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iz Teknik problemler çözerek, yeni teknolojiler 
geliştirerek veya gelişimine liderlik ederek 
çalışma alanına fayda sağlayan,

Teknolojik gelişmeleri, iş kollarının 
ihtiyaçlarını ve eğilimlerini yerel ve küresel 
boyutta takip eden,

Kuramsal bilgiyi uygulamayla harmanlayan, 
mühendisliğin uygulama ve işletme yönleri 
hakkında bilgi sahibi olan,

Takım çalışmasına ve disiplinler arası 
çalışmaya yatkın, araştırmacı ve girişimci,

Yenilikçi yüksek teknoloji şirketleri 
kurabilecek donanımda, yeni nesil 
mühendisler yetiştirmektir.



Mühendisler bir yandan insanlık için erişilebilir olanın sınırlarını 
genişletirken, diğer yandan yeni ve daha iyi yaşam biçimleri 

yaratırlar. Bu görevleri başarabilmek, yüksek kalitede bir 
mühendislik eğitimi almayı ve öğrendiklerini hayatın gerçek 
problemlerine uygulayabilme becerisi edinmeyi gerektirir. 

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak biz, bu hedef 
doğrultusunda yüksek teknoloji şirketlerine ve akademiye 
katkı sağlayacak nitelikli ve sorumlu mezunlar yetiştirmek, 

insanlığa fayda sağlayacak, mühendislik sistemlerinin ihtiyaç 
duyduğu yeni bilgileri üretmek ve bu bilgileri ülke ekonomisinin 

büyümesi için endüstriye transfer etmek için çalışıyoruz. 

Hedefimiz, mezunlarımızın toplumun aranılan üyeleri olarak 
bilime ve teknolojiye katkıda bulunması, onları izleyen 

mühendis nesiller için rol model olmalarıdır.

Prof. Dr. A. Tanju Erdem
Mühendislik Fakültesi Dekanı 

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

Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Lisans Programı, öğrencilerine teknolojiden 
sadece faydalanmayı öğretmez, onları 
teknolojinin yaratıcısı haline de getirir. Bilgisayar 
Mühendisliği Lisans Programı’nda dersler, 
endüstride önemli konumlarda çalışmış akademik 
kadroyla birlikte disiplinler arası bir bakış açısı 
kazandıran derslik ve laboratuvarlarda işlenir. 
Araştırmacılığı ve sorgulamayı ön planda tutan 
tam donanımlı eğitim metotları, Bilgisayar 
Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerini 
iş hayatına ve akademik hayata hazırlar. 

Endüstriyle iç içe yetişen öğrenciler girişimciliğin 
inceliklerini ve yetkinliklerini keşfeder; kendi 
şirketlerini kurmak için gerekli vizyona sahip 
olurlar. Aralarında yapay zekâ, robotik, gömülü 
sistemler, çevik yazılım geliştirme, veri 
madenciliği, makina öğrenmesi, paralel ve dağıtık 
işleme, bilgisayar grafikleri, bulut bilişim, sosyal 
ağ analizi, anlamsal web ve bilgisayarlı görü 
gibi seçmeli ders imkânlarına sahip öğrenciler, 
uluslararası bir bakış açısına sahip olarak mezun 
olurlar.

Kariyer Imkânları
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı mezunları, 
üretimden teknolojiye kadar tüm sektörlerde yazılım 
donanım ile ilgili alanlarda, ürün ve hizmetlerin 
tasarlanması süreçlerinde, AR-GE departmanlarında veya 
Bilişim Teknoloji departmanlarında çalışabilir.

Araştırmacı, yenilikçi ve 
girişimci, 

Kuramsal bilgiyi uygulamaya 
dönüştürebilen,

Takım çalışmasına ve 
disiplinlerarası çalışmaya 

yatkın, Tam donanımlı mühendisler 
yetiştirir.

Uluslararası bakış 
açısına sahip, 

Yüksek teknoloji şirketleri 
kurabilecek yetkinlikte,



Endüstri Mühendisliği 
Lisans Programı

Endüstri mühendisleri sayısal modeller ve 
teknikler kullanarak, sanayi ve toplumun ihtiyaç 
duyduğu karmaşık sistemleri tasarlar ve daha 
iyi işlemesini sağlarlar. Büyük bir metropolün 
trafik sisteminin iyileştirilmesi, bir havayolunun 
uçuş ağının kârı maksimize edecek şekilde 
oluşturulması, bir finans kuruluşunun ürün 
portföyünün getiriyi maksimize edecek şekilde 
belirlenmesi gibi karmaşık karar problemleri için 
temel metodolojilerin ve güncel teknolojilerin 
sınırlarını zorlayan çözümler geliştirerek somut 
toplumsal etki yaratmak endüstri mühendisliğinin 

asıl ilgi alanıdır. Özyeğin Üniversitesi’nde 
toplumun ve iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına 
uygun tasarlanmış ders programına ek olarak; 
Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi, 
Ulaştırma ve Lojistik, Karar Destek Sistemleri 
ve Finans alanlarında sağlanan uzmanlaşma 
imkânları ile, aranılan, yüksek profilli mezunlar 
yetiştirilir. Yöneylem araştırması, iş analitiği, 
üretim sistemleri, hizmet yönetimi, tedarik zinciri 
yönetimi ve lojistik konularında uzman, seçkin 
akademik kadro, öğrencilere kapsamlı ve dünya 
standartlarında bir eğitim sunar.

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

Araştırmacı, yenilikçi ve 
girişimci, 

Somut toplumsal fayda 
yaratan,

Takım çalışmasına ve 
disiplinlerarası çalışmaya 

yatkın, Tam donanımlı mühendisler 
yetiştirir.

Uluslararası bakış 
açısına sahip, 

Üretim, hizmet ve lojistik 
yönetimine hakim,



Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Lisans Programı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, akıllı 
telefonlar, tablet bilgisayarlar, giyilebilir teknoloji 
ürünleri, kablosuz modemler gibi unsurlarla 
günlük hayatımızın vazgeçilemeyecek bir parçası 
haline geldi. Özyeğin Üniversitesi Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı, 
üniversitede elde edecekleri kuramsal bilgileri 
ve uygulama becerileriyle hızla değişen bu 

mühendislik alanındaki ihtiyaçları karşılayacak 
sistemleri tasarlayabilen, gerçekleyebilen 
ve test edebilen mühendisler yetiştirmeyi 
misyon edinmiştir. Bunun ötesinde, Özyeğin 
Üniversitesi’nin girişimciliği teşvik eden eğitim 
felsefesi sayesinde öğrencilerimiz, teknolojiyi 
odak noktasına yerleştiren şirketler kurabilecek 
yetkinliğe de sahip şekilde mezun olurlar.

Kariyer Imkânları
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı 
mezunları, üretimden teknolojiye kadar tüm sektörlerde 
yazılım ve donanım ile ilgili alanlarda, ürün ve hizmetlerin 
tasarlanması süreçlerinde, AR-GE departmanlarında veya 
Bilişim Teknoloji departmanlarında çalışabilir.

Araştırmacı, yenilikçi ve 
girişimci, 

Sistem tasarlayabilen, 
gerçekleyebilen ve 

test edebilen,

Güncel teknolojilerin 
sınırlarını zorlayan,

Tam donanımlı mühendisler 
yetiştirir.

Uluslararası bakış 
açısına sahip, 

Yenilikçi yüksek teknoloji 
şirketleri kurabilecek 

yetkinlikte, 



Inşaat Mühendisliği 
Lisans Programı

Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans 
Programı, günümüz teknolojik gelişmelerini 
temel inşaat mühendisliği bilgileriyle bir araya 
getiren mühendisler yetiştirmektedir. Deprem, 
yapı, geoteknik, yapı işletmesi ve ulaştırma 
dallarında sektörün ihtiyaçlarına cevap veren 
bir eğitim vizyonuna sahip olan program, deney 
yöntemleri, analiz ve hesap yöntemleri, yeni 

inşaat malzemeleri, yapı sistemleri, bilgisayar 
uygulamaları, enerji etkin binalar ve inşaat 
teknikleri konusunda da kapsamlı bir eğitim 
içermektedir. İnşaat Mühendisliği Lisans 
Programı öğrencileri, hızla değişen iş dünyasında 
fark yaratacak niteliklerle donanmış olarak mezun 
olurlar.

Kariyer Imkânları
Inşaat Mühendisliği Lisans Programı mezunları, proje 
şantiyelerinde veya tasarım ofislerinde proje yönetiminden 
tasarlanmasına kadar tüm departmanlarda çalışabilirler. 
Ayrıca, aldıkları yoğun akademik eğitimle yurtiçinde ve yurt 
dışında yüksek lisans yapabilir akademik bir kariyer tercih 
edebilirler.

Araştırmacı, yenilikçi ve 
girişimci, 

Sürdürülebilir yapı 
teknolojilerine hakim,

Takım çalışmasına ve 
disiplinlerarası çalışmaya 

yatkın, Tam donanımlı mühendisler 
yetiştirir.

Uluslararası bakış 
açısına sahip, 

Yapı, deprem ve ulaştırma 
alanlarında uzmanlaşmış, 



Makina Mühendisliği 
Lisans Programı

Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Lisans Programı, hem klasik, hem de çağdaş 
mühendislik bilgilerini harmanlamakta ve 
yaratıcılığı ön plana çıkarmaktadır. Girişimciliğin 
ruhunu yansıtacak şekilde tasarlanan Makina 
Mühendisliği Lisans Programı, matematiği, fiziği 
ve malzeme bilimini pratik uygulamalarla olduğu 
kadar en yeni araştırma bulgularıyla öğrencilerine 
aktarır.

Özyeğin Üniversitesi’nin; Enerji, Çevre ve 
Ekonomi Merkezi (EÇEM), Enerji Verimli 
Aydınlatma Teknolojileri Laboratuvarı (EVATEG), 
Termo Akışkanlar Dinamiği, Mekatronik ve 
İleri Malzemeler Laboratuvarları, İstanbul’da 
değişik sanayi, kamu ve toplum kuruluşları 
ile belediyelerle iş birliği içinde Makina 
Mühendisliği öğrencilerine araştırma imkânları ve 
sanayi iş birlikleri sunmaktadır.

Kariyer Imkânları
Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Lisans Programı 
mezunları sadece üretime yönelik sanayi kuruluşlarında 
değil, aynı zamanda, iletişim, bilgisayar, otomotiv, 
biyoteknoloji, tıp, inşaat ve malzeme alanlarında hem kamu 
hem de özel sektörde görev yapabilecek bir donanımla 
hayata atılırlar.

Araştırmacı, yenilikçi ve 
girişimci, 

Sanayi ile entegre çalışma 
deneyimine sahip,

Tam donanımlı mühendisler 
yetiştirir.

Uluslararası bakış 
açısına sahip, 

Güncel teknolojilerin 
sınırlarını zorlayan,

Takım çalışmasına ve 
disiplinlerarası çalışmaya 

yatkın, 
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Mühendislik Fakültesi’nde öğrencilere sadece mühendislik problemlerini 
çözme yeteneği kazandırılmaz, aynı zamanda bu çözümlerin kaliteli, 
sürdürülebilir ve bakımı yapılabilir olmasının önemi aşılanır. Bu bilinç, 
mezuniyet sonrasında aylar, hatta yıllarca sürecek uzun dönemli projelere dahil 
olacak öğrencilerin, dahil oldukları kuruma daha ilk günden katkı yapmasını, 
değişime ve gelişmelere uyum sağlayacak ürünler geliştirmesini sağlar.

Bilgisayar Mimarileri  
(Computer Architecture)

Ders, öğrencilerin FPGA (Field 
Programmable Gate Array - Alanda 
Programlanabilir Kapı Dizileri) üzerinde 
basit bir işlemci gerçekleyebilmesini, 
belli başlı mimariler arasındaki 
ödünleşimleri ve bir CPU (Central 
Processing Unit, Merkezi işlem Ünitesi) 
etrafındaki alt sistemleri anlamalarını, 
bilgisayar donanım dünyasındaki jargona 
hakimiyetlerini geliştirmelerini amaçlar.

Bu derste öğrenciler tamamen kendi 
işlemcilerini tasarlarken, proje çalışmaları 
gerçekleştirir, tamamlanan projeler 
YouTube’da paylaşılır.

Imalat Için Tasarım  
(Design for Manufacturing)

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

Bilgisayarın anlayabileceği kodu herkes yazar; 
önemli olan, insanın anlayabileceği güzellikte kod 
yazmaktır. Programlama Atölyesi (Programming 

Studio) dersinde öğrencilerimiz kendilerini 
uzun dönemli takım projelerine hazırlayacak 

alışkanlıkları ve yetkinlikleri kazanır. Dersin 
amacı sadece kod yazarak bir problemi çözmek 

değil, yazılan kodun temiz ve anlaşılır olmasını 
sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak küçük 

gruplar içinde öğrenciler yazdıkları programlar 
hakkında detaylı geri bildirim alırlar ve kodlarını 

günden güne iyileştirirler. Bunu yaparken de 
profesyonel geliştirme ortamlarında ihtiyaç 

duyacakları versiyon takip sistemleri ve 
refactoring araçlarını kullanmayı öğrenirler.

   
Yard. Doç. Dr. Barış Aktemur

Bilgisayar Mühendisliği

Yüksek lisans seviyesinde okutulan Inşaat 
Planlama ve Kontrol, Inşaat Maliyet Yönetimi, 

Yapı Dinamiği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, 
Ön Gerilmeli Beton, Tarihi Yapılar, Tamir ve 

Takviye Yöntemleri, Geoteknik Arazi Deneyleri, 
Ileri Malzeme Bilimi gibi dersleri öğrencilerimiz 

dördüncü sınıfta alabiliyorlar. Böylelikle 
mezunlarımızın seçtikleri dallarda bilgi düzeylerinin 
diğer inşaat bölümü mezunlarına kıyasla daha ileri 

olmasını hedefliyoruz.   

Prof. Dr. Atilla Ansal
Inşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Üniversitemizdeki Fizik derslerinde uygulanan 
akran eğitimi yöntemi ile öğrencilerin derslere etkin 

katılımı sağlanmakta ve 'öğretirken öğrenmeleri' 
hedeflenmektedir. Sınıf içi iletişim araçları ve 
tamamı dijitalleştirilmiş ders ve ödev sistemi 

gibi teknoloji tabanlı eğitimin getirdiği imkânlarla 
zenginleştirilen Fizik derslerinde öğrencilere keyifli 

bir öğrenme deneyimi sunulmaktadır.

Prof. Dr. Güray Erkol
Mühendislik Temel Bilimleri, Öğrenci Dekanı

Fark Yaratan 
Dersler

1

2



Araştırma 
Merkezleri
Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, yürüttüğü modern 
araştırmalarla toplumu ilgilendiren sorunların çözümünde öncülük 
ediyor ve yeni bilgi üretimine öncelik veriyor. Üniversite, modern 
araştırmaların yolunu açan bilginin üretimi, tartışılması ve transfer 
edilmesi süreci için öğretim üyelerine özgür bir ortam sunuyor.

Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerine ait 202 patent bulunmakta; 
üniversite adına 44 patent başvurusu onay beklemektedir.

Teknoloji Transfer Ofisi
Özyeğin Üniversitesi 2012’de, TÜBITAK tarafından başlatılan 
1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında 
desteklenen ilk 10 üniversiteden biri olmuştur. Özyeğin Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi, özel sektörün ihtiyaç duyduğu teknoloji, 
yenilik ve bilginin üniversite ortamında üretilmesine, üniversitede 
gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen 
bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileşmesine, 
üniversiteler ve özel sektör kuruluşları arasındaki iletişimin 
artmasına ve iş birliği oluşturulmasına yönelik çalışmalarını   
bu program kapsamında sürdürmeye devam ediyor.

Optik Kablosuz Haberleşme 
Mükemmeliyet Merkezi, 
OKATEM
Türkiye’de optik kablosuz haberleşme alanında faaliyet gösteren 
ilk AR-GE laboratuvarı OKATEM,  Istanbul Kalkınma Ajansı desteği 
ile kurulmuştur. Merkezin amacı; üniversite ve özel sektör iş birliği 
ile telekomünikasyon sektöründe çığır açma potansiyeline sahip 
optik kablosuz haberleşme alanında bilgi ve teknoloji üretimini ve 
transferini sağlayacak ortak kullanım alanı oluşturmaktır.
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Mühendislik fakültemizin bizlere sağladığı eğitim ve öğrenim 
kaynaklarının mesleki ve kişisel donanımlarımızı arttırmamız 

bakımından oldukça teşvik edici olduğunu düşünüyorum. 
Yedi gün 24 saat kullanılabilen konforlu çalışma ortamları, 

teknolojik araçların ulaşılabilirliği, laboratuvarlarımızın 
öğrencilere açık olması ve öğrencilerin araştırma yapmaya 

teşvik edilmesi fakültemizin en büyük artılarından. 

Iki zorunlu stajımı VESTEL ve TEI şirketlerinde tamamladım. 
Staj dönemim boyunca elde ettiğim bilgi ve deneyimle 

okulumuzun EVATEG Araştırma Merkezi’nin akreditasyonu 
sürecinde görev aldım ve araştırma asistanı olarak çalışmaya 
devam ediyorum. Her iki staj dönemim de iş hayatının akış ve 

düzenini anlamak, gelecek planlarımı bu doğrultuda geliştirmek 
açısından önemli katkılar sağladı.

Burada aldığım eğitim, hocalarımla birlikte projeler 
geliştirmemi ve uluslararası yarışmalara, konferanslara 

katılmamı sağladı. Bu platformlarda kazandığım tecrübelerin 
araştırma yetkinliklerimin yanı sıra yabancı dil, sunum ve 

iletişim gibi sosyal becerilerimi de geliştirdiğini düşünüyorum.
   

Ahmet Mete Muslu
Makina Mühendisliği, 3. Sınıf Öğrencisi

Enerji Verimli Elektronik ve 
Aydınlatma Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, EVATEG
AR-GE, Ölçüm ve Danışmanlık alanlarında hizmet veren EVATEG, 
ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda alanında uzman ulusal ve 
uluslararası pek çok kurum, kuruluş ve kişi ile yaptığı iş birlikleri 
ile paydaşlarını global bir ekosisteme dahil ederek çok önemli 
bir değer yaratmaktadır. Kurulacak uluslararası platformla birlikte 
tüm paydaşlara hizmet verecek bilgi ve teknoloji transferi ağıyla 
üretilecek global değerler, ülkemizin LED teknolojileri konusunda 
dünyaya entegre olmasına öncülük edecektir. 

Enerji, Çevre ve Ekonomi 
Merkezi, EÇEM
Enerji, çevre ve ekonomi konularına ileri mühendislik ve mimari 
çözümler geliştirmek üzere kurulan merkez, insana, topluma 
ve aynı zamanda doğaya fayda sağlamak amacıyla temel ve 
gerçek dünya sorunlarını çözmeye yönelik stratejiler geliştirmek 
için çalışmalar yürütmektedir. EÇEM projelerinin temel hedefi; 
binalarda yaratıcı ve bütünleşik enerji uygulamalarını hayata 
geçirmektir.

Mükemmel bir akademik kadronun yanında, sanayi-üniversite ilişkileri 
güçlü bir yerde eğitim almak isteyen adaylar kesinlikle Özyeğin 
Üniversitesi’ni seçmeli. Hali hazırda yürüyen onlarca proje var 

üniversitede. Bunlar, genç yaşta büyük projelerde deneyim kazanarak 
kendini geliştirmek için harika fırsatlar. Ben OKATEM’de çalıştım ve 

akademik anlamda kendimi geliştirdim. Şimdi, dokuz aydır Mercedes-
Benz Türk A.Ş.'de çalışıyorum. Hep ilgi duyduğum bir alandı. 

Mezuniyet sonrası iş aramama gerek kalmadı.

Uğur Köysüren
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 2017
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Fizik Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi öğrencileri için temel fizik 
derslerinde kapsanan konuların kavranmasını ve 
anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış 
deneyler içermektedir. Öğrencilere temel fizik 
derslerinde öğretilmesi hedeflenen kuramsal 
konuların uygulamalarını yapma ve geliştirme imkânı 
sunmaktadır. Mühendislik bilimlerinde kavranması 
gerekli olan mekanik konularında, tüm dünyada 
kullanılan hava masaları ve elektrik uygulamaları 
için temel devre elemanlarından oluşmaktadır. 
Öğrencilerin interaktif öğrenim süreçlerinde ihtiyaç 
duydukları diğer konular için optik ve elektromanyetik 
deney setleri, ısı havuzu deneyi, akım terazisi deneyi 
gibi ileri uygulamalar için uygun ekipmanlar kullanıma 
hazırdır.

Bilgisayar Laboratuvarı
Fakülte bünyesindeki iki bilgisayar laboratuvarında 
toplam 99 adet masaüstü bilgisayar bulunmakta ve 
bunlar Windows, Linux ve MacOS işletim sistemlerini 
kullanmaktadır.

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

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

Robotik Laboratuvarı
Bünyesinde medikal robotik, akıllı kontrol sistemleri, 
bilişsel robotik, akıllı gezen makinalar ve insansı robot 
alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuvarda, 
TurtleBot (gezgin), DARwin-OP (insansı), AR.Drone 
(uçan), Kuka KR6 (endüstriyel robot kol) ve Gifu 
Hand-III (16 serbestlik dereceli insansı el robotu) 
gibi farklı robotlar ile 3 boyutlu robot simülasyonu 
ve sanal gerçeklik çalışmaları için kullanılacak bir 
3D projektör, insan hareketlerini takip etme olanağı 
sunan yüksek hızlı hareket takip sistemi OptiTrack 
bulunmaktadır.

Elektronik ve Dijital 
Sistem Laboratuvarı
Bu laboratuvar yaşayan bir laboratuvardır. Öğrenciler 
burada sadece çalışmazlar, aynı zamanda yaşarlar, 
kamp kurarlar. Öğrenciler hem lisans hem de 
yüksek lisans derslerine, robot kampına ve bitirme 
projelerine hizmet veren bu laboratuvardan 7 gün 
24 saat faydalanabilmektedir. Burada tatbikatı 
yapılan dersler arasında devreler, elektronik, sayısal 
sistemler, gömülü sistemler, çip tasarımı, endüstriyel 
otomasyon ve bilgisayar mimarisi bulunmaktadır. 
Laboratuvarda, çizgi izleyen otonom robotlar, sumo 
güreşçisi robotlar, 4 pervaneli helikopterler, otomatlar, 
akıllı otel kasaları için bilgisayar işlemci çipleri ve 
görüntü işleme çipleri tasarlanır.

Modern
Laboratuvarlar



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

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

Haberleşme Teorisi ve 
Teknolojileri Araştırma 
Laboratuvarı
Prof. Dr. Murat Uysal’ın direktörlüğünü yaptığı araştırma 
laboratuvarında kablosuz haberleşme sistemleri fiziksel katman 
tasarımı, analizi ve gerçeklemesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. 
Akustik, optik ve radyo frekanslarını kapsayacak geniş bir yelpazede 
çalışan bu laboratuvarın başlıca çalışma konuları arasında; kanal 
kodlama, kanal kestirimi ve denkleştirme, çeşitlilik teknikleri, çok 
taşıyıcılı haberleşme, çok giriş çok çıkışlı (MIMO) haberleşme, işbirlikli 
(röle destekli) haberleşme, 5G ve sonrası için kablosuz haberleşme 
teknolojileri, optik kablosuz haberleşme, görünür ışıkla haberleşme ve 
kızılötesi ışıkla haberleşme bulunmaktadır.
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Mühendisliği Araştırma 
Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Ali Özer Ercan’ın direktörlüğünü yaptığı WISERLAB’de, 
yeni nesil kablosuz haberleşme ağlarında katmanlar arası multimedya 
servislerine yönelik araştırma ve tasarım çalışmaları yapılmaktadır. 
Yazılım tabanlı ağlar (Software Defined Networks, SDN), ağ işlevi 
sanallaştırması (Network Functions Virtualization, NFV), 5G ve 
802.11ac gibi yeni nesil kablosuz haberleşme teknolojileri ve bilişsel 
radyo (Cognitive Radio) yürütülen çalışmalar arasındadır.

 
Konuşma ve Doğal Dil Işleme 
(KDDI) Laboratuvarı
Yard. Doç. Dr. Cenk Demiroğlu’nun direktörlüğünü yaptığı KDDI 
laboratuvarında, konuşulan doğal dilin işlenmesine dönük araştırma 
projeleri geniş bir yelpazede yürütülmektedir. Ekip, özellikle yapay 
zekâ ve istatistik örüntü tanıma tekniklerinin konuşma ve metinlerin 
analizinde kullanılmasına odaklanmıştır. Bu alanların uygulama 
sahaları içerisinde sesli imza, konuşma anlama, metinden ve 
konuşmadan duygu kestirimi, derin sinir ağları yoluyla konuşma 
tanıma ve sentezleme bulunmaktadır.

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



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

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

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 
Laboratuvarı
Temel malzeme bilimi ve kimya deneylerinin yanı sıra malzemenin 
yüzey özelliklerini incelemeye yönelik çeşitli olanaklar ile donanımlı bir 
laboratuvardır. Kimyasal sentezler, mikroskobik yüzey incelemeleri, 
kimyasal mekaniksel yüzey düzlemleme, yüzey enerjisi ve 
hidrofobisite ölçüm testleri elektrokimyasal ölçümler laboratuvarda 
gerçekleştirilebilmektedir. Laboratuvar ayrıca genel kimya ve malzeme 
ders içeriğine uygun olarak konuların somut bir biçimde öğrenilmesini 
sağlamak ve kimyasal analiz ve malzeme özellikleri hakkında 
öğrencileri bilgilendirmek amaçlı donanım içermektedir. 

Genel Kimya Laboratuvarı
Laboratuvar, Makina ve Inşaat Mühendisliği Bölümlerinde Genel Kimya 
dersinde öğretilen temel kimya kavramlarının deneylerinin yapılması, 
öğrencilerin laboratuvar çalışmalarına hazırlanması ve kimyasal 
analiz hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla donatılmıştır. 
Yaklaşık 20 öğrencinin aynı anda deney yapabildiği, çeker ocakların, 
terazilerin ve güvenlik donanımlarının bulunduğu aktif kullanılan bir 
laboratuvardır.
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Laboratuvarı
Ileri enerji teknolojileri, elektroniklerin soğutulması ve LED 
esaslı aydınlatma sistemleri üzerine çalışılan laboratuvar 
bünyesinde; ileri ölçüm sistemleri termal kameralar, 10 
mikron hassasiyetli yüksek hızlı kameralar, saniyede 500 
bin çekim yapabilen ve ileri optik ölçümlere sahip küre ve 
gonyometre bulunmaktadır. 

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

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

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

Mikro/Nano Teknolojileri 
Laboratuvarı
Laboratuvar yakın alan ışınımla ısı transferi, nano/mikro 
partiküller, optik MEMS ve silikon fotonik konularında 
araştırmalar yapmak için kullanılmaktadır.

 
Yapı Malzemeleri 
Laboratuvarı
Laboratuvarda çimento esaslı malzemelerin hem mekanik 
hem de kimyasal yapısının incelenmesini sağlayacak 
altyapı olanakları bulunmaktadır. Bünyesinde çimento, 
aggrega, taze beton, sertleşmiş beton ve benzeri diğer 
inşaat malzemeleri üzerinde çekme, basınç, eğilme ve 
diğer standart deneyler yapılabilmektedir.  

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

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



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

 
Analog ve RF Laboratuvarı
Mikroçiplerden akıllı cihaz ve sensörlere, kendi kendine 
misyon gerçekleştirebilen otonom insansız hava araçlarından 
biyomedikal cihazlara kadar pek çok mikroelektronik bazlı 
teknolojinin teori aşamasından son prototipe kadarki tasarımının 
gerçekleştirildiği araştırma laboratuvarında dünyanın önde 
gelen araştırmacıları tarafından tasarlanan mikroçipler ve 
akıllı mikroelektronik parçalar, ülkemizden dünya pazarlarına 
sunulacak, katma değeri yüksek ürünler halini alır. Lisans, 
yüksek lisans ve doktora düzeyinden araştırmacılara ev sahipliği 
yapan bu laboratuvarlar, pek çok mühendis bilim insanının 
yetişmesine de imkân tanır.

  
Titreşim ve Akustik  
Laboratuvarı
Yard. Doç. Dr. Polat Şendur'un direktörlüğünü yaptığı bu 
araştırma laboratuvarında mekanik titreşimler ile akustik ve 
çoklu cisimler dinamiği simülasyon ve gerçeklemesine yönelik 
araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuvar kapsamında kullanılan 
en son teknolojik gelişmelere uygun simülasyon ve test araçları 
ile otomotiv başta olmak üzere temel ve uygulamalı araştırma 
projelerin indesteklenmesi planlamaktadır. Laboratuvar aynı 
zamanda lisans ve yüksek lisans derslerinde öğrencilerin 
simülasyon ve testler ile teorik bilgilerini pekiştirmelerine hizmet 
vermektedir.
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Kuantum Elektrodinamiği 
Laboratuvarı
Yard. Doç. Dr. Kadir Durak’ın direktörlüğünü yaptığı 
araştırma laboratuvarında kuantum haberleşme/kriptografi 
ve kuantum elektrodinamiği alanlarında araştırma 
yapılmaktadır. Çalışılan başlıca araştırma konuları 
dolanık foton kaynaklarının güvenilir haberleşme amaçlı 
optimizasyonu, iki ya da daha fazla nokta arasında 
kuantum anahtar dağıtımı, atom-foton etkileşimleri, 
kuantum kapıları ve kuantum ışınlama başlıkları altında 
toplanabilir.

Araştırma geliştirme özelliklerine sahip 
laboratuvarlarıyla lisans öğrencilerimizi geleceğe 
hazırlarken, onlar için akademisyenler ve yüksek 

lisans öğrencileriyle ilgilendikleri alanda ortak 
araştırmalar yapma fırsatları da yaratıyoruz. 

Uluslararası nitelikteki araştırmalarını bilimsel 
makalelere dönüştüren, ABD ve Avrupa’nın 
seçkin meslek örgütlerinin konferanslarında 

sunan, patentler alan öğrencilerimiz yetkin 
araştırmacılar oluyorlar.

Makina Mühendisliği Bölümü’nde ısı transferi, 
elektronik sistemlerin paketlenmesi ve 

ileri aydınlatma teknolojileri gibi derslerde 
öğrencilerimize teorik olduğu kadar deneysel 

bilgileri de aktarıyor, pratik hayattan uygulama 
örneklerinin yanı sıra problem çözüm teknikleri 

ile çözümlerin sunum yöntemlerinin de önemini 
anlamalarına çalışıyoruz. Öğrencilerimiz sayısal 

modelleme tekniklerini öğreniyor, deneysel 
doğrulama fırsatları yakalıyor.

   
Prof. Dr. Mehmet Arık

Makina Mühendisliği
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bir kaynağa ihtiyaç duyduğumda ona ulaşabilmem 

için önümdeki her engelin kaldırıldığı bir eğitim 
ve öğrenim ortamımız vardı. Seçmeli derslerimiz 

ilgi çekici ve güncel konulardaydı, en önemlisi 
konusuna çok hâkim kişiler tarafından veriliyordu. 

Yaptığımız stajlarda gerçek hayatta mühendislik 
nasıl yapılıyor öğrendim. Özyeğin Üniversitesi’nde 

aldığım bu bütünsel eğitimin sonucunda hem proje 
bazlı işlerde hem de takım çalışması ve yöneticilik 

konularında tecrübelerim arttı, iş hayatına 
akanlarımdan çok ileride başlamış oldum.

Fuat Ozan Dengiz
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 2017

Özyeğin Üniversitesi, sektörlerle iç içe eğitim felsefesi 
doğrultusunda, öğrencilerin sektörel farkındalıklarını 
artırarak öğrencilerin kariyerlerine en iyi şekilde 
hazırlanmalarına olanak sağlayan yetkinlik bazlı ve 
sektörlere odaklı programlar oluşturuyor.

Sektörel Eğitim Dersleri
SEC 101*  : Üniversite Yaşamına Giriş (Introduction to University)
SEC 201* : Sektörlere Giriş (Introduction to Sectors)
SEC 202*  : Yetkinlik Yönetimi (Skills Management)
SEC 301  : Sektörel Çözümler: Küresel Uzmanlık (Sectoral Solutions: Global Expertise)
SEC 302  : Sektörel Çözümler: Yerel Uzmanlık (Sectoral Solutions: Local Expertise)
SEC 401 : Sektörel Uygulama (Sectoral Practicum)
SEC 402  : Işletme Entegrasyonu (Business Integration)
SEC 499  : Yeni Iş Geliştirme (Building a New Business)

* Belirtilen dersler fakültedeki tüm Lisans Programları için zorunludur. Diğer dersler seçmeli olup,  
   programlara göre farklılık gösterebilir.

Özyeğin Üniversitesi, yenilikçi ve dönüştürücü eğitim modeli 
doğrultusunda, üniversitelerde düzenlenen klasik kariyer 
günlerini de inovatif bir yaklaşımla yeniden yorumluyor. Sektörel 
Eğitim Programı tarafından tüm bölümlerin aktif katılımıyla 
hazırlanan, iki hafta süren ve adı sektördeki hedefini belirlemek 
anlamına gelen Sectoral Orienteering etkinliğinde, hazırlıktan son 
sınıfa kadar tüm öğrenciler farklı sektörlerin temsilcileri yönetici, 
girişimci, sanatçı ve sporcularla bir araya geliyor.

Sectoral Orienteering

Üniversite insanın kendi değerlerini oluşturduğu 
süreçlerin en kritiği. Özyeğin ekosistemi beni sadece 

üstün akademik ve mesleki yeterlilikle donatmadı, 
bununla yanında içimde olduğunu bile bilmediğim 
girişimcilik ruhumu ortaya çıkardı. Yeni bir mezun 

olarak okulumun bana en büyük getirisinin bu 
olduğunu düşünüyorum.

Alp Karacaev
Makina Mühendisliği, 2017

Ilham Veren Katılımcılar

Arçelik Ar-Ge Direktörü Cem Kural

Atlas Global Gelir Yönetimi Başkanı Nevzat Arşan

BSH Üretim Mühendisliği Bölüm Başkanı Serkan Öztürk

Garanti Bankası Iş Geliştirme Müdürü Hikmet Can Yılmazsoy

HP Türkiye Genel Müdür Filiz Akdede

OBSS Robotics Mobil Geliştirme ve Robotik Bölüm Başkanı Mustafa Tan

PwC Consultancy Denetim Bölümü Müdürü Zeynep Doğru

Schneider Electric ORM Segment Yöneticisi ve Endüstri 
4.0 Lideri

Kerem Barlak

TAI Teknoloji Yönetiminden Sorumlu Başkan Erhan Solakoğlu

Turkcell Organizasyonel Gelişim ve IK Sistemleri 
Direktörü

Yücel Ersöz

Unilever RUB Bölgesi Liderlik ve Org. Gelişim 
Direktörü

Ajith Thomas

Sectoral Orienteering kapsamında öğrencilerle hayat deneyimlerini paylaşanlar 
arasında yer alan kimi isimler şöyle:
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Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemelerini ve 
bu hedeflere bilinçli tercihler yaparak ulaşmalarını sağlamayı amaçlar. 
Öğrencilere, kişiye özel bir yaklaşımla, eğitimlerinin ilk senesinden 
itibaren bireysel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan bir rehberlik 
hizmeti sunulur.

Profesyonel
Gelişim Desteği

YENILIKÇI YÜKSEK 
TEKNOLOJI ŞIRKETLERI 
KURMA YETKINLIĞI

Mühendislik ve işletme 
programlarından öğrencilerin 
ekip çalışması içinde, 
yenilikçi yüksek teknoloji 
şirketleri kurma konusunda 
uzmanlaşmaları hedeflenir. 
Bu hedef doğrultusunda 
öğrencilere, kendileri ve 
meslektaşları için yeni iş 
olanakları yaratabilecek 
yetkinlikler kazandırılır. 
Mezunlar sermaye bulma, 
iş planı hazırlama, patent ve 
fikri mülkiyet konularında 
donanımlı bireyler olarak iş 
hayatına atılırlar.

SERBEST 
DANIŞMANLIK 
PROJELERI

Mühendislik Fakültesi 
akademisyenleri NETAŞ, 
Ford, Arçelik, Şişecam, 
Turkcell, Vestel, Invenoa 
Yazılım, Kıvanç Tekstil 
gibi sektörlerinde önde 
gelen firmalarla iş birliği 
yaparak serbest araştırma 
ve danışmanlık projeleri 
yürütmektedir. Fakültenin 
yüksek lisans ve lisans 
öğrencileri bu projelerde 
yer alarak gerçek şirket 
problemlerine çözümler 
üretme, kendi bitirme 
projelerinde bu şirketlerle 
birlikte çalışma ve iletişim 
ağlarını genişletme imkânı 
bulurlar.

KARIYER SOHBETLERI

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, sektörlerinde 
öncü firma ve kurumların temsilcileri ile birebir 
görüşmeler yapma ve onların tecrübelerini 
dinleyerek kendi öz geleceklerini planlayabilme 
şansı buluyor.

YAZ STAJLARI VE MESLEKI STAJLAR

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

ÜNIVERSITEDE ÇALIŞMA IMKÂNI

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



Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, teorik derslerin yanı 
sıra uygulama ağırlıklı, araştırmacı, vaka ve proje 
çalışmalarıyla zenginleştirilmiş, stajlarla donanmış, 
eğitici ve dönüştürücü bir eğitim alıyor. Özyeğin 
Üniversitesi’nin sektörle iç içe çalışma felsefesi 
sayesinde, öğrenciler mezuniyet sonrasında kendilerini 
nasıl bir iş dünyasının beklediğini deneyimleyerek, 
eğitimlerini en bilinçli şekilde tamamlıyor ve fark 
yaratan mezunlar olarak hayata atılıyor. 
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Özyeğin Üniversitesi mezunuyum. Özyeğin Üniversitesi’nde bütün hocalarımdan öğrendiğim tek ve ortak bir şey 
var; Öğrenmeyi öğrenmek. Belki de bütün hayatım boyunca kullanacağım en önemli bilgi bu. Ben, iş deneyimimi, 

üniversitede okurken edindim. Zorunlu olmayan sıcak satış ve ofis stajlarımı yaptım. Hemen sonrasında 6Kare Bilgi 
Teknolojileri firmasında iş süreçleri uzmanı olarak çalışmaya başladım ve yaklaşık üç sene boyunca, mezun olana 

kadar yarı zamanlı çalışmaya devam ettim. Çalıştığım firma içinde hem iletişim becerilerim hem de teknik becerilerim 
sayesinde işi kısa sürede öğrendim. Henüz öğrenciydim ama şirketim bana, kurumsal firmalara süreç danışmanlığı ve 
eğitimi vermemi isteyecek kadar güveniyordu. Şirkete katılan yeni mezun ya da 2-3 senelik bilgisayar mühendislerine 

hem iş süreçleri hem de kullandığımız dijital platform hakkındaki eğitimleri ve oryantasyonları ben veriyordum.

Şimdi eğitimime Münih Teknik Üniversitesi’nde, informatik alanında yüksek lisans yaparak devam ediyorum.

Mehmet Bahadır Kırdan
Bilgisayar Mühendisliği, 2016

Fakülte Mezunlarının Çalışmakta 
Oldukları Kurumlar
• Akas Enerji • Akbank • Alcatel-Lucent • Arçelik • Arena Bilgisayar • ASME  
• Assan Elektronik • Autoliv • Azercosmos • Bank Soft • Bant Boru Sanayi 
• Bareks • Barilla • Bayer Türk • Bosch • Böllhoff Türkiye • BSH Ev Aletleri 
• Burda Bebek • Burgan Bank • Butterfly Textile Co. • Chep Türkiye 
• Coca-Cola • Çalık Enerji • Daikin • Danone • DeFacto • Deloitte     
• Denizbank • Detaysoft • Devlet Hava Meydanları • DHC • DHL • Dropbox 
• Düzey Pazarlama Ebrandvalue • Eczacıbaşı Hijyen • Ekol Lojistik • English 
Home • Enuygun.Com • Ericsson • Ernst & Young Türkiye • Eti Gıda 
• Falcon Limited Company • Fiba Perakende • Fibabanka • Fiz Bilişim • Garanti 
Bankası • General Electric • GTEC • Getsy • Grg Banking • Güven Varlık 
Yönetimi • Hepsiburada.Com • Hexagon Studio • HSBC • Huawei • IBSS 
Danışmanlık • ICBC Turkey • IFS • ING Bank • Ingram Micro Cloud • Interteks 
• iMc • Innova • Innovera • Johnson & Johnson • Kimberly-Clark • Kolektif 
Labs • Koton • Kuveyt Türk • L'Oréal Türkiye • LC Waikiki • Lineris Solutions 
• Lucky Textile • Mills • Mageba Yapı • Mapfre Sigorta • Marka Kod • Mercedes 
Benz • METRO Cash & Carry • Migros • Milsoft Yazılım • Mondelez International 
• Monitise Mea • Moodnode Gmbh • My Proje • Netaş A.Ş. • Netser • Nielsen 
Company • Nike • Nurteks • OBSS Bilişim • Open Health Network • P.I. Works 
• P&G • Palex • Paşabahçe • Petkim • Philip Morris • Pınar Süt • Platinmarket 
• Pratt&Whitney • PWC • Renault • Sanko Textile • Sanofi • SAP • Sapphire 
Consulting • Sauce Labs • Schneider Electric • Schott Orim Cam • Siemens 
• Smartface.Io • Sociomantic Labs • Solvoyo • Sony • Stan Advoka 
• Şekerbank • Şişecam • Tab Food Investments • Teksan • Tenacore-California 
•The Kraft Heinz Company • THY • Tırsan Treyler • Tomtec • Trakya Elektrik 
•Turkcell • Turkish Technic • U.N Ro-Ro • Unilever • UPS • Vakıfbank • Vektora 
Bilişim Teknolojileri • Vestel • Vodafone • Volkwagen Doğuş Finansman 
• Watsons • Yapı Kredi • Yum! Brands Inc. • Ziraat Bankası



Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin her biri 
konularının uzmanı, yurtdışı deneyimli akademisyenleri, 
yürüttükleri ana ve yan dallara ait ders programlarının 
yanı sıra öğrencilere yazdıkları bilimsel makalelerde ve 
çeviri yayınlarda destek olmakta ve uluslararası bilimsel 
etkinliklerde sunum yapmalarına olanak sağlamaktadır.

Profesör
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Fen Bilimleri Enstitüsü Direktörü

Doktora
Elektrik Mühendisliği, 
University of Rochester, 1990

Yüksek Lisans
Elektrik Mühendisliği, 
University of Rochester, 1988

Lisans
Elektrik & Elektronik Mühendisliği + Fizik, 
Boğaziçi Üniversitesi, 1986

Araştırma Alanları
Video processing
Computer graphics

Tanju 
Erdem
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Doçent
Bilgisayar Mühendisliği 
Bölüm Başkanı

Doktora
Bilgisayar Mühendisliği, 
Southern California 
Üniversitesi, 2002

Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği, 
ODTÜ, 1996

Lisans
Bilgisayar Mühendisliği 
+ Matematik, 
ODTÜ, 1993

Araştırma Alanları
Sayısal ve bilişsel   
neurobilim, 
Insan-makina   
etkileşimi ve akıllı   
davranışın sayısal 
modellemesi ve analizi
Robotik
Makina ile öğrenme

Erhan 
Öztop

Doçent
Endüstri Mühendisliği 
Bölüm Başkanı

Doktora
Endüstri ve Sistem 
Mühendisliği, 
Georgia Teknoloji 
Enstitüsü, 2008

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği, 
ODTÜ, 2003, 
Yöneylem Araştırması, 
Georgia Teknoloji 
Enstitüsü, 2006

Lisans
Endüstri Mühendisliği, 
ODTÜ, 2001

Araştırma Alanları
Kombinatoryel   
optimizasyon, 
Işbirlikli ve işbirliksiz  
oyun kuramı 
Tedarik zinciri yönetimi
Ulaştırma, dağıtım   
ve lojistik sistem   
planlama ve kontrol
Envanter yönetimi

Profesör
Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği 
Bölüm Başkanı

Doktora
Elektrik Mühendisliği, 
Texas A&M Üniversitesi, 
2001

Yüksek Lisans
Elektronik ve 
Haberleşme 
Mühendisliği, 
ITÜ, 1998

Lisans
Elektronik ve 
Haberleşme 
Mühendisliği, 
ITÜ, 1995

Araştırma Alanları
Cooperative   
communications 
(relaying, multihop,  
mesh networks)
Multi-input multi-  
output (MIMO)   
communications
Diversity techniques  
and coding for   
fading channels
Channel estimation  
and equalization

Profesör
Inşaat Mühendisliği 
Bölüm Başkanı

Doktora
Northwestern Üniversitesi, 
1978

Yüksek Lisans
Inşaat Mühendisliği,
ITÜ, 1969

Lisans
Inşaat Mühendisliği,
ITÜ

Araştırma Alanları
Laboratuvar ve arazi  
zemin deneyleri
Zemin davranışları ve  
bünye denklemleri
Zemin dinamiği
Geoteknik deprem   
mühendisliği
Sismik tehlike
Depremlerde kuvvetli yer 
hareketi
Sismik mikrobölgeleme
Sıvılaşma
Deprem senaryoları

Profesör
Makina Mühendisliği 
Bölüm Başkanı

Doktora
Mechanical Engineering, 
Purdue University, 1985

Yüksek Lisans
Makina Mühendisliği, 
ODTÜ, 1980

Lisans
Makina Mühendisliği, 
ODTÜ, 1978

Lise
Ankara Fen Lisesi, Ankara

Araştırma Alanları
Radiative heat transfer
Nanoscale transport  
phenomena
Applied optics
Energy conservation  
and innovations in 
buildings

Okan Örsan 
Özener

Murat 
Uysal

Atilla 
Ansal

M. Pınar 
Mengüç
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E Mehmet Reha Civanlar
Prof. Dr., Rektör Yardımcısı
Nort Carolina State University / Doktora, 1983 

Göksenin Yaralıoğlu
Doç. Dr. 
Bilkent Üniversitesi / Doktora, 1999

Özkan Bebek
Yard. Doç. Dr.
Case Western Reserve University / Doktora, 2008

Güray Erkol
Prof. Dr.
Groningen University / Doktora, 2006 

Murat Şensoy
Doç. Dr. 
Boğaziçi Üniversitesi / Doktora, 2008 

Ragıp Akbaş
Yard. Doç. Dr.
Stanford University / Doktora, 2013 

Mehmet Arık
Prof. Dr.
University of Minnesota / Doktora, 2001 

Ali Ekici
Doç. Dr. 
Georgia Institute of Technology / Doktora, 2009 

Dilek Günneç Danış
Yard. Doç. Dr.
University of  Maryland / Doktora, 2013 

Ekrem Duman
Prof. Dr.
Boğaziçi Üniversitesi / Doktora, 1998 

Aslı Kurtuluş
Doç. Dr. 
The University of Texas at Austin / Doktora, 2006 

Elvin Çoban Göktürk
Yard. Doç. Dr.
Carnegie Mellon University / Doktora, 2012

Hüsnü Ata Erbay
Prof. Dr.
İstanbul Teknik Üniversitesi / Doktora, 1988 

Erhun Kundakçıoğlu
Doç. Dr. 
University of Florida / Doktora, 2009 

Ahmed Akgiray
Yard. Doç. Dr.
California Institute of Technology / Doktora, 2013 

Saadet Erbay
Prof. Dr.
İstanbul Teknik Üniversitesi / Doktora, 1988 

Handan Borluk
Doç. Dr. 
İstanbul Teknik Üniversitesi / Doktora, 2009 

Alper Hayreter
Yard. Doç. Dr.
Concordia University / Doktora, 2012 

Ahmet Duyar
Prof. Dr.
University of Akron / Doktora, 1979 

Cenk Demiroğlu
Yard. Doç. Dr.
Georgia Institute of Technology / Doktora, 2005 

Emre Özkumur
Yard. Doç. Dr.
Boston University / Doktora, 2009 

Gülay Altay
Prof. Dr.
İstanbul Teknik Üniversitesi / Doktora, 1977

Ismail Arı
Yard. Doç. Dr. 
University of California, Santa Cruz / Doktora, 2004

Gonca Gürsun
Yard. Doç. Dr.
Boston University / Doktora, 2013

Gül Bahar Başım Doğan
Doç. Dr. 
University of Florida / Doktora, 2002

Ali Özer Ercan
Yard. Doç. Dr.
Stanford University / Doktora, 2007

M. Furkan Kıraç
Yard. Doç. Dr.
Boğaziçi Üniversitesi / Doktora, 2013

Güney Güven Yapıcı
Doç. Dr. 
Texas A&M University / Doktora, 2007

Tankut Barış Aktemur
Yard. Doç. Dr.
University of Illinois, Urbana-Champaign / Doktora, 2009

Özgür Ertunç
Yard. Doç. Dr.
Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nürnberg / Doktora, 2006

Fatih Uğurdağ
Doç. Dr. 
Case Western Reserve University / Doktora, 1995

Bora Işıldak
Yard. Doç. Dr.
Boğaziçi Üniversitesi / Doktora, 2011

Zeynep Başaran Bundur
Yard. Doç. Dr.
The University of Texas at Austin / Doktora, 2013

Hasan Sözer
Doç. Dr. 
University of Twente / Doktora, 2009

Bülent Erkmen
Yard. Doç. Dr.
University of Minnesota / Doktora, 2008

Barkan Uğurlu
Yard. Doç. Dr.
Yokohoma National University / Doktora, 2010

Burcu Balçık Koyuncu
Doç. Dr. 
University of Washington / Doktora, 2008

Enis Kayış
Yard. Doç. Dr.
Stanford University / Doktora, 2009

Burhan Gülbahar
Yard. Doç. Dr.
Koç Üniversitesi / Doktora, 2012
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E Zehra Melis Teksan
Yard. Doç. Dr.
University of Florida  / Doktora, 2016

Ilknur Eruçar
Yard. Doç. Dr.
Koç Üniversitesi / Doktora, 2016 

Kadir Durak
Yard. Doç. Dr.
National University of Singapore / Doktora, 2015 

Naci Saldi
Yard. Doç. Dr.
Queen’s University / Doktora, 2015 

Göktürk Poyrazoğlu
Yard. Doç. Dr. 
The State University of New York at Buffalo / Doktora, 2015

Mehmet Önal
Yard. Doç. Dr.
University of Florida, Gainesville / Doktora, 2009 

Yiğit Özçelik
Yard. Doç. Dr.
University of Texas at Austin / Doktora, 2017 

Hüseyin Dağ
Dr. 
ODTÜ / Doktora, 2010

Çağatay Edemen
Dr. 
Işık Üniversitesi / Doktora, 2014

Ayşen Çelebi
Dr. 
İstanbul Teknik Üniversitesi / Doktora, 2015

Berkay Anahtarcı
Dr.
Sabancı Üniversitesi / Doktora, 2015

Görkem Yılmaz
Yard. Doç. Dr.
Universidad Politecnica de Cataluna / Doktora, 2014

Ihsan Yanıkoğlu
Yard. Doç. Dr.
Tilburg University / Doktora, 2014 

Ahmet Tekin
Yard. Doç. Dr.
University of California, Santa Cruz / Doktora, 2008 

Altuğ Melik Başol
Yard. Doç. Dr.
Swiss Federal Institute of Technology / Doktora, 2013

Erinç Albey
Yard. Doç. Dr.
Boğaziçi Üniversitesi / Doktora, 2012 

Mehmet Öz
Yard. Doç. Dr.
Koç Üniversitesi / Doktora, 2015

Reyhan Aydoğan
Yard. Doç. Dr.
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