortaya bakış 
açısını çözmeye çalıştık. Bunları Türk öğrenciler 
araştırırken, Hollandalı arkadaşlarımız da dünyadaki 
farklı disiplinlerden (Fintech vs.) en son trendleri 
ve sigortanın bulunduğu noktayı araştırdı. Nasıl 
sorusuna en hayalperestten en realist olana uzanan 
birçok cevap bulduk ve bütün bunları harmanlayarak 
en uygulanabilir, şirketin en hızlı şekilde hayata 
geçirebileceği, en etkili kombinasyonu bulmak 
üzerine yoğunlaştık ve uygulama metotları üzerinde 
çalıştık. Çok önemli bir diğer nokta ise; tüm hazırlık 
süresince mentorlarımız ile hep iletişim halindeydik, 
onların feedbacklerini aldık. Yorumları doğrultusunda 
yapılabilecek değişiklikleri en hızlı ve uygun şekilde 
eyleme koyduk. 

Ekip olarak hangi özelliklerinizle öne çıktığınızı 
düşünüyorsunuz? Hangi alanlarda fark yarattınız?
Görev paylaşımını en etkili şekilde yaptığımızı 
düşünüyoruz; çünkü herkes güçlü ve zayıf yönlerini 
analiz etmişti, konuları bölüşürken bu yönlerimizi 
göz önünde bulundurduk. Herkes kendi görevini 
yerine getirirken ayrıca birbirimizle hep bilgi alışverişi 
içerisindeydik. Yeni fikri olan biri bunu paylaştığında 
o konu üzerinde tartışıp farklı bakış açıları yakalamaya 
çalıştık. Hitap ettiğimiz hedef kitleyi çok iyi belirleyip 
ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra da en iyi şekilde o 
kitleye ulaşmaya çalıştık.  Hem Hollandalı öğrenciler 
hem de Özyeğinli öğrenciler olarak birbirimize yapıcı 
eleştiriler sağladık. 

Özyeğin Üniversitesi’nde aldığınız eğitimin bu 
yarışmadaki başarınıza katkıları neler oldu? 
Üniversitemizde ilk senelerden başlayarak hep 
grup çalışması veya grup ödevlerinin olması böyle 
bir yarışmada takım çalışmasına çok kolay entegre 
olmamızı sağladı. Ayrıca, üniversitede aldığımız 
eğitim, araştırma yaparken doğru kaynaklara ulaşma 
ve bu kaynakları doğru şekilde yorumlayabilme 
özelliğimizi de geliştirdi. Şu ana kadar aldığımız 
eğitimlerden öğrendiğimiz farklı birçok sektördeki 
yenilikler, pazarlama derslerindeki müşteri 
davranışları ile ilgili edindiğimiz bilgiler ve örnekler 
bize yardımcı oldu. Ayrıca, sunum sırasında bilgileri 
aktarırken istenileni en net ve özet olarak vermeye 
çalıştık burada yine üniversite hayatımız boyunca 
yapmış olduğumuz sunumlar ve sunum tekniklerinin 
yararını çok gördük. 

ÖzÜ öğrencileri Hollandalı öğrencilerle 
sigorta sektörü için yeni fikirler geliştirdi

Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller 
Programı’nda Çince dersi alan öğrencilerimiz Ayşenur 
Yılmaz, Simge Güner, Betül Kuş,  Ali Kaan Kurbanzade 
ve Hamza Aydın Çin Başkonsolosluk bursu kazandı. 
Öğrencilerimiz İstanbul Çin Başkonsolosluğu’nun 
Shangri-La Hotel’de düzenlediği törenlerde 
Başkonsolos Cun Wei’den burs sertifikalarını aldılar. 
Öğrencilerimizi ve Hocamız Lale Güner’i kutluyoruz.

Çince dersi öğrencilerimiz 
Çin Başkonsolosluk bursu 
kazandı

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Özyeğin 
Üniversitesi ve İsveç Enstitüsü iş birliğiyle 
gıda israfını, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir 
beslenme alışkanlığı ile önleyecek projeler 
geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ödüllü 
“7DayChallenge” projesi sonuçlandı. Türkiye’de 
ilk defa Özyeğin Üniversitesi’nde uygulanan 
ve sosyal medya aracılığıyla yürütülen projeye 
40’a yakın başvuru gerçekleşti. İsveç İstanbul 
Başkonsolosluğu tarafından oluşturulan jürinin 
titiz değerlendirmesi sonucunda 13 kişiye farklı 
kategorilerde ödüller verildi.
 
Öğrenci kulüplerimizin desteğiyle Sosyal Gelişim 
Ofisi tarafından 7 günde 7 değişim sloganıyla 
“Yeme biçimimizdeki küçük değişikliklerle, 
ürettiğimiz atığı azaltmamız ve doğayı korumamız 
mümkün” diyerek yürütülen projenin kazananları, 
ödüllerini İsveç İstanbul Başkonsolosu Therese 
Hydén ve Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün 
de katıldığı törende aldı.

7DayChallenge’da ödüller 
sahiplerini buldu

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret ve Endüstri Mühendisliği 
bölümlerinden mezun olan öğrencimiz Asya Atik’in “Does being 
international make companies more sustainable? Evidence based 
on corporate sustainability indices” başlıklı makalesi Central 
Bank Review Kasım 2018 sayısında basıldı. Üniversitemizde çift 
anadal yaparak öğrenimini tamamlayan Asya, “6th International 
Conference of Economics” isimli konferansta sunum yapan ilk lisans 
öğrencisi olma başarısını da elde etmiş oldu. Asya aynı zamanda 
North Carolina State Üniversitesi’nden Operations Research PhD 
programı için kendisine yapılan Assistantship/Fellowship teklifini 
de kabul ederek Endüstri Mühendisliği’nden direkt doktora kabulü 
alan ilk öğrencimiz oldu.  

Asya Atik Endüstri Mühendisliği’nden doğrudan doktora kabulü alan 
ilk öğrencimiz oldu
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Geleneksel olarak Hollanda’nın Maastricht kentinde düzenlenen ve bu yıl ikinci kez katıldığımız 
EMCup 2019 yarışmasında öğrencilerimiz Büşra Zaimoğlu, Ecem Buse Demirbulut, Yusuf Erdem Ersever 
ve Mehmet Yasin Kızık’tan oluşan ÖzÜ Otel Yöneticiliği Takımı “ÖzÜMorfoz” yarı finallere kalarak ilk 
18’de yer aldı 

Türkiye’yi son iki yıldır sadece Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü’nün temsil ettiği 
yarışmada ÖzÜMorfoz yarı finale kalırken, Otel Yöneticiliği birinci sınıf öğrencimiz Mehmet Yasin 
Kızık 170 öğrenci arasından sıyrılarak bireysel olarak verilen iki ödülden biri olan “Best Networker” 
ödülünü kazandı. 
 
Yarışmaya özellikle otelcilik konusunda uzmanlaşan Avrupa çapında turizm alanında eğitim veren 
üniversite ve uygulamalı bilimler yüksekokulları davet ediliyor. Yarışmada, Avrupa çapında 15 farklı 
ülkeden otelcilik alanında eğitim vermekte olan 36 yükseköğretim kurumunun 170 öğrencisini ve 
41 farklı şirketin 77 profesyonelini bir araya getirerek öğrencilerin kalıplaşmış düşünce yapılarından 
sıyrılıp yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmeleri ve her yıl belirlenen özel bir tema etrafında öğrencilerin 
fikir oluşturma ve paylaşmaları hedefiyle bu yıl “ Get Real Education – Old School vs. New School” 
teması çerçevesinde geleceğin otelcilik yükseköğretiminin ilerlemesi gerektiği yön ve stratejiler ele 
alındı.  

ÖzÜ Otel Yöneticiliği Takımımız “ÖzÜMorfoz” 
Hollanda’da düzenlenen EMCup 2019’da yarı finale kaldı

Başarılar

Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası 
başarılarıyla bizleri gururlandırdı

Almanya’nın Nürnberg şehrinde “International 
Nuremberg Principles Academy“ ve “Criminal 
Law Research Uni of the FAU“ ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “Nuremberg Moot Court 2018“ 
uluslararası ceza hukuku dava yarışmasına Türkiye’den 
katılan ilk ve tek takım olan Özyeğin Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi (ÖzÜ Hukuk), yarışmanın ilk 
duruşmasında (PRI) 11 puan alarak Amerika Birleşik 
Devletleri’nden Creighton Law School ile berabere 
kalırken, takım üyelerinden dördüncü sınıf öğrencimiz 
Berkan Özer, ilk duruşmada en iyi konuşmacı seçildi. 
Aynı yarışmanın 27 Temmuz 2018 günü yapılan 
ikinci etabında ise, dördüncü sınıf öğrencimiz Beste 
Turan, yarışan farklı üniversitelerin ekipleri içinden 
jüri tarafından en iyi konuşmacı kategorisinde ikinci 
seçildi.

Makine Mühendisliği öğrencimiz Furkan Çayıroğlu ile Endüstri Mühendisliği öğrencilerimiz 
Tansel Şimşek ve Berkay Er’in oluşturduğu “Dönüşümün ÖzÜ” Takımı, Eczacıbaşı Tüketim 
Ürünleri’nin mühendislik yarışması olan Engenius 2019’da birinci oldu. 

Eczacıbaşı Yalova Kağıt Fabrikası için 1 ay boyunca Endüstri 4.0 çözümleri üretmek üzerine 
kurgulanan case kapsamında yarışan ekip, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden katılan 
takımları geride bırakarak birinciliği elde etti. Yarışma sonunda takımımızın her bir üyesine 
1000’er TL ödül verildi; Eczacıbaşı’nda staj imkanı sağlandı, mentörlük desteği verildi ve iş 
teklifi yapıldı.

Kurgusal Davada Çapraz Sorgu 
Yarışması’nın galibi Özyeğin Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk 
Fakülteleri tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kurgusal 
Davada Çapraz Sorgu Yarışması” 24 Nisan 2019 
tarihindeki final yarışmasıyla sona erdi. Yarışmanın 
birincisini belirleyecek olan son aşamada Bahçeşehir 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı “Amicus Curiae” 
ile karşı karşıya gelen ve Ar. Gör. Zehra Doğan Başer 
tarafından koordine edilen  Özyeğin Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi takımı “Veritas”, bu turun sonunda 
en yüksek puanı alarak çapraz sorgu yarışmasında 
birinciliği elde etti.
 
Yarışmaya katılan öğrenciler arasından kendi rolünde 
en iyi olan öğrenciler de belirlendi. Özyeğin Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Muhammed Fatih 
Terece - En İyi Baş Hakim, Büşra Tanrıöver - En İyi 
Savcı, İrem Tokal - En İyi Müdafi, Canberk Köylü, 
Hanzala Erikel, Mehmet Sayın ve Ubeydullah Yozgat - 
En İyi Sanık, İpek Aydemir Ve Yelten İrem Özkan - En 
İyi Mağdur, Yaşar Kaan Karagöl - En İyi Katip, Sarp 
Anıl Nar -  En İyi Mübaşir seçildi.

International Law School Mediation 
Tournament’tan ödülle döndüler
14-17 Mart 2019 tarihleri arasında Yunanistan’ın 
başkenti Atina’da gerçekleşen 18th International 
Law School Mediation Tournament (Uluslararası 
Hukuk Fakülteleri Arabuluculuk Yarışması)’a 
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni temsilen 
öğrencilerimizden Safiye Akbıyık, Mustafa Erdoğan 
ve Yaşar Kaan Karagöl, takım koçları Öğr. Gör. Ferhat 
Yıldırım ile birlikte katıldı. Turnuvada ÖzÜ Hukuk 
Fakültesi öğrencimiz Yaşar Kaan Karagöl, dünyanın 
farklı ülkelerinden gelen 53 üniversite takımı 
arasında en iyi arabuluculuk alanında dördüncülük 
ödülüne layık görüldü.

“Nuremberg Moot Court 2018“ 
Uluslararası Ceza Hukuku Dava 
Yarışması’nda bir beraberlik ve 
iki ‘en iyi konuşmacı’ derecesi

Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz 
Engenius 2019 Yarışması’nda birinci oldu
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Başarılar

TÜBİTAK Efficiency Challenge’a katılacak 90 takımdan biri olan 
Electrobuggy, yeni aracı PikaçuV2’nin üretimine başladı

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik ile Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren yüksek 
lisans ve lisans öğrencilerinin oluşturduğu Elektromobil yarış takımımız, ElectroBuggy projesiyle Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı’nın bu yıl 14.’sünü 
düzenlediği “Alternatif Enerjili Araç Yarışları”na katıldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması 
konusunda farkındalığın artmasını amaçlayan ve İstanbul’daki 17 bin taksinin egzozundan çıkan karbondioksit 
emisyonuna dikkat çekmeyi hedefleyen Electrobuggy takımı, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli taksisi olan 
“PİKAÇU” yu üretti. Alışılmışın dışında  konseptiyle Pikaçu, yarışmanın en çok konuşulan araçlardan biri 
olarak dikkat çekti. 

Güvenlik testlerini ve teknik testleri başarıyla geçerek yarışa katılmaya hak kazanan ÖzÜ ekibi, Elektrikli Taksi 
konseptiyle yarışmaya ilk kez katılan takımlar arasında ikinci oldu. Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden      
Dr. Öğr. Üyesi Göktürk Poyrazoğlu ve Makine Mühendisliği’nden Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendur’un danışmanlığında 
öğrencilerimiz, 85 kayıtlı katılımcı ekip arasından araç güvenlik ve teknik testlerini başarıyla tamamlayarak 
39 ekip arasına girdi ve 10 Ağustos 2018’de yapılan yarışlara girmeye hak kazandı. Yarışa ilk kez katılan 
ekibimiz, araç tasarımlarıyla diğer katılımcıların ve medyanın ilgi odağı oldu. Yıl boyunca öğrencilerin eğitimi 
ve araştırması için kullanılacak olan elektrikli araba projesi, TÜBİTAK ve Mühendislik Fakültemizin finansal 
desteği ile hayata geçirildi. Bu yıl 15.’si düzenlenecek olan TÜBİTAK Efficiency Challenge’a katılacak 90 
takımdan biri olan Electrobuggy, proje kapsamında yeni aracı PikaçuV2’nin üretimine başladı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 
düzenlenen 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci 
Yarışması’nı, “Dream Honey Tek Porsiyon Bal Ambalajı” 
projesi ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
öğrencimiz Melike Balkaya kazandı. Derneğin her yıl 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın katkısıyla,Reed 
TÜYAP iş birliğinde düzenlediği yarışmada 85 proje 
değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda toplam 
13 çalışma ödüle layık görüldü. Yarışmada ilk üçe 
giren öğrenciler 12 ay boyunca karşılıksız ASD & 
TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazandı. Kazanan 
projeler fuar boyunca Avrasya Ambalaj Fuarı alanında 
sergilendi.

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü tarafından 
düzenlenen; üniversitelerin mimarlık, inşaat 
mühendisliği, işletme, ekonomi, muhasebe, 
uluslararası ticaret, maliye, işletme mühendisliği, 
çevre mühendisliği, peyzaj mimarlığı, gayrimenkul 
geliştirme ve şehir bölge planlama bölümlerinden 2., 
3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı mimari tasarım ve 
gayrimenkul yatırım yarışması ProCE’18 Gayrimenkul 
Geliştirme Yarışması’nda, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerimiz, Pejger 
Elçiçek, Tuğba Dursun ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği öğrencileri M. Burak Arıkan, M. 
Talha Yaprak, A. Emin Ulaş, Ö. Behlül Filizlibay’dan 
oluşan takım 37 takım arasından 3. oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, çevreye kontrolsüzce bırakılan atıkların 
doğaya verdiği zarara ilişkin ülke genelinde öğrencileri düşünmeye sevk etmek, 
öğrencilerin çevreye olan ilgisini artırmak ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla 
düzenlenen “Sıfır Atık Yarışması” sonuçları açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen yarışmanın 
üniversite öğrencileri kategorisine “Boş Çöp” adlı kısa film ile katılan Hukuk 
Fakültesi öğrencimiz Miray Güldalı, ikincilikle ödüllendirildi. 

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Girişimcilik Ödül 
Töreni, iş dünyasının önde gelen isimleri, STK temsilcileri ve girişimcilerin katılımıyla 
gerçekleşti.

Bu yıl “Düşün, Çalış, Giriş Bence Yaparsın” temasıyla düzenlenen 7. GİV Girişimcilik 
ödülleri programında, Özyeğin Üniversitesi EVATEG Direktörü Prof. Dr. Mehmet Arık 
yönetiminde yüksek lisans öğrencimiz Ahmet Mete Muslu ve lisans öğrencimiz 
Hüseyin Gökberk Tarçın, TÜBİTAK 1005 kapsamında yürüttükleri “Akıllı LED Isı Ölçer” 
projesiyle “Proje/Fikir Ödülü”  kategorisinde 3.’lük ödülüne layık görüldüler. Proje 
takımı yeni kuracakları Start-up için kullanılmak üzere 20.000 TL ödül de aldı.

“Sürdürülebilir bir yaşam için dijitalleşen dünyada 
‘Yapıda Dijital Dönüşüm’e katkı sağlayacak bir fikrin 
var mı?” sorusuna yanıt arayan 10. Betonik Fikirler 
Proje Yarışması gerçekleşti. Çağımızın modernize 
edilmiş fikirleriyle inovatif oluşum çalışmalarını 
entegre etmeyi hedefleyen  yarışmaya katılan Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerimiz 
Abdimajid Hassan, Emine Şen ve Tamer Kumaş’ın 
oluşturduğu ekip, üçüncülük ödülü aldı.

14. Ambalaj Tasarımı Ulusal 
Öğrenci Yarışması’nda 
Birinciliği Öğrencimiz Melike 
Balkaya kazandı

Mimarlık Bölümü Öğrencilerimiz 
Pejger Elçiçek ve Tuğba Dursun 
ProCE’18 Yarışmasında 3. oldular

“Boş Çöp” adlı filme Bakanlık’tan Ödül

Mimarlık Bölümü 
Öğrencilerimiz 10. Betonik 
Fikirler Proje Yarışması’nda 
Üçüncülük Ödülü aldı

Akıllı LED Isı Ölçer’e GİV’den Ödül
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Başarılar

ÖzÜ farkı mezunlarımızla dünyaya yayılıyor...

“Bu üniversiteyi tercih edecek herkese şunu söylemem gerekir ki eğer fark yaratmak istiyorsanız çok fazla çalışmalısınız. 
Eğer çalışıp başarılı olursanız Özyeğin gereken desteği fazlasıyla sağlıyor. ÖzÜ’lü olmanın farkını işte o zaman anlıyorsunuz.”   

Henüz Hazırlık sınıfımı bitirdiğim yaz staj yapmaya başladım. Endüstri Mühendisliği’ne başladığım seneyi takiben 
Fina Enerji’de ve Moskova Credit Europe Bank’ta stajlarımı tamamladım. Birinci sınıf bittiğinde 3 farklı şirkette 3 ayrı 
staj yapmıştım, bu bana göre ÖzÜ’lü olmanın farkıydı. İkinci ana dal olarak Bilgisayar Mühendisliğine başladım. Bir 
sonraki dönemimde ise İşletme yan dalı okumaya başladım. 2. ve 3. sınıfın yazında da stajlarım devam etti. 3 sene 
üst üste ÖzÜ akademik başarı bursunu almaya hak kazandım. 4 sene boyunca üniversitemizin voleybol takımında 
oynadım. 2018 Haziran ayında Endüstri Mühendisliği’nden lisans birincisi olarak mezun oldum. 

Geçtiğimiz yaz ikinci ana dalım olan Bilgisayar Mühendisliği stajımı Norveç Trondheim’da Norwegian University of 
Science and Technology Erasmus ilegerçekleştirdim. 2019’da bitirme projemde hocam Dr. Reyhan Aydoğan ve Dr. Barış 
Akşanlı (San Diego State University) ile birlikte kaleme aldığımız enerji tahminlemesi konulu makale, uluslararası 
bilimsel dergi Future Generation Computer Systems’ta yayımlandı. Şimdi de University of California San Diego ve 
San Diego State University’nin ortaklaşa düzenlediği Bilgisayar Mühendisliği bütünleşik doktora programına burslu 
kabul edilmenin gururunu yaşıyorum. 

Bir üniversite öğrencilerinin başarısını nasıl maksimize eder sorusunun cevabı Özyeğin’de gizli, neden mi? Sağladığı 
staj fırsatları ve burs olanakları, girişimci vizyonu, hocalarımıza anında erişilebilirlik, çalışma alanlarının konforu, 
sunduğu sosyal olanaklar ve daha birçok imkân. Aslında burada fikren ve bedenen geleceğe hazırlanmak için her 
şey mevcut. Bunların yanında bence en önemlisi düşündüğünü söyleyebilme özgürlüğü…

MEZUNU

5
KITA

18 
ÜLKE

Hollanda 49
ABD 46
Almanya 37
İngiltere 15
Birleşik Arap Emirlikleri 14
Kanada 12
İtalya 12
İsviçre 7
İspanya 6
İsveç 6
Avustralya 5
Macaristan 4
Fransa 3
Pakistan 3
Belçika 1
Avusturya 1
Danimarka                              1
Çin 1

Yüksek Lisans Yapan Mezunlarımız
A.B.D.

İngiltere
İtalya

Hollanda
Almanya

Belçika
İsveç

Avusturya
Finlandiya

Kanada
Polonya
Portekiz

10
10

8
5

3
3
3

1
1
1
1
1

43%
57%
Türkiye

Yurt dışı

816

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Hukuk Fakültesi

İşletme Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mühendislik Fakültesi
Sosyal Bilimler Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

488
139

195

879
213

253

Lisans 
Mezunu2983

730 Yüksek Lisans 
Mezunu

Doktora 
Mezunu35

9%

Mezunlarımızın 
Çalıştıkları Sektörler Danışmanlık

27%

Hizmet

22%
Dayanıklı 
Tüketim

17%

Ulaşım

Hızlı 
Tüketim

7%

9%

Bilişim

Sağlık

6%
6%

Diğer

6%

Hukuk
10%

Mimarlık / 
Mühendislik

9%

Tasarım
3%

Yönetim 
Danışmanlığı

4%

ONAT GÜNGÖR – 2018 Mezunu / Lisans Birincisi
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Başarılar

Girişimci mezunlarımız yeme-içme sektöründe de fark yaratıyor…
Özyeğin Üniversitesi İşletme Lisans Programı’nda burslu olarak öğrenimimi 
tamamlayarak 2015 yılında mezun olduktan sonra 1,5 yıl kadar Coca-Cola Türkiye 
satış departmanında çalıştım ve kurumsal hayatın içinde olmayı istemediğimi anladım. 
Kendi girişimim ile hayallerimin peşinden gitmeye karar verdim. Lise yıllarımda yazları 
çalışırdım, Özyeğin’de okurken de her yaz staj yaptım. Hem stajlarda edindiğim 
tecrübelerde, hem de iş deneyimimde, kesin olarak anladım ki kurumsal hayatı değil, 
sabahları dükkânımın önüne su dökmek, yan dükkân komşumla çay içmek istiyorum. 
Coca-Cola’dan istifa ettim ve yine üniversitemiz mezunu Pizza Hot Slice marka sahibi 
Can Fıçıcı ile bir süre beyin fırtınası yaptığım bir döneme girdim. Tam bu süreçte 
şimdiki ortağım Atahan Yersel ile yollarımız kesişti. Atahan Yersel’in gıda sektöründeki 
tecrübeleri ve daha önceki markalarından gelen bilgisi ile benim dinamizmim birleşince 
oldukça sağlam zeminler üzerine kurulan Lokmata, Beşiktaş Akaretler’deki ilk şubesi 
ile kapılarını açtı.

İspanyolların ‘churros’ tatlısı ilk çıkış noktamız oldu. Hepimizin geçmişinde olan 
lokma tatlısında insanların şerbetten rahatsız olduğunu fark ettik ve bunu churros 
tatlısı gibi farklı soslarla deneme fikri sonucunda Belçika çikolatasıyla birleştirmeye 
karar verdik. Aslında lokma gibi geleneksel bir tatlıyı farklı bir yorumla post modern 
bir tatlı haline getirmiş olduk.

Açılışının ilk haftasında 45 milyon takipçisi olan 9gag, Lokmata’yı paylaştı ve 
devamında dünyada yeme içme konusunda önemli bir hesap olan Insider bir video 
hazırladı. Milliyet, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde haber olarak yer aldı. Hatta 
Hürriyet Gazetesi’ndeki haberde, “Kuyrukta bekleten 16 lezzet” başlığı altında yer 
aldı. Adı hızla duyulan ve sevilen Lokmata’nın ikinci ve üçüncü şubeleri Kadıköy ve 
Çengelköy’de açıldı. Aynı zamanda özel etkinlik ve festivallerde boy gösteren bir de 
karavanımız var. 

“Kurumsal hayattan ayrılarak kendi girişimim ile 
hayallerimin peşinden gitmeye karar verdim.”

MÜCAHİD KAAN DAMGACI

Çocukluğumdan beri kafamda olan şey kendi işimi kurmaktı. Ailemizde kendi işine 
sahip hiç kimse yoktu.  Babam her zaman bu konuda bana cesaret vermişti.  Robert 
Kolej ve Harvard mezunu Türkiye’nin en iyi girişimcilerinden Hüsnü Özyeğin’in 
üniversite kurduğunu öğrendikten sonra istese de kötü bir üniversite kuramayacağını 
düşünüp Özyeğin Üniversitesi’ni yazmaya karar verdim. Öğrenim gördüğüm dönemde 
organizasyon şirketlerinde saatlik, günlük, haftalık çok değişik işlerde çalışıp farklı 
insanları tanıma ve yönetebilme becerimi geliştirmeye çalıştım. Bu dönemde Hüsnü 
Bey’in öğrencilerle ile sık sık sohbet etmesi, beraber yemekhanede yemek yemesi ve 
mezun öğrencilerle yaptığımız Londra gezisi de vizyonumun gelişmesine katkı sağladı.

Mezun olduktan sonra önümde iki seçenek vardı. Birincisi Tilburg Üniversitesi’nde 
(Hollanda) burslu yüksek lisans yapmak, ikincisi yaz tatilinde staj yaptığım ayakkabı 
fabrikasının iş teklifi idi. Her zaman kafamda kendi işimi kurmak olduğu için iş 
teklifini kabul ettim. Kobiler her zaman çok ilgimi çekmişti çünkü bizler gibi iyi 
bir üniversiteden mezun olmuş kişiler kısa zamanda fark yaratıp işletmeyi başka bir 
segmente taşıyabiliyor. İki sene sonra artık kendim için bir şeyler yapma vaktimin 
geldiğini düşündüm ve gıda sektöründe karar kıldım. Özyeğin mezunu arkadaşlarımla 
bir iş planı oluşturup pizza işletmesi açmaya karar verdim. İlk şubemi Rektörümüz 
Esra Hoca’nın desteği ile 2016 Ekim ayında kendi okulumda açtım. Şu an 4 şubeli ve 
toplam 20 çalışanı olan bir işletmeyi yönetiyorum. 

Zamanımın çoğunu Özyeğin Üniversitesi şubemizde geçiriyorum. İş kurmak isteyen 
arkadaşlara elimden geldiğince tecrübelerimi paylaşıyorum. Yeni bir üniversite 
olmamıza rağmen mezun ve okuyan öğrenciler arasında güzel bir network geliştirdik. 
Bu sayede ulaşmak istediğimiz yerlere daha kolayca ulaşabiliyoruz ki bu durumun 
başka üniversitelerde bu kadar yaygın olduğunu düşünmüyorum.  Seri girişimcilik 
planımın ikinci ayağı olarak 1al1ode.com isimli otomobil aksesuarları sattığımız bir 
web sitesi geliştirdik. Önümüzdeki yıllarda bu şirketi de güzel bir noktaya getirmeyi 
ve ihracat yapmayı planlıyoruz. 

“İyi ki bu üniversitede eğitim aldım diyorum. 
Özyeğin Üniversitesi geçen sene Türkiye’nin en iyi üniversitesi ve 
en iyi rektörü ödüllerini aldı. Risk alarak seçtiğim ve ilk 
öğrencilerinden olduğum üniversitemin hayatımdaki en önemli ve 
doğru karar olduğunu düşünüyorum…”

CAN FIÇICI

Ben Burç Yener. Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümünde burslu eğitim aldım. Öğrenim hayatım boyunca Özyeğin’de verilen 
girişimcilik ruhunu kendime çok heyecan katan bir unsur olarak gördüm. Babam üç nesildir sanayici; annem ise üç nesildir 
akademisyen. İkizim ile birlikte annem ve babam tarafından kendi taraflarına çekilmek üzere çeşitli telkinler aldık. Stajlarım 
annemin doktora konularını tartışan öğrencileri dinlemekle, sınav kağıtlarını beraber değerlendirmekle ve babamla birlikte 
fabrikada, forkliftlerle mal taşımakla, makinelerde üretim yapmakla geçti. 

Aslında kardeşimle kendi işimizi kurma hayali üniversitenin ilk yıllarında başladı. Gıda sektörüne olan ilgimiz, sağlıklı ve gurme 
lezzetlere olan düşkünlüğümüz bize aslında bugün geleceğimiz noktanın işaretlerini veriyordu. İkizim ve ben, sağlıklı, yerel 
üretimi önemseyen, yeni lezzet arayışlarımıza cevap verecek olan dondurma işini kurmaya karar verdik. Konu ile ilgili dünyanın 
en önde gelen gurmelerinden eğitimler aldık. İtalyan ustaları İstanbul’a getirtip yerel lezzetleri onlara anlattık ve özel bir 
gelato ürettik. Üç jenerasyondur hasta olmamış ineklerden taze süt alıyoruz, meyveleri üreticisinden yerel üretimden alıyoruz, 
hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. İşimizde sağlık, lezzet ve kalite en ön planda. Bunu bir dünya markası yapmak ve yerel 
tarımımızın, yerel markalarımızın dünyaya açılmasına aracı olabilmek amacımız. 

Özyeğinli arkadaşlarıma çok tanıdık bir ifadeyi tekrar ederek sözlerimi bitirmek isterim. Karşınıza çıkacağını söyleyecekleri 
engeller onlar için engeldi, sizin için belki de bir fırsattır. İçinizden geleni yapmak için ısrar edin ve korkmayın. Hayat korkuyla 
yaşamak için çok fazla uzun, heyecanınızı yaşamayı tercih etmenizi tavsiye ederim. Karar verip yola çıkınca tüm rüzgarlar 
size yardım ediyor… Arkadaşlara son bir tavsiye: Dersler gerçekten çok önemli ve Özyeğin bir girişim hikayesi yaratmak için 
kesinlikle doğru bir yer.

“Özyeğin bir girişim hikayesi yaratmak için kesinlikle doğru bir yer...”

BURÇ YENER
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Yenilikçi Sektörel Eğitim Programımız (SE Programı), birincil paydaşlarımız olan 
öğrencilerimizin eğitim ve istihdam edilebilirlik değerlerini arttırarak, onların 
eğitim deneyimlerinde dönüşüm yaratmak üzere kurgulanmıştır. Bu program 
Türkiye’deki lisans müfredatlarında eksik olan sektörel bilgi, soyut beceriler ve 
iş deneyimini, öğrencilerin öğrenim yolculuğu ile sistematik olarak bütünleştiren 
bir eğitim felsefesi ile Özyeğin Üniversitesi’ni diğer üniversitelerden farklı 
kılmaktadır. 

Sektörel Eğitim Programı, birbirine bağımlı üç boyuttan oluşmaktadır. Bunların 
ilki, farklı sektörler, uzmanlık alanları ve soyut becerilere odaklı sekiz Sektörel 
Çözümler dersi ile lisans programlarını güçlendirmek üzere tasarlanmış olan 
akademik boyuttur.  İkincisi, akademik birimlerimiz tarafından yönetilen, 
müfredata dahil zorunlu stajlardır.  

ÖzÜ, öğrencilerinin tamamının mesleki deneyime sahip olmasını sağlamak 
için bütün lisans programlarında stajı zorunlu kılmış tek Türk üniversitesidir. 

Üçüncü boyut ise, ders dışı destek kapsamında sunulan kredisiz staj imkanlarıdır. 
Bu stajlar, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yönelik sunulan kampüste 
çalışma fırsatlarından seçili firmalarla yapılan bir aylık kampüs dışı ücretli staj 
anlaşmalarına kadar geniş bir yelpazeyi içerir.   Bu özel fırsatlar, öğrencilerin 
özgeçmişlerini daha güçlü kılmalarına ve onları eğitim yolculuklarının ilk 
günlerinden itibaren kariyer seçeneklerini düşünmeye sevk etmeye yardımcı 
olmak üzere tasarlanmıştır.

SE Programı ile öğrencilerimize sunduğumuz üniversitemize özgü destek 
sisteminin, dünyanın en prestijli derecelendirme kuruluşlarından Times Higher 
Education’nın Asya kıtasını kapsayan değerlendirmesinde Öğrenciler için Üstün 
Destek alanında en başarılı sekiz uygulamadan biri seçilmesinden mutluluk 
duyuyoruz.

Rektörümüz
Abu Dhabi’deki 
THE ASIA 2019
Gala Gecesinde
mezunlarımızla
buluştu

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education 
(THE) tarafından, üniversitelerin 5 kategoride yürüttüğü en iyi uygulama 
örneklerine verilen THE AWARDS ASIA 2019 ödüllerinde kısa listeye kalan 
üniversiteler açıklandı. Yükseköğretimin Oscar’ları olarak kabul edilen ve bu yıl 
Asya kıtasındaki üniversitelerin ilk kez dahil edildiği ödül programında Özyeğin 
Üniversitesi, ‘Sektörel Eğitim Programı (SE Programı)’uygulaması ile Öğrenciler için 
Üstün Destek alanında en iyi sekiz üniversite arasında yer almaya hak kazandı. 

Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi, Uluslararası Stratejisi, Öğretme ve Öğrenme 
Stratejisi, Öğrenciler için Üstün Destek ve Yılın Teknolojik Yeniliği olmak 
üzere üniversitelerin beş kategoride değerlendirildiği The Awards Asia 2019’da 
Özyeğin Üniversitesi, 21 ülkeden 80 üniversitenin değerlendirildiği sıralamalarda 
tüm kategorilerde Türkiye’den listeye giren 3, ‘Öğrenciler için Üstün Destek’ 
kategorisinde ise yine Türkiye’den listeye giren 2 üniversiteden biri oldu.

İngiliz yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE (Times Higher Education) 
dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasının yanı sıra 14 yıldır alanında en iyi 
uygulamaların ödüllendirildiği THE AWARDS programını da yürütüyor. THE, bu 
yıl ilk kez Asya kıtasındaki üniversiteleri de The Awards Asia adı altında ödül 
programına dahil ederek erişimi genişletti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk 30 Nisan - 2 Mayıs 2019 
tarihleri arasında gerçekleşen THE Asian University Summit 
(Asya Üniversiteleri Zirvesi)’ne katılarak üniversitemizin 
eğitim yaklaşımı ve Sektörel Eğitim Programı (SE Programı) 
hakkında bir sunum yaptı. 

Prof. Gençtürk, finale kalan tüm üniversitelerin fark 
yarattıkları alanlarda bilgi aktardıkları Zirve’nin Gala 
Gecesi’nde ise üniversitemizden mezun olmuş ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde yerleşmiş olan mezunlarımızla 
buluşarak final heyecanını onlarla birlikte yaşadı.

Başarılar

PG

PG

PG

Sectoral OrienteeringZorunlu StajlarDers Dışı Kredisiz StajlarProfesyonel GelişimPG

Özyeğin Üniversitesi “THE AWARDS ASIA 2019” Ödülleri 
Öğrenciler için Üstün Destek kategorisinde 
en iyi 8 üniversite arasında
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Kurumsal

Öğrencilerin eğitim deneyiminde dönüşüm 
oluşturma felsefesiyle hayata geçirdiği Sektörel 
Eğitim Programı’nın önemli unsurlarından biri 
olan “Sectoral Orienteering” etkinliğinin bu yıl 
dokuzuncusunu gerçekleştirdik.  

Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Birimi 
tarafından 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında 
düzenlenen Sectoral Orienteering 2019 kapsamında 
öğrencilerimiz akademik, profesyonel, sosyal, 
kültürel ve sportif alanda ilgi ve hedeflerine yönelik 
farklı etkinliklere katılırken, sektör temsilcileri 
ile bir araya gelerek “geleceklerini” bugünden 
tasarlama olanağına sahip oldular.

Üniversite Mezunları ve İş Piyasası, 4 Büyükler, 
Büyük Hayaller, Otelcilik ve Gastronomide 
Sürdürülebilirlik, İnsanlık Çağında Yapay Zekânın 
Yükselişi, Havacılığın Dijital Geleceği: İnsanın 
Gelecekteki Rolü, Madde Kullanımı Sorunu ve 
Bağımlılık Tedavisi ile Herkes İçin Tasarım konulu 
panellerin yanı sıra Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ile 
Yaşam, İlişkiler ve Başarı Üstüne Sohbet, Kozmonot 

Muhammed Ahmed Faris ile Cosmotalk, Karizmatik 
Liderlik: Karizmanın Formülü ve İş Yerinde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği gibi birbirinden farklı konularda 
seminerlerin gerçekleştirildiği ve üniversite - iş 
dünyası iş birliğinde önemli bir işlevi dokuz yıldır 
başarıyla sürdüren Sectoral Orienteering, inovatif 
bir yaklaşımla geleneksel kariyer günleri kavramına 
getirdiği farklı yorum ile dikkat çekiyor.

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri bu yıl da 
alanlarında lider şirketlerin yöneticileri ve esin 
kaynağı girişimcilerle bir araya gelerek, atölyeler, 
vaka çalışmaları ve mülakat simülasyonları ile 
ilgi duydukları iş alanları ile ilgili bilgilenme ve 
deneyim paylaşımı olanağı buldu. Hafta boyunca 
British Council Türkiye iş birliği ile “Cadılarla Dans 
Etmek” isimli dijital sergiye, ÖzÜ Oda Tiyatrosu’nun 
prömiyerini yaptığı “Sen Gara Değilsin” oyununa, 
NarkoTır’a da ev sahipliği yapan Sectoral 
Orienteering, sektörün önde gelen firmaları ile 
Speed Networking etkinliği ve Sattas grubu konseri 
ile kapanış yaptı.  

9. Sectoral Orienteering etkinliğinde öğrencilerimiz 
sektör profesyonelleri ve girişimcilerle bir kez daha bir araya geldi

SEC 101: Üniversite Yaşamına Giriş
SEC 201 & 203: Sektörlere Giriş
SEC 202 & 204: Yetkinlik Yönetimi

SEC 301: Küresel Sektörel Uzmanlık
SEC 302: Yerel Sektörel Uzmanlık

SEC 401: Sektörel Proje Uygulamaları
SEC 402: İşletme Entegrasyonu
SEC 499: Yeni İş Kurma

1. Sınıf

Sectoral Orienteering
Tüm öğrencilerimizin kişisel ilgi alanları ve
kariyer hedefleri dikkate alınarak ÖzÜ farkıyla
kurgulanmış kariyer günleridir

2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf

Zorunlu Stajlar
SEC201 ve SEC202 derslerini tamamladıktan
sonra, fakültenizden müfredata dahil
zorunlu stajlarla ilgili olarak görüşebilisiniz.

Ders Dışı Kredisiz Stajlar
Yurt içi ve yurt dışı seçenekleri  dahil olmak
üzere kredisiz staj imkanları hakkında
detaylı bilgi için PG ekibiyle görüşebilirsiniz.

Üniversite eğitimizin ilk yılından itibaren her
zaman Profesyonel Gelişim (PG) Ofisi'yle
danışmanlık için görüşebilir, PG eğitimlerine
katılabilirsiniz.

Profesyonel Gelişim

PG

Farkında Ol ve Sorgula

SECTORAL ORIENTEERING

Profesyonel Gelişim websitesini keşfet
"Link Proffesional" websitesine üye ol
Özgeçmiş ve ön yazı eğitimlerine katıl
Kredisiz staj bilgilendirme toplantılarına katıl
Kampüsteki kısmi zamanlı iş fırsatlarını takip et

Keşfet
Kendi değerlerini ve yeteneklerini keşfet
Kişisel ağını oluşturmaya başla
Kredisiz stajlara, yarı zamanlı işlere ve gönüllülük
çalışmalarına katılmaya çalış
Bir Profesyonel Gelişim danışmanlarından randevu
alarak temel kariyer fırsatlarını incele

Odaklan ve Harekete Geç
PG ekibi tarafından düzenlenen mülakat
simülasyonlarına katıl
Son sınıfa geçmeden zorunlu stajını tamamla
PG danışmanları ile birebir görüşerek özgeçmişini
gözden geçir ve tamamla
Yaz döneminde bir işte çalış

Uygula
PG ekibi tarafından düzenlenen mülakat, iş arama
ve  iş hayatına başarılı geçiş eğitimlerine katıl
"Link Professional" websitesini takip ederek,
kampüsteki mülakatlar, kariyer etkinlikleri ve iş
fırsatlarından haberdar ol
Özgeçmişini düzenleyerek "Özgeçmiş Kitapçığı"na
ekletmeyi unutma

SO Nedir?
Hazırlık sınıfı öğrencilerimizden
mezunlarımıza kadar herkesin
faydalanabileceği, kişisel ilgi alanları ve kariyer
hedefleri dikkate alınarak ÖzÜ farkıyla
kurgulanmış kariyer günleridir
Her yıl Bahar döneminde bir hafta boyunca
gerçekleşir
SO Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim
Ofisi tarafından düzenlenir

SO'da Neler Var?
Paneller, seminerler, sektörel sohbetler,
Atölyeler, yarışmalar, vaka Çalışmaları,
Mülakatlar ve mülakat simülasyonları
Öğrenci kulüpleri etkinlikleri
Sosyal ve kültürel etkinlikler

 SO websitesini takip ediniz 
 

SO'da Neler Yapabilirsin?
Öğrenci kulüpleriyle beraber kendi
etkinliklerini düzenle
SO ekibine katılmak için kısmi zamanlı iş
başvurusu yap
İlgilendiğin etkinlikler için kayıt yaptır
Tercih ettiğin sektör ve şirketle tanış, sorular
hazırla,
Etkinliklere katıl ve ayrıntılı diyaloglar için
seçeneklerini değerlendirso.ozyegin.edu.tr

Haberler ve program
Şirket temsilcileri hakkında detaylı bilgi
Kayıt bilgisi

PG

PG

PG

“Sectoral Orienteering” uygulaması 
ile ÖzÜ öğrencileri her yıl alanının 
önde gelen şirketleri, yöneticileri ve 
çalışanları ile farklı platformlarda bir 
araya gelerek değişik sektörlerle ilgili 
bilgi alıyor, alanlarının uzmanlarıyla 
deneyimlerini konuşma imkânı 
buluyor. Sosyal, kültürel ve mesleki 
içeriklerle zenginleştirilmiş program, 
“ÖzÜ Dönüştürücü Eğitim Felsefesi”ne 
paralel bir yaklaşımla, öğrencilerin 
kişisel ilgi alanlarını ve farklı gelecek 
beklentilerini de göz önüne alıyor.  
Sectoral Orienteering etkinliği, Özyeğin 
Üniversitesi’nin dönüştürücü eğitim 
felsefesi çerçevesinde, her öğrenciyi çok 
boyutlu bir birey olarak ele alan öğrenci 
gelişimi yaklaşımı doğrultusunda 
ayrıntılı bir çalışmayla tasarlanıyor.
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Özyeğin Üniversitesi, Londra merkezli 
yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE 
(Times Higher Education) tarafından bu yıl ilk 
defa açıklanan ve 76 ülkeden 550 üniversitenin 
değerlendirildiği “THE Impact” üniversite genel 
sıralamasında dünyanın en iyi 72. üniversitesi 
olma başarısı gösterdi. En önemli değerlerinden 
biri ‘sürdürülebilirlik’ olan Özyeğin Üniversitesi, bu 
doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalar ile Birleşmiş 
Milletler’in Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri’ne 
ulaşmak için üniversitelerin topluma yaptıkları 
katkı açısından, toplumsal etkisi en yüksek Türk 
üniversitesi olarak yerini aldı.

THE Impact, dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) 
başarısı için yürüttükleri her türlü sosyal, ekonomik 
ve çevresel uygulama üzerinden değerlendirerek 
uluslararası sıralamaların daha önce getirmediği bir 
bakış açısı sunuyor ve üniversitelerin araştırma ve 
eğitimin ötesinde, dünyaya sağladığı katma değeri 
görünür hale getiriyor. Bu üniversite sıralamalarına 
göre Özyeğin Üniversitesi, değerlendirmeye alınan 
11 hedefin tümünde başarı gösterdi. Sorumlu 
Üretim ve Tüketim (SKH 12)’de 24., Barış, Adalet 
ve Güçlü Kurumlar (SKH 16)’da 43., Sürdürülebilir 
Kentler ve Yaşam Alanları (SKH 11)’nda 48. 
olarak 3 hedefte dünya sıralamasında ilk 50’de 
yer aldı. Bununla birlikte ÖzÜ, her üniversitenin 
değerlendirmeye katılmasının zorunlu olduğu 
“Hedefler için Ortaklıklar” (SKH 17)’da 98. sırada 
yer alarak, bu SKH’de de değerlendirmeye alınan 
550 üniversite arasında ilk 100’e girdi.

Değerlendirmeye alınan 11 hedefin hepsinde 
başarı gösteren Özyeğin Üniversitesi, 4 SKH’nin 
değerlendirildiği genel sıralamada 72. olmanın 
yanı sıra, her üniversitenin değerlendirmeye 
katılmasının zorunlu olduğu SKH 17 – “Hedefler 
için Ortaklıklar”’da 98. sırada yer alarak ilk 100 
üniversiteden biri oldu.

THE Impact, SKH 17 özelinde üniversitelerin 
etkisini değerlendirmek için tüm SKH’lere ulaşmak 
için kurulan kamu, endüstri ve sivil toplum 
kuruluşları ile kurulan iş birliklerinin kapsamını da 
sorguluyor. Özyeğin Üniversitesi bu hedefte başta 
TÜSİAD olmak üzere, sektörler ile iç içe eğitim 
felsefesi, öğretim üyelerinin kamu kuruluşlarına 
yaptığı danışmanlıklar ile ön plana çıktı.

Üniversitemiz, SKH 12 - Sorumlu Üretim ve 
Tüketim hedefinde 24. oldu. THE Impact bu SKH 
için üniversitelerin gıda, atık ve geri dönüşüm 
üstüne politika ve uygulamalarını değerlendiriyor. 

Özyeğin Üniversitesi bu hedefte Güvenli Yaşam ve 
Çevre Koordinatörlüğü’nün etkin çalışmaları ve ISO 
14001 sertifikasını Türkiye’de ilk alan ve en iyi 
uygulayan üniversite olması ile dikkat çekti.

Özyeğin Üniversitesi, SKH 16 - Barış, Adalet 
ve Güçlü Kurumlar hedefinde ise 43. oldu. Bu 
sıralama üniversitelerin iç ve dış paydaşlarının 
yönetime katılması, kurumun yolsuzluk ve rüşvetle 
mücadelesi, akademik ve fikir özgürlüğüne verdiği 
önem ve finansal şeffaflığı, kamu kuruluşlarına 
sunduğu danışmanlıklar ve ortak araştırma 
projeleri, Hukuk Fakültesi’nin yasa yapıcılara 
sunduğu her türlü eğitim üzerinden yapılan 
değerlendirmeyi yansıtır. Özyeğin Üniversitesi bu 
sıralamada paydaşları ile olan ilişkilerinin resmi 
yapısı, üniversite genelinde ilgili politikaların 
yürürlükte olması ve devlet kuruluşları ile çeşitli 
düzeylerde yakın iş birlikleri ile öne çıktı.

Üniversitemiz, SKH 11 - Sürdürülebilir Kentler 
ve Yaşam Alanları hedefinde 48.  olma başarısını 
gösterdi. THE Impact bu hedefi kurumların sanat 
ve kültürel mirası koruma çabaları, bir yaşam alanı 
olarak kampüste sürdürülebilirliğin ulaşım, inşaat 
ve konaklamada dikkate alınması, üniversitenin 
yerel otoriterler ile şehir planlaması alanında 
yaptığı işbirlikleri üzerinden değerlendiriyor. 

Özyeğin Üniversitesi bu sıralamada ise kampüsteki 
sanat eserlerinin kamuya açık oluşu, düzenlenen 
sanat etkinliklerinin zenginliği, kültürel mirası 
korumak için yapılan araştırmalar ve projeler, 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi ve EÇEM (Enerji, Çevre ve Ekonomi 
Merkezi) bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli 
araştırma projelerinin şehir planlamasına katkısı 
ile fark yarattı.

Özetle; bu sonuçlar Özyeğin Üniversitesi’nin SKH 
12 bağlamında üretim ve tüketim biçimlerimizi 
değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi 
azaltmaya; SKH 16 özelinde barış, istikrar, insan 
hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı toplumsal 
ve kurumsal yapının oluşmasına ve SKH 11 
kapsamında da kentsel alanlarımızı inşa etme ve 
yönetme biçimimizi değiştirme yönünde katkı 
sağlayarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına 
çok önemli destek verdiğini bir kez daha teyit etti. 

Özyeğin Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik 
çalışmalarına verilen takdir, bu hedeflerle de 
sınırlı kalmadı. Üniversitemiz SKH 5 - Cinsiyet 
Eşitliği’nde 95. ve SKH 10 - Eşitsizliklerin 
Azaltılması’nda 85. olarak tüm dünyada ilk 100 
üniversite içinde yer aldı.

Özyeğin Üniversitesi Birleşmiş Milletler’in 
Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yaptığı 
çalışmalar ile THE Impact 2019 dünya sıralamasında 
Toplumsal Etkisi En Yüksek Türk Üniversitesi oldu!

Özyeğin Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri için ortaklıklarda 
dünyada ilk 100’de

Özyeğin Üniversitesi 
üç SKH’ya ulaşmaya etkisinde 
dünyada ilk 50’ye girdi

BaşarılarBaşarılar
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Kurumsal

ÖzÜ’nün kuruluşundan bu yana çok önem verdiği 
değerlerden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili 
faaliyetler son dönemde hız kazandı. Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri olan Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği konusunda üniversitemizde 2016 yılından 
beri sürdürülmekte olan PLOTINA Projesi aşağıdaki hedefler 
doğrultusunda yürütülüyor.

 
➢ Kadın ve erkek araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemek
➢ İş hayatı-kişisel yaşam entegrasyonuyla ilgili sorunlar yüzünden    
 kariyerlerini daha sık yarıda bırakmak zorunda kalan kadın araştırmacıların  
 yeteneklerinin israf edilmesini önlemek
➢ Mükemmellik için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla toplumsal cinsiyet   
 dengesizliklerine dikkat çekerek karar alma süreçlerini iyileştirmek
➢ Özellikle geleneksel olarak uygulanmadığı alanlarda cinsiyet/ toplumsal   
 cinsiyet değişkenini araştırmalara dahil etmek
➢ Araştırma ve öğretimde görüş, konu ve yöntem çeşitliliğinin artırılmasını ve  
 toplumsal cinsiyet farkındalığına sahip bir kültürel değişimi gerçekleştirmek

Proje kapsamında gerçekleştirilen öz değerlendirme çalışmaları neticesinde 
üniversitemize özgü bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı (TCEP) hazırlandı. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini ÖzÜ’nün kurumsal kültürünün bir parçası 
haline getirmek ve sürdürülebilir kılmak için atılan en önemli adım, hazırlıkları 
bir süredir devam eden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’nin kurulması ve Dr. 
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu’nun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı olarak göreve 
başlaması oldu.
 
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti, Cinsel Tacizi ve Cinsel Saldırıyı Önleme 
Komisyonu kurulması da ÖzÜ’nün toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini her yönüyle 
hayata geçirme kararlılığının göstergesi olarak dikkat çekiyor. Bu komisyonun 
kuruluşu için yapılan çalışmalar, ÖzÜ’nün Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve 
Saldırıya Karşı (CTS) İş Birliği ve İletişim Grubu’na dahil olmasıyla daha da büyük 
bir ivme kazandı. PLOTINA Projesi temsilcileri bu kapsamda, CTS İş Birliği ve 
İletişim Grubu’nun 11 Mayıs 2018’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, 7 Aralık 
2018’de Erciyes Üniversitesi’nde ve 24 Mayıs 2019’da Boğaziçi Üniversitesi’nde 
düzenlediği çalıştaylarda yer alıp ÖzÜ deneyimini tüm katılımcılarla paylaştı. 

ÖzÜ’nün toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsallaşması yönündeki 
çabalarının bir yansıması olarak, üniversitemizde düzenlenen birçok 
etkinlikte toplumsal cinsiyetin çeşitli yönleri ele alındı. Üniversitemizde 
13 Aralık 2018 tarihinde EWORA (European Women Rectors Association) ile 
birlikte düzenlenen 3. Türkiye Kadın Rektörler Toplantısı’nın bir parçası olarak 
“Türkiye’deki Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Odaklı Eylemler ve 
Planlar” başlıklı bir panel düzenlendi. ÖzÜ’nün toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
kurumsallaşması yönündeki çabalarının bir yansıması olarak, üniversitemizde 
düzenlenen birçok etkinlikte toplumsal cinsiyetin çeşitli yönleri ele alındı. 
Üniversitemizde 13 Aralık 2018 tarihinde EWORA (European Women Rectors 
Association) ile birlikte düzenlenen 3. Türkiye Kadın Rektörler Toplantısı’nın bir 
parçası olarak “Türkiye’deki Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Odaklı 
Eylemler ve Planlar” başlıklı bir panel düzenlendi. Oturum başkanlığını Rektörümüz 
Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün yaptığı panele İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Mine Göğüş Tan, Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mary Lou O’neil, Özyeğin 
Üniversitesi’nden Dr. Leyla Kayhan Elbirlik ve Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Ayşe 
Gül Altınay ile Dr. Gülru Göker konuşmacı olarak katıldı.  
 
ÖzÜ TCEP kapsamında gerçekleştirilen bir diğer önemli adım, idari ve 
akademik tüm personel için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık 
artırmaya yönelik eğitimlerin başlaması oldu. Bu eğitimlerin özgün içeriği 
ÖzÜ’nün ihtiyaçlarna uygun olarak hazırlandı. Bu eğitimleri önceleyen bir seminer 
de tüm akademik yöneticilerimizin katılımıyla 6 Mart’ta KADER ve KEİG kurucu 
üyesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği kurucu başkanı Prof. Dr. 
Yıldız Ecevit tarafından gerçekleştirildi.  

PLOTINA ekibi tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığını artırmayı 
hedefleyen dersler ve konuşmalar da yoğun ilgi görüyor.

Dr. Serhat Uyurkulak ve Dr. Öğretim Görevlisi Senem Timuroğlu tarafından 2018-
2019 Akademik yılı Güz döneminde verilen “Feminist Teori: Edebiyat, Kültür ve 
Toplum” dersi üniversitemiz öğrencilerine bu konularda eleştirel bir perspektif 
kazandırmayı hedefliyor.

Doç. Dr. Berna Zengin Arslan’ın 7 Aralık 2018’de gerçekleştirdiği “Zihnin Cinsiyeti 
Var mı?: Bilim ve Teknolojide Kadınlar” konuşması bilim tarihinde uzun süre 
görmezden gelinmiş tarihsel önemi olan başarılı bilim kadınları örneklerinin 
paylaşıldığı önemli bir platform oldu. Doç. Dr. Zengin Arslan konuşmasında 
kadınları teknik ve bilimsel alanda yetersiz olarak şartlayan sosyalizasyon süreçleri 
üzerinde durarak, bilim ve teknolojinin erkek merkezli kültürüne eleştirel bir 
yaklaşım getirmiştir.

Toplumsal cinsiyet konusu Sectoral Orienteering 2019 kapsamında da ele alındı. 
26 Şubat’ta Dr. Öğretim Üyesi Leyla Kayhan Elbirlik ve Dr. Öğretim Üyesi Alper Açık 
“Ar-Ge’de (Toplumsal) Cinsiyet”: Neden ve Nasıl?” başlıklı seminerde endüstriyel 
tasarımdan tıp alanına uzanan bir dizi örnek üzerinden araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinde cinsiyetçiliğin rolünü tartıştılar. Dr. Kayhan Elbirlik ve Dr. Açık’ın 
konuşması cinsiyet boyutunu ihmal eden projelerin ve bu projelerin çıktılarının 
etki ve güvenilirliğinin azaldığını ilgi çekici örneklerle ortaya koydu. 

Bir diğer konuşma, Dr. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu tarafından 8 Mart Haftası 
etkinlikleri kapsamında “(Toplumsal) Cinsiyet ve Karmaşası” başlığıyla yapıldı. 
ÖzÜ LGBTIQ+ Öğrenci Kulübü’nün düzenlediği etkinlikte konuşan Dr. Sünbüloğlu 
renklerin ve oyuncakların cinsiyeti örnekleri üzerinden, cinsiyet normlarının 
tarihsel değişimine vurgu yaptı. Ayrıca hâkim cinsiyet düzeninin kıyısında kalan 
öznelerden ve onların deneyimlerinden bahsetmenin önemine de değindi.

Bilkent Üniversitesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kadın Zirvesi’ne katılan 
Kadın Çalışmaları Kulübümüzden dokuz öğrencimiz, üniversitemizin desteğiyle 
23-24 Şubat tarihlerinde iki gün boyunca etkinlikleri takip ettiler ve diğer 
üniversitelerin Kadın Çalışmaları Kulüpleriyle iletişimi geliştirme ve iş birliği 
imkânlarını tartıştıkları bir networking etkinliğine katıldılar.

ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
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Alternatif Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma 
31 Ekim 2018

Türkiye’deki İşletmelerde ve 
TOFAŞ’ta Sürdürülebilirlik  
14 Kasım 2018

Dünya Toprak Günü Etkinliği - Toprak ve Gıda 
5 Aralık 2018

Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği 
19 Aralık 2018

Öne çıkardığı önemli değerlerinden biri ‘sürdürülebilirlik’ olan Özyeğin Üniversitesi, daha sürdürülebilir bir yaşam biçimine 
öncülük edecek çalışmalara hız vermek üzere Sürdürülebilirlik Platformu’nu kurdu. İş dünyasının ihtiyaçlarına destek 
vermek hedefiyle 6 Nisan 2017’de TÜSİAD’la birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF)’nu hayata geçirdi.

Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Göktürk Poyrazoğlu’nun moderatörlüğünde 
düzenlenen Alternatif Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneline Institute for 
Advanced Sustainability Studies’de Kıdemli Araştırmacı Dr. Sylvia Borbornus 
ve EPRA Elekrik ve Enerji Kurucu Ortağı ve Direktörü Dr. Osman Bülent Tör 
katıldı. Panelde alternatif enerjinin sürdürülebilir kalkınma açısından önemi 
değerlendirildi ve konu Türkiye özelinde tartışıldı.

Sürdürülebilirlik konusunu sanayinin içinden bir şirket özelinde gündeme 
alan etkinlikte TOFAŞ Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar ve TOFAŞ Çevresel 
Sistemler Yöneticisi Volkan Varal’ı ağırladık. Güray Karacar sürdürülebilirliğin 
Türk iş dünyasının gündemine girişi ve yayılışı ile ilgili kendi deneyimlerini 
aktardıktan sonra stratejik olarak TOFAŞ’ın sürdürülebilirliğe bakışına değindi 
ve özellikle entegre raporlamanın öneminin altını çizdi. Volkan Varal ise pratik 
tarafta TOFAŞ’ın sürdürülebilirliğe bakışını ve sürdürülebilirliğin nasıl ele 
alındığını anlattı.

Sürdürülebilirlik Konuşmalarının dördüncüsü Dünya Toprak Günü’nde “Toprak 
ve Gıda” başlığı ile düzenlendi. Gastronomi Bölümü öğretim üyemiz Tangör 
Tan ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Gıda Sosyoloğu Prof. Zafer 
Yenal’ın konuşmacı olduğu etkinlikte gıda güvenliği konusunda genel bilgi 
paylaşımının ardından, toprak kalitesinin gıda güvenliği için önemi vurgulandı 
ve topraklarımızın kalitesini korumak için neler yapılabileceği konusunda 
bilgi aktarıldı. Üretken ve sağlıklı toprak için “Sürdürülebilir Toprak Yönetimi” 
kavramı gündeme getirildi.

Üniversitemizin sürdürülebilirlik yaklaşımına paralel olarak, çevre kirliliği 
ve iklim değişikliğine dikkat çekmeyi; bu konudaki sorumluluklarımızı ve 
alınabilecek önlemleri masaya yatırmayı amaçlayan etkinlikte  Aygaz Teknik 
ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Kızılkaya, Aygaz Kalite Sistemleri ve 
SEÇ-G Müdürü Mine Acar Ergin ve Aygaz Kalite Sistemleri ve SEÇ-G Yöneticisi 
Gülin Özilkiz konuğumuz oldu.  Kendileri çevre kirliliği ve iklim değişikliğinde 
enerji sektörünün rolü ve Aygaz’ın bunu azaltmak için yaptıkları üzerine 
görüş ve deneyimlerini  paylaştılar. 

Sürdürülebilirlik Konuşmaları serisinde kimleri ağırladık, neleri tartıştık?

Blue Planet
or Plastic 
Planet?
We dump 8 million tons of 
plastic into the ocean each
year.

Sürdürülebilir
Kalkınma Forumu

www.ozyegin.edu.tr

October 25, 2018 Thursday
14:00-15:30
ÖzÜ-X / B27

Şeyda Dağdeviren Hill
Environmental&Sustainability
Coordinator@DenizTemiz Derneği
TURMEPA

Environmental 
Pollution and
Climate Change

Sustainability

Talks

OzU Sustainability 
Platform

surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr
www.ozyegin.edu.tr

19 December 2018 /  13:40 - 14:40
ÖzÜ-X

Ali Kızılkaya, Assistant General Manager of 
Technical Affairs and Investments, AYGAZ

Mine Acar Ergin, Quality Systems and  
HSE Manager, AYGAZ

Gülin Özilkiz, Quality Systems and  
HSE Assistant Manager, AYGAZ

Sustainability 
in Turkish 
Business 
Context and 
in TOFAŞ

Sustainability

Talks

OzU Sustainability 
Platform

surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr
www.ozyegin.edu.tr

14 November 2018 /  
13:40 - 14:40
ÖzÜ-X

Güray Karacar, External Relations 
Director, TOFAŞ
Volkan Varal, Environmental Systems 
Manager, TOFAŞ

Mavi Gezegen mi Plastik Gezegen mi?
25 Ekim 2018

Sürdürülebilirlik Konuşmaları serisinin ilk konuğu Deniz Temiz TÜRMEPA 
Derneği Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Şeyda Dağdeviren Hill oldu. 
Şeyda Dağdeviren Hill, konuşmasında insanın aşırı tüketimi ile çevre kirliliği 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak plastik tüketiminin günlük hayatımızdaki 
yerinin ve zararlarının altını çizdi. Plastik atıkların yarattığı kirliliğin 
boyutlarının yalnızca deniz canlılarını değil insan yaşamını da tehdit edecek 
seviyeye ulaştığını, farklı kıtalardan örneklerle sundu. Etkinlikte aynı zamanda 
yaşam döngüsünü ve ekolojik dengeyi tehdit eden atıklara karşı bireysel ve 
kurumsal çözümler tartışıldı.

10.Yıl Etkinlikleri

20



ÖzÜ’den Tanzanya’ya 
Bir Öğrencinin Gözünden Çevre Sorunları 
20 Şubat 2019

Çevre Sorunları, Temiz Enerji ve İş Dünyasının Rolü
2 Nisan 2019

Dünya’da ve Türkiye’de 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Siyaset 
6 Mart 2019

Çiftlikten Sofralara Sürdürülebilirlik - SÜTAŞ
15 Nisan 2019

İnsani Gelişmişlik ve Yetenek Yaklaşımı: 
Türkiye’deki Eşitsizlikler
16 Nisan 2019

Bilgi birikimimizi artırmak ve farkındalık yaratmak için başlatılan Sürdürülebilirlik Konuşmaları serisinin ilki, geçtiğimiz yıl 
Dünya Su Günü’nde Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İklim Kahramanı  Douglas Woodring’in konuşması oldu. 2018-
2019 akademik yılında içeriği daha da gelişen seride, alanında uzman çok sayıda konuk ile önemli konuları birlikte tartıştık.

Sürdürülebilirlik Konuşmalarının altıncısı mezunlarımızdan Utku Kuran’ın 
Tanzanya’daki çevre sorunları ile ilgili sunumu ve fotoğraf sergisi ile 
gerçekleştirildi. Utku, Tanzanya’da bulunan Katavi Milli Parkı’na komşu 22 
köyden biri olan Usevia köyünde bir ailenin yanında kalarak kadının ve çocuğun 
toplumdaki yerini, eğitimin yetersizliğini, temiz suya ulaşımın zorluklarını, 
açlığı, çevre ve insan arasındaki çatışmanın örneklerini gözlemledi. Aynı 
zamanda amatör fotoğrafçı olan Utku,  oradaki tecrübelerini de fotoğrafladı 
ve ÖzÜ Zoom desteği ile düzenlenen sergide bu fotoğraflarını kampüsümüzde 
ziyaretçilere açtı.

Sürdürülebilirlik Konuşmaları serisinin sekizinci konuğu Ernst & Young, 
İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Direktörü, Richard Betts 
konuşmasında güncel çevre sorunları hakkında bilgi verip bu sorunların 
çözümü için alternatif enerjinin kullanımı konusuna odaklandı ve alternatif 
enerji hususunda iş dünyasının yapabileceklerini anlattı.

Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın yedincisinde üniversitemizde Dünya 
Kadınlar Günü etkinlikleri özelinde Gülseren Onanç’ı ağırladık. Gülseren 
Onanç konuşmasında dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik eşitsizlik ve 
adaletsizliklerden bahsedip siyasete katılımda kadının önündeki engellerin 
neler olduğunu anlattı. Dünyada yükselen kadın dalgasının neden önemli 
olduğuna da değinerek, bu konuda bireylere düşen sorumlulukların altını 
çizdi.  

Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın dokuzuncusunda konuğumuz Sütaş oldu. 
Sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmaları olan firmanın Kurumsal İlişkiler 
Koordinatörü Sayın Fatma Can Sağlık iklim değişikliği ve bunun tarım 
sektörü üzerindeki etkisine değinerek sürdürülebilirliğin önemini vurguladı. 
Sütaş’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı ve faaliyetlerini anlatan Fatma Sağlık, 
şirketin uyguladığı “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelinin aynı zamanda, 
sütçülükte döngüselliğe ve biyoekonomiye geçişe nasıl olanak tanıdığını 
anlattı.

Serinin onuncu konuşmasının konuğu Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı üniversitenin Göç Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci oldu. Prof. Uyan 
Semerci, konuşmasında insani gelişmişlik kavramı üzerinde durarak Türkiye’yi 
bu kavram çerçevesinde değerlendirdi. Bu değerlendirmesinde kırılgan gruplar 
üzerine (örneğin çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliği) bilgilerini paylaştı.

Sürdürülebilirlik Konuşmaları serisinde kimleri ağırladık, neleri tartıştık?

Dünyada ve 
Türkiye’de 
Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
ve Siyaset

ÖZÜ Sürdürülebilirlik 
Platformu

surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr
www.ozyegin.edu.tr

Etkinlik dili Türkçedir.

Yer: ÖzÜ - X, B027 

Tarih: 06.03.2019, Çarşamba

Saat: 11:00-12:00

Sürdürülebilirlik
Konusmaları

ÖzÜ Sürdürülebilirlik 
Platformu

surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr
www.ozyegin.edu.tr

Etkinlik dili Türkçedir.

Yer: ÖzÜ-X
Saat: 12:30-13:30
Tarih: 15 Nisan 2019
Konuşmacı: Fatma Can Sağlık
Kurumsal İlişkiler Koordinatörü, 
SÜTAŞ

Sürdürülebilirlik
Konusmaları

Çiftlikten
Sofralara
Sürdürülebilirlik
SÜTAŞ

Human Development 
and Capability Approach:
Discussing Inequalities 
in Turkey

Sustainability

Talks

OzU Sustainability 
Platform

surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr
www.ozyegin.edu.tr

16 April 2019 /  14:00-15:00 
OzU - X 

Pro. Dr. Pınar Uyan Semerci, 
Dean, Faculty of Social Sciences and 
Humanities, Bilgi University Director, 
Centre for Migration Research, 
Bilgi University

Environmental 
Problems, 
Clean Energy 
and the Role of 
Business

Sustainability

Talks

OzU Sustainability 
Platform

surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr
www.ozyegin.edu.tr

2 April 2019 /  09:30 - 10:30
ÖzÜ-X

Richard Betts, Director, Climate Change and 
Sustainability Services, Ernst & Young
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‘YAKLAŞ’ Farklı Disiplinlerden Akademisyen 
ve Araştırmacıları Aynı Platformda Buluşturdu

ÖzÜ ‘B.ağlantılar’ Kahve Sohbetleri Serisi 

ÖzÜ B.ağ yayında!

Disiplinlerötesi Düşünce için “ÖzÜ B.ağ”
ÖzÜ’de kurguladığımız ‘Disiplinlerötesi Düşünce için B.ağ’ kavramı, toplumsal düşüncelerin ve derin bilimin kesiştiği, bazen çarpıştığı yerdeki karmaşık olgular 
için strateji geliştirmeyi içselleştirmek ve de öğrencilerimize aşılamak amacıyla ortaya atılmıştır. Böyle bir organik yapı sadece birkaç ders yardımıyla ya da sadece 
teorik olarak oluşturulamaz. Bu nedenle Disiplinlerötesi Düşünce Grubu’nun (DDG) kurulması ve bir dizi farklı etkinlikle çalışmalarına başlaması üniversitenin 
yeni stratejik planı içinde ele alındı. DDG Etkinlikleri ile yetişecek olan yeni nesil öğrenciler, mezun olduktan sonra da karmaşık problemleri çalışmak için 
yeni stratejiler geliştirebilecek ve ileride ülkenin ya da Dünya’nın karşılaştığı henüz çözümlenmemiş problemlere yaklaşma cesaretini kendilerinde bulacaklardır.  
DDG hayata geçtiği Ekim 2018 tarihinden bu yana bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.  

10. yılımıza özel kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlik, 17 - 18 Ekim 
tarihlerinde ‘Yaklaş’ temasıyla ÖzÜ Forum Alanı’nda yapıldı. ‘ÖzÜ Disiplinlerötesi 
Düşünce’ tarafından kurgulanan etkinlikte, farklı disiplinleri bir araya getirmek 
ve karmaşık problemler için stratejik çözüm yollarını geliştirmek adına çalışma 
alanları arasındaki mesafenin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri tartışıldı. 

Etkinliğin ilk gününde ekonomi, mimarlık, gastronomi, mühendislik, hukuk, 
psikoloji, fizik, tasarım, uluslararası ilişkiler ve tarih gibi farklı disiplinlerden 
konuşmacılar bir araya gelirken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen ve Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk “Etki” temalı panelde 
disiplinlerötesi çalışmanın önemine vurgu yapan konuşmalarını gerçekleştirdi. 

M. Pınar Mengüç, Özlem Bahadır Karaoğlu, Gökçe Ersel Ötkün, Dilek Saygı tarafından 
kurgulanıp organize edilen etkinliğin ikinci gününde, farklı disiplinlerden lisans 
3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 11 konu başlığı altında disiplinlerötesi düşünce 
atölyeleri düzenlendi. YAKLAŞ Atölyeleri’nde, karma disiplinli ekiplerin bir 
kolaylaştırıcıyla güncel üst temalar etrafında birlikte düşünmesini ve kolektif 
bir düşünce sistematiği geliştirmeyi deneyimlemesi amaçlandı. Hukuktan 
gastronomiye, havacılık yönetiminden ekonomiye 18 farklı bölümden öğrencilerin 
katıldığı atölyelerin kolaylaştırıcılığını Özyeğin Üniversitesi öğretim üyeleri 
gerçekleştirdi.

Disiplinler ve birikimler arasında 
karşılaşmalara, çapraz etkileşimlere imkan 
tanımak ve ivme kazandırmak, karmaşık 
konuları alışagelmedik yollarla çözmek 
için yayımlanan b.ağ’ın bu ilk sayısında 
öğrencilerin YAKLAŞ Atölyelerindeki 
disiplinlerötesi deneyimleri kendi 
anlatımlarıyla yer alıyor. 

Günümüzün çözüm bekleyen sorunları için farklı uzmanlık alanlarını bir 
araya getiren ve birlikte düşünmeye imkan tanıyan bir platform oluşturmak 
amacıyla, Prof. Dr. M. Pınar Mengüç öncülüğünde başlatılan kahve sohbetleri 
serisi ‘B.ağlantılar’ın ilki Deprem x Hukuk x Çevre temasıyla 12 Mart’ta, 
ikincisi Göç x Ekonomi x Şeffaflık temasıyla 2 Nisan’da ve üçüncüsü Kültür x 
Yapay Zeka x Gelecek temasıyla 30 Nisan’da farklı uzmanlık alanlarına sahip 
akademisyenlerimizin katılımı ile gerçekleşti. Serinin bu akademik dönemdeki 
son etkinliği de 22 Mayıs’ta Kent x İnsan x Cazibe teması ile gerçekleştirildi.

YAKLAŞ etkinliğinin devamı niteliğindeki B.ağlantılar, farklı disiplinlerden 
ÖzÜ mensuplarının bir araya gelmesini, yeni fikirler ve uygulamalar için beyin 
fırtınası yapılmasını ve bu karşılaşmaların üniversitemizin disiplinlerötesi 
çalışmalarını güçlendirmesini hedefliyor. 

B.ağlantılar 01 Deprem x Hukuk x Çevre
Özlem Yenerer Çakmut, H.Bige Açimuz, 
Atilla Ansal, M.Pınar Mengüç 

B.ağlantılar 03 Kültür x Yapay Zeka x Gelecek         
Furkan Kıraç, Özge Samancı, Ali Serdar, 
M. Pınar Mengüç   

B.ağlantılar 02 Göç x Ekonomi x Şeffaflık
Ümit Özlale, Deniz Sert, Alpay Er, 
M. Pınar Mengüç 

B.ağlantılar 04 Kent x İnsan x Cazibe   
Orhan Hacıhasanoğlu, Teoman Alemdar, 
Selenga Gürman, M. Pınar Mengüç

“Disiplinlerötesi çalışmaları üniversitemizde 
güçlendirme düşüncesini, 2018-2023 stratejik 
planımızın henüz ön çalışmalarını yaptığımız 
dönemde gündemimize almıştık. Amacımız 
ÖzÜ mensuplarının bir araya gelmesi, yeni 
fikirler ve uygulamalar için beyin fırtınası 
yapması ve bu karşılaşmaların disiplinlerötesi 
çalışmalarımızı güçlendirmesiydi. Bunun 
için bu oluşumu sahiplenen M.Pınar 
Mengüç Hocamıza ve ÖzÜ DD Ekibine 
teşekkürlerimizi sunuyorum”    
       
   Prof. Dr. Esra Gençtürk

Oturum 
videolarına 
buradan 
ulaşılabilir.

B.ağ’ın ilk sayısına 
buradan ulaşılabilir

Kurumsal

Girişimci Araştırma Üniversitesi ÖzÜ’de Yenilikçi Bir Oluşum:
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10. yılımızı akademik ve kurumsal 
etkinliklerle kutladık

Özyeğin Üniversitesi ile Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) iş 
birliğinde düzenlenen BEYSAD Beyaz Eşya ve Yan Sanayi 4.0 II. Zirvesi’ 
ne Bakanlık ve sektör temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler ve KOBİ 
yöneticileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını BEYSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir gerçekleştirdi. 

Ardından Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk ve Araştırmadan Sorumlu 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Reha Civanlar konuşmalarını yaptı. Zirvede 
BEYSAD ve TÜSİAD iş birliğiyle Özyeğin Üniversitesi’nde hayata geçirilecek 
olan Mükemmeliyet Merkezi çalışmaları, sektörün bu konudaki ihtiyaçları 
ve bu alanda üniversitelerin katkı ve öncülüğünün önemine değinildi.

Beyaz Eşya ve Yan Sanayi 4.0 II.Zirvesi 
23 Kasım 2018

10. yılımızda EWORA (European Women Rectors Association) Türkiye Kadın 
Rektörler Toplantısının üçüncüsü üniversitemizde gerçekleşti. Toplantıya 
halihazırda görevde olan ve önceden bu görevde bulunan 20’ye yakın kadın 
rektör katıldı.

Aynı gün, EWORA ile birlikte Türkiye’deki Üniversitelerde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Odaklı Eylemler ve Planlar’ başlıklı bir de panel yapıldı. 
Oturum Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün yaptığı panelde, 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mine Göğüş Tan, Kadir Has 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mary Lou O’neil, Özyeğin Üniversitesi’nden Dr. 
Leyla Kayhan Elbirlik ve Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Ayşe Gül Altınay ile 
Dr. Gülru Göker panelist olarak yer aldı.

EWORA 3. Türkiye Kadın Rektörler 
Toplantısı & Panel 
13 Aralık 2018

Tarih alanındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan dünyaca ünlü bilim insanı 
Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam, 12 Aralık’ta kampüsümüzde düzenlenen 
“1680’lerde İmparatorluklar ve Bağlantılı Tarihler” başlıklı konferansta 
konuşmacı oldu. 

Özyeğin Üniversitesi’nin konuğu olarak İstanbul’a gelen Prof. Subrahmanyam 
ayrıca 14 Aralık’ta Bomonti Ada’da düzenlenen özel bir etkinlikte “From 
Modernization to Early Modernity: Changing Perspectives in the Connected 
Histories and Historiographies of the Ottoman and Mughal Worlds” başlıklı 
panele de katıldı. Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen her 
iki etkinlikte de Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam’a, Harvard Üniversitesi 
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Kafadar eşlik etti.

Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam 
Konferansı 
12-14 Aralık 2018

2011 yılından bu yana düzenlenen IP Conference, 4-5 Ekim 2018’de Boğaziçi 
Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Özyeğin Üniversitesi iş birliği ile 
yapıldı. Konferans, fikri mülkiyet hakkında farkındalık yaratmayı, yaratıcılık 
ve buluşçuluğu geliştirmeyi teşvik etmeyi amaçlamasının yanı sıra, fikri 
mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi için önemli bir platform 
yaratmayı da hedefliyor.

Bu yılki teması ‘Başarı Öyküleri: Üniversitelerin Sahip ve/veya Ortak Oldukları 
Teknoloji Yatırım Fonları’ olan konferans, akademik dünyaya ve yeni oluşan 
teknoloji transfer ekosistemine katkıda bulunmayı amaçlaması bakımından 
da önem taşıyor ve her yıl Türkiye ve dünyadan önemli konuşmacıları bir 
araya getiriyor.

IP Conference 2018 
4-5 Ekim 2018

10.Yıl Etkinlikleri

Kurumsal Etkinlikler
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Özyeğin Üniversitesi, Endeavor Türkiye, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, 
Girişimci Kurumlar Platformu ve Bizz Consulting iş birliğiyle düzenlenen 
etkinlik, Türkiye’de Startup dünyasına yön veren liderler, şirketler ve 
startup’ları üçüncü kez bir araya getirdi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı 
etkinliğin açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk yaptı. 
Startup dünyası için alanındaki en büyük etkinlik olan Corporate & Startup 
Day’de, ekosistemi desteklemek ve yenilikçi fikirleri geliştirerek ticari 
faaliyete dönüştürmek amacıyla üç önemli başlıkta ödüller de dağıtıldı. 
Katılımcılar ödüllerini Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Rektörümüz 
Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün elinden aldı.

Corporate & Startup Day 2019 
4 Nisan 2019

10.000 Kadın Girişimci Programı’ndan mezun kadın girişimcilerimizi 
üniversitemizde kapsamlı bir etkinlikle ağırladık. Buluşmada kadın 
girişimciler, hayata geçirdikleri işleri ve başarı hikayelerini, yaşadıkları 
zorlukları ve bu zorlukları aşma yöntemlerini paylaştı. Girişimci kadınlar 
ayrıca başarılı girişim projelerini aktararak, ürünlerini katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmasını Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişimcilik Direktörümüz 
Dr. İsmail Arı’nın yaptığı etkinlikte 10.000 Kadın Komitesi Başkanı Nedret 
Gürdal komitenin faaliyetlerini paylaştı. Ekonomi Bölüm Başkanımız Prof. 
Ümit Özlale Girişimciler İçin Ekonomik Göstergeler üzerine bir sunum yaptı. 
Program kapsamında moderatörlüğünü Girişimcilik Bölüm Başkanımız 
Dr. Ahmet Murat Fiş’in yaptığı “Girişimcilik Yolculuğunda Kadın–Erkek                  
İş Birliği” başlıklı bir panel de düzenlendi

10 Bin Kadın Girişimci Programı 
Mezunlar Buluşması
18 Nisan 2019

10. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve besteci 
Fazıl Say, 19 Aralık’ta Özyeğin Üniversitesi öğrencileri ve mensuplarına özel 
bir konser verdi. 

Kampüsümüzde bulunan Spor Merkezi’nde, Rektörlük himayesinde 
gerçekleşen ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü M. Özyeğin’in de 
katılımıyla onurlandırdığı gecede Fazıl Say, “Truva Sonatı” ve “İzmir 
Süiti”nden eserlerine yer verdi. 10. yılımızı taçlandıran bu anlamlı ve özel 
buluşmayı Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine armağan eden Fazıl Say’ı, 
yaklaşık 2 bin 500 kişi ilgiyle izledi.

FAZIL SAY Konseri
19 Aralık 2018

İş dünyasının sürdürülebilirlik performansını ortaya koymak amacıyla 
yapılan sektörel sürdürülebilirlik araştırması sonuçları TÜSİAD Genel 
Merkezi’nde gerçekleştirilen bir seminer ile paylaşıldı. Seminerde, ilk olarak 
ele alınan kimya, petrol, kauçuk ve plastik sektörlerinin araştırma bulguları 
konuşuldu.

Açılış konuşmalarının ardından Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Direktörü 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Soytaş ve Sürdürülebilir Kalkınma Forumu 
Araştırmacısı Dr. Damla Durak Uşar tarafından “Sektörel Sürdürülebilirlik 
Araştırması” sunuldu. Program, BASF Türk Kimya Pazar Geliştirme Direktörü 
Dr. Selçuk Denizligil, Ak-Kim Kimya Sanayi Yönetim Sistemleri Bölüm 
Yöneticisi Çiğdem Arpat, Polisan Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik 
Müdürü Dilek Sarıaslan’ın katıldığı “Sektörel Değerlendirme” paneli ile 
devam etti.

Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Sektörel 
Sürdürülebilirlik Araştırma Sonuçları Semineri 
14 Aralık 2018

10.Yıl Etkinlikleri Kurumsal Etkinlikler
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Akademik Etkinlikler

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Konstantinos Travlos 
tarafından kampüsümüzde “Salvation and Catastrophe: The Greek- Turkish 
War 1919-1923”nin (Kurtuluş ve Felaket: Türk-Yunan Savaşı 1919-1923) 
Lexington Books tarafından yayımlanacak düzenlenmiş yeni sayısı için bir 
çalıştay gerçekleşti. Çalıştayda, bu sayıya katkıda bulunanlar tarafından 
sunumlar yapıldı.

Kurtuluş ve Felaket: 
Türk-Yunan 1919-1923 Çalıştayı 
Sosyal Bilimler Fakültesi - 24-25 Kasım 2018

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye’de Otelciliğin Önderleri Bienali bu 
kez Türkiye’de turizmin ve otelciliğin gelişmesine büyük katkılar sunan 
Dedeman Otelleri’nin kurucusu Mehmet Kemal Dedeman’ı odağına aldı. 

Mehmet Kemal Dedeman’ın kişisel eşyaları, fotoğrafları ve Dedeman 
Otelleri’nin yıllar içindeki devinimini aktaran fotoğraflardan oluşan serginin 
açılışıyla başlayan Bienal’de “Değişen Dünyamızda Otelciliğin Geleceği” 
isimli bir de panel düzenlendi. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü   
M. Teoman Alemdar’ın moderatörlüğünde Mehmet Önkal, Tavit Köletavitoğlu 
ve Ömer İsvan otelciliğin gelecekteki dönüşümünü ve bu dönüşümün Türk 
otelciliğine yansımaları ile ilgili öngörülerini paylaştı. Sergi, iki yıl süresince 
Özyeğin Üniversitesi’nde ziyaretçilere açık olacak.

Türkiye’de Otelciliğin Önderleri 2.Bienali
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
12 Şubat 2019

Gerek Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesi 
bağlamında, gerek Slovenya ve Türkiye’deki iç hukuk düzenlemeleri 
kapsamında çocuğun iradesi, hakları ve yükümlülüklerinin ele alındığı 
panelde, çocuğun üstün menfaati, temel hakları, kişiliğinin ve özel 
hayatının korunması, şiddetten, medyanın verebileceği zararlardan, cinsel 
ve ekonomik sömürüden korunması gibi temel prensipler de konuşuldu. 

Slovenya ve Türkiye’den akademisyen ve hukuk uygulamacılarının 
katılımıyla gerçekleştirilen bu panelde, her iki ülkede çocuğun iradesinin 
dikkate alınması konusundaki olumlu gelişmelere dikkat çekilmekle 
birlikte, uygulama ve mevzuattaki eksikler eleştirel bir şekilde ele alınıp 
çözüm önerileri tartışıldı.

“Mevzuat, Uygulama ve Öğreti Açısından 
Türkiye ve Slovenya’da Çocuğun İradesi” Paneli 
Hukuk Fakültesi - 6 Kasım 2018  

Daha önce 2012, 2014 ve 2016 yıllarında düzenlenmiş olan IAPS-CS 
Network Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları’nın dördüncüsü, atölye ve 
fikir yarışması ürünlerinin sergilendiği, makale sunumları ve ödül töreninin 
yapıldığı ve farklı üniversitelerden öğrencilerin de katıldığı bir etkinlikler 
dizisi ile tamamlandı.

Eylül 2018-Şubat 2019 arasında gerçekleşen ve IAPS-CS Çalışma Ağı 
iş birliği ile düzenlenen IAPS - Culture & Space Network-4. Kültür ve 
Mekan Buluşmaları, genç tasarımcıları, kente dair düşünce üretenleri, 
akademisyenleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirdi. Yaklaşık 
6 ay süren etkinliğin tüm sunumları ve ödül töreni, 16 Şubat 2019 günü 
TAK Kadıköy’de gerçekleştirildi.

IAPS-CS Network Kültür ve Mekan Buluşmaları-4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  
Eylül 2018 – Şubat 2019
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Etkinlikte University of Denver’dan Doç. Dr. David Ciepley ile neoliberal 
düzen ve eşitlik arasındaki ilişki üzerine konuşuldu. 

Dr. David Ciepley’in “The Neoliberal Corporation as Inequality Machine” 
başlıklı konuşması kapsamında günümüz dünyasında eşitsizliğin bir sorun 
mu yoksa bir fırsat mı olduğu tartışıldı.

Siyaset Bilimci David Ciepley Konferansı
Sosyal Bilimler Fakültesi 
18 Mart 2019

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyemiz Doç. Dr. Alessandro Camiz 
öncülüğünde gerçekleşen buluşmada İtalya’dan çok sayıda öğretim üyesi 
ve öğrenci ağırlandı.

Özyeğin Üniversitesi ve University of Parma iş birliği ile gerçekleşen 
workshopa Sapienza University of Rome, University of Naples Federico II, 
Department of Architecture University of Florence, Universita degli Studi 
Mediterranea di Regio Calabria da destek verdi. Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi ve İtalya’da önemli bir kuruluş olan History of Cities 
(Stroia della Citta)’in de destek verdiği workshop etkinliğinde Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimiz uluslararası bir platformda deneyim 
yaşama olanağı buldu.

International Urban Design Workshop 
Urban Facade İstanbul Waterfront
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - 23-30 Mart 2019

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinin devamı niteliğindeki 
panelde 3 ayrı oturumda farklı disiplinlere feminizm üzerinden tarihsel bir 
bakış açısı sunuldu. 

Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Senem Timuroğlu ve Öğretim 
Görevlisi Özlem Dilber tarafından düzenlenen panelin açılış konuşmasını 
Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa yaptı.

Edebiyata, Tarihe, Felsefeye 
Feminist Yaklaşımlar Paneli
Sosyal Bilimler Fakültesi - 9 Mart 2019

Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi Kadınlar Halk Fırkası’nı kuran kadın 
hakları savunucusu, gazeteci yazar “Nezihe Muhiddin”, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nde film gösterimi ve özel bir söyleşi ile anıldı. 

Sosyal Bilimler Fakültemizin ev sahipliği ve ÖzÜ “Kadın Çalışmaları Kulübü” 
ile ÖzÜ “Sinema Kulübü”nün desteğiyle gerçekleştirilen film gösteriminin 
ardından Yönetmen Ümran Safter, filmin tarih danışmanı – araştırmacı 
Yaprak Zihnioğlu ve Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Dr. 
Öğretim Görevlisi Senem Timuroğlu söyleşi için izleyicilerle bir araya geldi. 
Söyleşinin moderatörlüğünü ise Özyeğin Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Kulübü Başkanı Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencimiz Gülsu Bartan 
üstlendi.

Nezihe Muhiddin Belgesel Gösterimi ve Söyleşi  
Sosyal Bilimler Fakültesi
8 Mart 2019
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Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz, düzenlediği özel bir program 
ile moleküler gastronomi kavramının yaratıcısı Fransız bilim insanı Prof. 
Hervé This’i İstanbul’da ağırladı. “Nota Nota Pişirmek” adlı etkinlikte yeni 
nesil moleküler gastronomi teknikleri, uygulamalı olarak sektörün önde 
gelen isimleri ve basın mensupları ile paylaşıldı.

Paris Ulusal Tarım Bilimi ve Araştırma Enstitüsü (INRA) Üyesi ve Fransız 
Bilim Akademisi Yemek Bilimi ve Kültürü Bölümü Akademik Direktörü 
Prof. Hervé This, gastronomiye getirdiği yenilikçi yaklaşımlar ve kimyasal 
bileşenleri kullandığı yeni nesil yemek pişirme yöntemleriyle tanınıyor ve 
imzasını taşıyan kitaplar ve uygulamalarıyla uluslararası çapta pek çok şefe 
ilham kaynağı oluyor.

Prof. Hervé This 
Nota Nota Pişirmek Sunumu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - 11-12 Nisan 2019

Türkiye’de Deneysel Ekonomi ve Davranışsal Ekonomi alanlarında çalışan 
araştırmacıların yılda bir kez toplanıp araştırmalarını sunduğu çalıştayın 
beşincisi Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden gelen öğretim üyelerinin 
ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin katılımı ile üniversitemizde 
gerçekleştirildi. 

Önceki yıllarda Bilkent Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 
çalıştayda, araştırmacıların sunduğu çalışma konuları, pazarlıklar ortaklıklar 
gibi oyun teorisi bazlı deneylerden, yatırım kararları gibi bireysel tercihleri 
inceleyen deneylere kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterdi.

5. Türk Deneysel ve Davranışsal Ekonomi 
Çalıştayı
İşletme Fakültesi - 13 Nisan 2019

Uluslararası İlişkiler Bölümümüz tarafından düzenlenen panele Büyükelçi 
Ümit Pamir, Emeritus Profesör İlter Turan (Bilgi Üniversitesi) ve Hürriyet 
gazetesi yazarı Sedat Ergin katıldı.

Panelde Ümit Pamir genel olarak uluslararası sistemin yön değişimi üzerine 
konuşurken, Profesör İlter Turan ise bu büyük değişimin içinde Türkiye’nin 
dünyadaki yerini ve Türk dış politikasının dönüşümüne dair düşüncelerini 
bizlerle paylaştı. Son olarak Sedat Ergin Türkiye’nin Suriye krizindeki 
rolünü değerlendirdi.

Güncel Gelişmeler Işığında 
Türk Dış Politikası Paneli
Sosyal Bilimler Fakültesi - 11 Nisan 2019

Çocuğun hayatında oyunun gelişimsel bir hak olduğu temel varsayımı ile 
yola çıkılarak, Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Lisans Programı öğretim 
üyelerimiz öncülüğünde Özyeğin Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitabın 
tanıtım paneli kampüsümüzde gerçekleşti.

12 bölümden oluşan ve anne-baba, öğretmen veya psikoterapist olarak 
çocuklarla vakit geçiren yetişkinler, ileride çocuklarla çalışmayı düşünen 
psikoloji öğrencileri ve çocukların hayatını direkt ve dolaylı etkileyen 
politikalar üreten tüm uzmanlar için bir kaynak olması amacıyla derlenen 
kitap, oyunun ne olduğu, türleri, gelişimsel olarak neden önemli olduğu, 
gelişime katkısı ve iyileştirici gücüne ilişkin araştırmalara ve klinik 
çalışmalara dayalı değerlendirmeleri içeriyor. 

“Gelişim Psikolojisi ve Terapi Perspektifinden 
Oyun” Kitabı Üzerine Söyleşi
Sosyal Bilimler Fakültesi - 5 Nisan 2019
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“Eşitlik” temalı konuşmalar serisi kapsamında İnsan ve Toplum Bilimleri 
Bölümü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’nin davetlisi olan Zeliha 
Ünaldı, “‘Kimseyi Geride Bırakma’dan 2030’a” başlıklı bir konuşma yaptı. 
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 
biri olarak kabul edilmesi sürecinin tarihsel arka planını aktaran Ünaldı, bu 
hedefin önemini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin diğer kalkınma hedefleri 
içindeki yerini açıklayan bir konuşma gerçekleştirdi. 

Zehra Ünaldı, 2000 yılından beri toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların 
güçlenmesi alanlarında devlet kurumlarında, sivil toplum örgütlerinde 
ve uluslararası örgütlerde kıdemli danışmanlık ve program yöneticiliği 
görevlerini sürdürüyor.

Kimseyi Geride Bırakmadan 2030’a
Sosyal Bilimler Fakültesi
18 Nisan 2019

Felsefe, estetik, gastronomi ve yemek üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan 
ve “Tat Estetiği” kavramının yaratıcısı İtalyan bilim insanı ve düşünür Prof. 
Dr. Nicola Perullo kampüsümüze konuk oldu. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümünün üniversitemizin 10. yılı kapsamında düzenlediği etkinlikte 
Prof. Perullo, When Food Can Be Art?” başlıklı bir seminer gerçekleştirdi. 
Prof. Perullo ayrıca Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri için “Tadın 
Estetiği” başlıklı bir ders de verdi. Üniversite yıllarından beri gastronomiye 
büyük bir tutkuyla bağlı olan Prof. Nicola Perullo, İtalya’nın Pollenzo 
şehrinde dünyanın gastronomi alanında kurulmuş ilk ve tek üniversitesi 
olan Gastronomi Bilimleri Üniversitesi’nde (University of Gastronomic 
Sciences) “Estetik” alanında çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmalarını 
felsefe, estetik, yemek ve şarap arasındaki ilişkiler üzerine yürüten Perullo, 
bu ilişkiyi anlattığı “Taste as Experience” adlı kitabın da yazarı.

Prof. Dr. Nicola Perullo’dan 
‘Tadın Estetiği’ Dersi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - 25 Nisan 2019

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte yazar 
Latife Tekin ile kaleme aldığı “Sürüklenme” ve “Manves City” kitapları 
aracılığıyla “Eşitlik” teması üzerinden bir söyleşi gerçekleştirildi. 

Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Görevlisi Senem Timuroğlu’nun yaptığı 
söyleşide yazarın 1983’te yayımladığı Sevgili Arsız Ölüm adlı romanından 
itibaren ele aldığı, köyden kente göç, gecekondulaşma, kent yoksulları, 
çarpık kentleşme, doğa sömürüsü ve toplumsal cinsiyet ilişkileri temaları 
çerçevesinde verimli bir sohbet gerçekleşti. Öğrencilerimiz dünyayı bekleye 
iklim, gıda ve ekonomik kriz üzerine bir yazarın gözünden üretilen yaratıcı 
çözümler üzerine düşünme fırsatı bulmuş oldu. Etkinlik sonunda Yazar 
Latife Tekin öğrencilerimiz için kitaplarını imzaladı.

Latife Tekin ile Söyleşi
Sosyal Bilimler Fakültesi
17 Nisan 2019

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Profesörü Edhem Eldem, tesadüfen bulunan 
şaşırtıcı bir fotoğraf üzerinden Elhamra’yı Osmanlı bakış açısından ele 
almak üzere üniversitemize konuk oldu. 

Prof. Dr. Edhem Eldem, 1830’lardan itibaren Avrupa’nın en önemli 
turistik mekânlarından biri haline gelen, İspanya’nın Endülüs (Andalucía) 
bölgesindeki Granada şehrinde yer alan ve romantik hayallerin, edebi 
kurguların, tarihi anlatıların, egzotik görüntülerin, oryantalist mimarinin 
ilham kaynağı olan Elhamra Sarayı’nın bazı etkileri İstanbul’da da görüldüğü 
halde, bu sarayın Osmanlılar tarafından fiilen görülüp görülmediği ve nasıl 
algılandığı konusunda hiçbir araştırma yapılmaması üzerine ilginç hikayeler 
paylaştı.

Elhamra’ya Osmanlı Bakışı  
Prof. Dr. Edhem Eldem
Sosyal Bilimler Fakültesi - 16 Nisan 2019
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Psikoloji Bölümü’nün düzenlediği etkinlik çerçevesinde University of 
Nebraska-Lincoln’den Dr. Michelle Rupiper kampüsümüzde bir konuşma 
yaptı. Doğanın her yaştan çocuğun tüm alanlarda gelişim ve öğrenmeyi 
destekleyen zengin bir ortam sağlaması üzerine yoğunlaşan konuşmada Dr. 
Michelle Rupiper, özellikle çocukların doğa ile teması sonucunda onların 
yürütücü işlev becerilerinin nasıl geliştiği ve doğal ortamların bu becerileri 
geliştirmek için nasıl kullanılabileceği örnekler ile açıkladı. 

Michelle ayrıca 29 Mayıs’ta, Türkiye’nin çeşitli üniversite ve erken çocukluk 
eğitim kurumlarından katılımcılar ile çocuklarda sosyal duygusal gelişimin 
desteklenmesi ve doğal ortamların gelişim ve öğrenmeyi geliştirmek için 
nasıl kullanılması konuları üzerine bir de atölye çalışması yürüttü.

Dr. Michelle Rupiper Konuşması: 
‘Nature and Executive Function’
Sosyal Bilimler Fakültesi - 27 Mayıs 2019

Mühendislik Fakültemiz tarafından organize edilen ToRK 2019, robotbilim 
alanında davetli konuşmacılar, özgün bildiriler ve çalıştaylar ile çok yönlü 
bir konferans olarak 26-28 Haziran tarihleri arasında kampüsümüzde 
gerçekleşti. 

TORK, Robotbilim alanında faaliyet gösteren araştırmacıları ve endüstri 
çalışanlarını bir araya getirmeyi ve robotiğin çok farklı alt alanlarındaki 
son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri Türkiye Robotbilim Topluluğu’yla 
paylaşmayı hedefliyor. Bu alanda ülkemiz ihtiyaçlarının ve kabiliyetlerinin
uluslararası rekabet de göz önüne alınarak nasıl eşleşebileceğinin tartışılacağı
bir ortam sunması bakımından önem taşıyor.

TORK 2019 
Mühendislik Fakültesi
26-28 Haziran 2019

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili tartışmalara katkıda bulunma ve yeni 
bakış açıları sunma hedefiyle, 10 Mayıs 2019 tarihinde öğrencilerimizin 
de katılımına açık “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesinde Erkeklerin 
Rolü” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması çabasına erkeklerin katılımını sağlamayı amaçlayan farklı proje 
ve oluşumlar ele alındı. Paneli, 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, farklı 
üniversitelerden gelen lisansüstü öğrencilerin akademik çalışmalarını 
sundukları bir çalıştay takip etti. 

Konunun akademik çalışmalar ve iş birlikleri üretmek üzere derinleştirilmesi, 
alandaki araştırmacıların fikir alışverişi yapmaları ve lisansüstü öğrencilere 
akademik destek sağlanması amaçlarıyla düzenlenen çalıştayda pek çok 
farklı konu erkekliklerle ilişkisi ekseninde ele alındı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Erkeklerin Rolü 
Panel ve Çalıştay
Sosyal Bilimler Fakültesi - 10-11 Mayıs 2019

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizin öncülüğünde başlatılan ve güncel 
havacılık konularının tartışıldığı İstanbul Hub Semineri’nin beşincisi 
kampüsümüzde gerçekleşti. Her yıl havacılık alanında farklı bir konuyu ele 
alarak akademik camia ile sektör yetkililerini bir araya getiren seminer, bu 
yıl Hitit Bilgisayar Hizmetleri sponsorluğunda “Havacılıktaki Son Teknoloji 
Trendleri” teması ile düzenlendi.

Akademi ve sektörden konuşmacıları bir araya getiren ve her yıl ÖzÜ 
öğrencilerinin de sektörel bilgilerini zenginleştirebilecekleri bir platform 
sunan seminerin açılış konuşması Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk 
tarafından yapıldı. 

5. HUB Semineri
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
9 Mayıs 2019
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Araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen üniversitemiz, bu yıl ikinci kez Liseliler için Yaz Araştırma Stajı 
(HSRI-High) programını düzenliyor. Proje kapsamında, online başvuru formunda kendisini en iyi şekilde 
ifade ederek seçilen lise öğrencileri, proje yürütücüsü akademisyenleri ile laboratuvarda araştırma yapıyor ve 
yurtlarda kalarak 360 derecelik tam bir kampüs deneyimi yaşıyor. Lise 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin 
yaz dönemini en verimli şekilde değerlendirebilmeleri hedefiyle kurgulanan staj programına katılanlar, ilgi 
duydukları proje başlıklarını detaylı bir şekilde inceleme fırsatı yakalıyor ve bu deneyim sayesinde üniversite 
seviyesinde bir araştırma projesinin nasıl yürütüldüğünü görme fırsatı buluyorlar.

Lise Öğrencileri için Yaz Araştırma Stajı programının dersleri ve araştırmaların tamamı Özyeğin Üniversitesi 
akademisyen kadrosu tarafından oluşturuluyor. Staj süresince öğrenciler yurt, yemekhane, spor merkezi 
ve kütüphane gibi alanlardan ücretsiz faydalanıyor. Bu yıl Biyomekatronik, Robotik, Titreşim ve Akustik, 
Psikoloji ve Yapı Malzemeleri laboratuvarları olmak üzere farklı alanlarda projeler yürütülen Lise Öğrencileri 
için Araştırma Yaz Stajı proje detaylarına https://hsri.ozyegin.edu.tr/tr adresinden ulaşılabiliyor.

Evrensel değerlerle donatılmış gençler yetiştirmeyi hedefleyen Özyeğin 
Üniversitesi, bu yıl altıncı kez “Liseliler için Yaz Okulu” programını 
düzenledi. Akademik eğitimin yanı sıra sosyal aktivitelerin ve spor 
etkinliklerinin de olduğu program kapsamında bu yıl 300’den fazla lise 
öğrencisi üniversiteli olma deneyimi yaşadı.

Lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yaz dönemini en verimli 
şekilde değerlendirebilmeleri hedefiyle kurgulanan iki haftalık programa 
katılanlar, gelecekte okumak istedikleri bölümü yakından tanıma fırsatı 
yakalıyor. Bölüm konusunda kararsız olan ya da kampüs hayatının nasıl 
olduğunu merak eden gençler de bu deneyim sayesinde akıllarındaki tüm 
sorulara cevap bulabiliyor. Özyeğin Üniversitesi ayrıca, ‘eğitimde fırsat 
eşitliği’ felsefesi doğrultusunda, Lise Yaz Okuluna başvuran öğrencilere 
akademik başarılarını ve ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak 
burs desteği de sağlıyor.

Kuruluş aşamasından itibaren araştırma temelli bir 
yaklaşım ile ilerleyen üniversitemiz, lise seviyesinde 
düzenlenen özel etkinlikler ile bu misyonu lise 
öğrencilerine de aşılayarak, onlara ilgi duydukları 
alanlarda kampüs içerisinde üniversite öğrencisi olma 
deneyimini yaşatıyor. Katılımcı olan lise öğrencileri 
bu özel etkinlikler sayesinde merak ettikleri meslek 
dalları hakkında uygulamalı bir çalışma yürütmenin 
yanı sıra, Özyeğin Üniversitesi lisans programlarını 
da geniş bir açıdan tanıma fırsatı buluyorlar.
 
2018-2019 akademik yılı içerisinde Havacılık ve 
Uzay Bilimleri, Hukuk, İşletme, Mimarlık ve Tasarım, 
Mühendislik, Sosyal Bilimler Fakülteleri , Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu ile yurt içi tanıtım ekibinin 
ortak çalışmalarıyla 80 özel etkinlik ile 4000’e yakın 
lise öğrencisine ulaşıldı.

Lise öğrencileri School Research Internship programı ile 
üniversitemizin araştırma projelerinde yer alıyor 

Lise Yaz Okulu’nun Altıncısı Gerçekleşti

Yıl boyunca süren etkinliklerde 
4 bine yakın lise öğrencisi ile buluştuk

Lise öğrencileri ilgi duydukları alanları ÖzÜ’de keşfetti

Kurgusal Dava - Hukuk Fakültesi

Uçuş Simülatörü - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

CERN Parçacık Fiziği - Mühendislik Fakültesi Fotoğraf Yarışması - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gastroshow - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2013 yılından bu yana 
düzenlediğimiz 

Lise Yaz Okulu ile 
Türkiye’nin dört bir yanından 

1750 lise öğrencisi 
üniversiteli olma 
deneyimi yaşadı.
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Türkiye Satranç Şampiyonası’nda Genel Ferdi 
Klasmanda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
öğrencimiz Efe Mert Kılıç 10., Kadınlar Klasmanında 
Bilgisayar Mühendisliği öğrencimiz Burcu Melis 
Temel 5. ve  Psikoloji Bölümü öğrencimiz Sinem 
Çağla Gündoğan 11. oldu.

Sutopu Takımımız Türkiye Üniversitelerarası Sutopu 
Şampiyonası’nda  oynadığı 6 maçın 5’ini kazanarak 
3. oldu.

Van’da yapılan Türkiye Triatlon Şampiyonası’nda 
hem kadın, hem de erkek takımlarımız Türkiye 2.si 
oldu.

Frizbi Takımımız, Tekirdağ’da yapılan Türkiye 
Şampiyonası’nda  3.cü oldu.

Masa Tenisi Takımımız Antalya’da gerçekleştirilen 
Türkiye Şampiyonası’nda  3. oldu.

ÖzÜ, İstanbul Bowling Şampiyonası’ndan 3.’ lük 
kupası ile döndü.

Üniversitemiz 400’ü aşkın sporcunun katıldığı 
Türkiye Salon Kürek Ergometresi Şampiyonası’na  ev 
sahipliği yaptı.

Türkiye Üniversitelerarası Süper Lig Tenis 
Şampiyonası’nda Kadın Tenis Takımımız Türkiye 2.si, 
Erkek Tenis Takımımız Türkiye 3.sü olarak ülkemizi 
ve üniversitemizi uluslararası şampiyonalarda temsil 
etme hakkı kazandılar.

Antalya’da yapılan Türkiye Kick Boks  
Şampiyonası’nda Psikoloji Bölümü öğrencimiz 
Sena Nur Bilgin 61 Kg’da, Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü öğrencimiz Selin Küçük 48 Kg’da 
Türkiye 3. sü oldu. 

Erkek Basketbol Takımımız, İstanbul’da gerçekleşen 
1. Lig finallerinde İstanbul 4.sü oldu.

Hentbol Takımımız, üniversitemizde gerçekleştirilen 
dostluk turnuvasını birincilikle tamamladı ve Türkiye 
Üniversiteler Süperlige yükselme finallerinde 3. 
oldu.

Kadın Voleybol Takımımız Türkiye Şampiyonası’nda 
Türkiye 4.sü, Ünilig müsabakaları kapsamında ise 
çıktığı maçlarda 5 maçın 5’ini de kazanarak İstanbul 
1.si oldu.

2018 - 2019 Akademik Yılı Spor Başarılarımız

31



Spor
Vakıf  üniversiteleri arasında 
sporda en başarılı 3. üniversiteyiz!

Özyeğin Üniversitesi 2018 Yılında Vakıf 

Üniversiteleri Sıralamasında Türkiye 3. sü olarak 

büyük bir başarıya imza attı. Başta sporcu 

öğrencilerimiz olmak üzere tüm üniversitemize 

teşekkürlerimizi sunuyoruz... 

Başarı dolu nice 10. yıllara…

Psikoloji Bölümü öğrencimiz Cansu Çetin 2018-2019 

Sezonunda Türkiye’de Yılın Kadın Voleybolcusu 

seçildi.

Ecem Kemer - Psikoloji 
100M Kelebek Türkiye 1.si 
200M Serbest Türkiye 3. sü 
Bilal Furkan Turan - Elektrik Elektronik Mühendisliği
200M Karışık Türkiye 2. si 
200M Kurbağalama Türkiye 3. sü 
100M Kurbağalama Türkiye 3. sü 
Kayra Sızanlı - Ekonomi 
50M Serbest Türkiye 2. si 
Ozan Kemer - Endüstri Mühendisliği 
50M Serbest Türkiye 3. sü
Anıl Can Oktay - Endüstri Mühendisliği
100M Serbest Türkiye 3. sü

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü 
öğrencimiz Vladimir Selim Koç, ülkemizi temsilen 
katıldığı Tayland’taki Profesyonel Dünya Muay Thai 
Şampiyonası’nda, Fransız rakibini çok üstün bir 
mücadele sonunda nakavtla yenerek şampiyon oldu.

Makina Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencimiz 

Elif Gizem Tunçel Kıtalararası Yüzme Yarışında 

“Gümüş Madalya” kazandı. Bu organizasyon için 

TEV gönüllüsü olan Elif, “TEV Eğitimli Kızlar Umutlu 

Yarınlar” projesi kapsamında bağış kampanyası 

oluşturarak hedeflediği bağış tutarına ulaştı.

Erzurum’da 45 üniversiteden 500’ü aşkın sporcunun 
katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler 
Şampiyonası’nda  kayak branşında kadınlarda 
Türkiye 3.lüğü, erkeklerde İstanbul 2.liği elde 
ettik.

Mimarlık Bölümü öğrencimiz Ceren Gezer bireysel 
kısa slalomda İstanbul üçüncülüğü, büyük slalomda 
Türkiye ve İstanbul ikinciliği elde ederken, 
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü 
öğrencimiz Can Bostan Kayak Türkiye Gençler Milli 
Takımı’na seçildi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencimiz, 
Buz Pateni Milli Takımı ve ÖzÜ Bisiklet Takımı 
sporcumuz Efe Görkmen, Türkiye Buz Pateni Senkronize 
Şampiyonası’nda takımıyla birlikte Türkiye Şampiyonu 
olarak, ülkemizi Nisan ayında Finlandiya’da gerçekleşen 
Dünya Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 
Erkek Yüzme Takımımız ikinci 
Kadın Yüzme Takımımız üçüncü oldu 

Kayak ve Snowboard Sporcularımız 
Türkiye Üniversiteler Şampiyonası’nda 
önemli başarılar elde etti

Korumalı Futbol Takımımız ÖzÜ Wolves’un bu yılki 
antrenörü, Amerikan liglerinin tecrübeli hocası Kurt 
Ramler aramıza katıldı.

Özyeğin Üniversitesi Flöre Takımı 
Eskrim Türkiye Şampiyonu oldu
İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Ege Coşkun ve 
Psikoloji Bölümü öğrencimiz Melis Sarıçam Türkiye 2.si, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencimiz 
Turhan Berke Külcü Türkiye 3.sü oldu.

Köyceğiz’de organize edilen 2019 Yılı Türkiye 
Üniversitelerarası Plaj Hentbolu Şampiyonası’ndan 
takımımız Türkiye 2. si olarak döndü. 
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