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TIMES HIGHER EDUCATION (THE) 

UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2019

Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefl eri” dünya sıralamasında 

Toplumsal Etkisi En Yüksek Türk Üniversitesi

ISCN GULF

2016 - 2017

Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN) 
ile Küresel Üniversite Liderleri Forumu (GULF) 

raporunda ‘Sürdürülebilir Üniversite’   
alanında en iyi vaka örnekleri arasında

TIMES HIGHER EDUCATION (THE) 

AWARDS ASIA 2019 

SHORTLISTED

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

TÜMA 

2018

‘Türkiye’nin Üstün Performans 
Gösteren Rektörleri’ sıralamasında 

Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’e 
“ALTIN ÖDÜL”

CALIBRE

2018

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

sıralamasında 
BİRİNCİ

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ 

ÜNİVERSİTE ENDEKSİ

2000 yılından sonra kurulan tüm 
üniversiteler arasında 
2012 yılından itibaren

BİRİNCİ

TÜRKİYE’NİN

EN İYİ KAMPÜSE SAHİP

10 ÜNİVERSİTESİ

2018 Türkiye’nin En İyi Kampüse Sahip
10 Üniversitesi sıralamasında 

BİRİNCİ

TÜMA

2017 - 2018 - 2019

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

BİRİNCİ
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Otelcilik, gastronomi ve turizm endüstrisinde 
yer alan tüm paydaşlara katma değer yaratan, 

Tutkulu, ilerlemeye açık, profesyonel tutum ve 
davranışları ile örnek,  

Girişimci, başarılı ve uluslararası itibara sahip 
profesyoneller yetiştirmektir.

Hedefi miz
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Gerek Otel Yöneticiliği gerekse Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Lisans Programlarımız, 21. yüzyılın 
önde gelen iş alanlarından biri olan turizm sektöründe 
aranan profesyoneller ve evrensel bilgilerle donanmış, 
üstün hizmet kalitesi anlayışını özümsemiş bireyler 
yetiştirir. Akademik ve sektörel derinliğe sahip 
uluslararası bir eğitmen kadrosunun gözetiminde 
yürüttüğümüz uygulamalı ve teorik eğitim süresince 
kazandırdığımız profesyonel yetkinlikler ve iş 
tecrübeleri, mezunlarımızı rakipleri arasından sıyrılarak 
öncelikle tercih edilecek adaylar olarak öne çıkarır. 

Mezunlarımız, kazandıkları bilişim odaklı bakış açısıyla 
dünya genelinde iş yaşamında yer almaya hazır, 
uluslararası ve yerel otel zincirlerinde, önde gelen 
yiyecek ve içecek kuruluşlarında ve turizmle ilgili  
tüm iş alanlarında başarıyla görev alacak veya kendi 
işlerini kuracak şekilde donanımlıdır. 

M. Teoman Alemdar
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
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DENEYİMLİ 
AKADEMİSYENLER

DANIŞMA 
KURULLARI

DÜNYA
STANDARTLARINDA

EĞİTİM
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YURT DIŞINDA
EĞİTİM 

FIRSATLARI

BENZERSİZ
UYGULAMALI 

EĞİTİM

ULUSAL VE 
ULUSLARARASI

KARİYER 
FIRSATLARI

İŞ DÜNYASI İLE
İÇ İÇE ÖĞRENİM



8

Otel Yöneticiliği 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Uygulamalı 

Bilimler
Lisans Programları
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Otel Yöneticiliği ile Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Lisans Programları, 
yapıları itibariyle çağdaş kuramsal 
ve pratik uygulamaların birbiriyle 
harmanlanmasını gerektirir. 
Bu nedenle öğrencilere vaka 
çalışmaları, otel yönetimi ve yiyecek 
ve içecek yazılımları, öğrencilerin 
pratik becerilerini geliştirmeye 
yönelik mutfak/laboratuvar 
çalışmaları, interaktif simülasyon 
programları, eğitim gezileri, projeler, 
stajlar, seçmeli dersler ve Rusça, 
Çince, Almanca, İspanyolca gibi 
ikinci yabancı diller içeren, teknoloji 
tabanlı bir eğitim sunulmaktadır. 

Sektörün en saygın kanaat 
önderlerinden oluşan ve Türkiye’de 
alanının ilk danışma kurullarından 
olan Otel Yöneticiliği Bölümü 
Danışma Kurulu 2009 yılında, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü Danışma Kurulu ise 2012 
yılında kurulmuştur. Her iki danışma 
kurulunda yer alan seçkin üyeler, 
seminerler vererek ve birebir 
mentorluk yaparak öğrencilerimize 
yardımcı olmanın yanı sıra stratejik 
konularda her iki bölüme de destek 
vermektedir.

Fakültelerde olduğu gibi 
yüksekokullarda da verilen diploma, 
dört yıllık eğitimin karşılığı olan 
lisans diplomasıdır. Bu nedenle 
yüksekokul mezunları da Türkiye’de 
ve yurt dışında yüksek lisans 
ve takiben doktora çalışması 
yapabilirler. 
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Otel Yöneticiliği

Lisans Programı

Türkiye’de bir ilk olan Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Lisans Programı, alanında dünyanın 
saygın akademik programları arasında yer alma hedefi yle kurulan 
işletme eğitimi temelli bir programdır.

Kariyer İmkanları:
Program içeriği sektörel derslerin yanı sıra sosyoloji, uygulamalı ekonomi, 
küresel yetenek yönetimi, muhasebe ilkeleri, hizmet pazarlaması, süreç 
tasarımı, sanat tarihi, müzik, hukuk, gelir yönetimi, fi nans/proje yönetimi, 
girişimcilik ve inovasyon, doğal ve yapay zeka ve yeni medya yönetimi gibi 
derslerle zenginleştirilmiştir. Mezunlar, beş yıldızlı bir otelin herhangi bir 
departmanından başlayıp genel müdürlüğe ve ötesine uzanan bir kariyer 
planlayabildikleri gibi marina işletmeciliği, spa ve sağlıklı yaşam, hava yolları 
ikram, golf turizmi, kongre ve seminer organizasyonu gibi birçok alanda 
yönetici olabilirler. Aldıkları eğitimin kapsamı sayesinde AVM yöneticiliği, 
bankacılık, sigortacılık, menkul değer yöneticiliği, medya başta olmak 
üzere hizmet sektöründe ve pazarlama-satış bölümleri gibi farklı birimlerde 
başarıyla görev alabilirler.

• Küresel profesyonellik bakış açısını özümsemiş,
• Sektörün geleceğini şekillendirecek ufka ve kültüre sahip,
• İnsan odaklı yönetim anlayışıyla fi nansal başarıyı harmanlayabilen,
• Girişimcilik, yenilikçilik ve yaratıcılık becerilerine sahip, kendi işini kurup   
 yönetebilecek,
• Uluslararası ve yerel otelcilik sektöründeki eğilimleri takip ve analiz edebilen,
• İş dünyası ile iç içe aldığı eğitimi ulusal ve uluslararası kariyer olanaklarına   
 dönüştürebilen otelcilik profesyonelleri ve girişimcileri yetiştirir.
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Otel Yöneticiliği Lisans Programı’nda öğrencilerimizi tercihleri ve yetkinlikleri 
çerçevesinde bir mesleki odağa yönlendirerek profesyonel geleceklerine hızla ve tam 

donanımlı hazırlanmalarını sağlıyoruz. Bu çerçevede derslerimde öğrencilerimin mesleki 
teknik becerileri edinmelerinin ötesine geçerek, onları otelcilik sektörünün geleceğini 

şekillendirecek ufka ve vizyona sahip olmaları için sürekli düşünmeye, sorgulamaya ve 
hayal etmeye yüreklendiriyorum. Öğrencilerimiz mezuniyetlerinde geleceğe 

hazır olmanın yetmediğini bilen, onu şekillendiren profesyoneller olmanın önemini 
kavramış biçimde geleceğe yürüyeceklerdir.

Dr. Öğretim Üyesi Aydın Beyhan, Otel Yöneticiliği Bölüm Başkanı
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Öğrencilerimize hem kuramsal hem de uygulamalı bir eğitim sunmayı hedefl ediğimiz 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’nda, mutfak sanatları ve restoran 
yöneticiliği alanında geniş bir yelpazeye yayılan ders programımızı, bu amaçla 
kültürel derslerle de zenginleştirdik. Öğrencilerimiz gastronomi ve mutfak sanatları 
alanındaki yaratıcılıklarını “Gastronomi Uygulamalarının Temelleri”, “Anadolu’nun 
Yerel Ürünleri ve Gastronomi’deki Yeri”, “Türk Mutfak Kültür Mirası”, “Gıda ve 
Sürdürülebilirlik”  gibi derslerle besleyerek, sektöre uluslararası mutfak tekniklerine 
hakim ve yerel mutfak mirasına duyarlı çağdaş ve yaratıcı bir vizyonla katılırlar.

Doç. Dr. Özge Samancı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
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Gastronomi ve Mutfak

Sanatları Lisans Programı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, kariyerini gastronomi, mutfak 
sanatları ve restoran işletmeciliği alanlarında yapmak isteyen öğrenciler için 
oluşturulmuş lisans düzeyinde dört yıllık işletmecilik temelli bir eğitimdir. 
Program, restoran yönetimi ile bütünleşen yapısıyla Türkiye’de bir ilki 
oluşturmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı, Le Cordon Bleu International ile
münhasır bir ortaklığa sahip olup, Le Cordon Bleu International’ın mutfak
sanatlarındaki engin deneyimleri ve köklü eğitiminden faydalanır. Öğrenciler,
mutfak sanatları derslerini, bizzat Le Cordon Bleu’nün eğitmen şefl erinden alır
ve Le Cordon Bleu’nün eğitim materyallerini kullanarak tekniklerini öğrenir.
Temel mutfak ve pastacılık sanatı ile başlayan eğitim, klasik ve ileri teknikler
içeren derslerle zenginleşerek, Türk ve dünya mutfak tekniklerini öğretir
ve zengin bir yelpazede sunulan restoran yönetimi dersleriyle işletmecilik
boyutunu tamamlar. Programın diğer ayağını uygulamalı derslere temel
oluşturacak gıda hijyeni ve güvenliği, gıda bilimi, beslenme, gastronomi 
kültürü, gıda ve sürdürülebilirlik gibi dersler oluşturmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’nın 
hedefi , gastronomi ve mutfak sanatları alanında bir mükemmeliyet örneği 
teşkil ederek, dünyanın saygın akademik programları arasında yer almaktır. 
Programdan mezun olan öğrenciler dört yıllık lisans diplomasının yanı sıra 
Le Cordon Bleu International tarafından verilen sertifi ka belgesine de 
sahip olur.

Kariyer İmkanları: 
• Girişimcilik, yenilikçilik ve yaratıcılık becerilerine sahip, kendi işini kurup    
 yönetebilecek,
• İş dünyası ile iç içe aldığı eğitimi, ulusal ve uluslararası kariyer olanaklarına    
 dönüştürebilecek,
• Türk ve dünya mutfaklarındaki uygulamalara hâkim,
• Gıda bilimi, beslenme ve yemek kültürü alanlarındaki bilgisini mutfak    
 uygulamalarında kullanabilen ve gıda güvenliğine önem veren,
• Yiyecek ve içecek sektöründeki eğilimleri uluslararası boyutta takip edebilen,
• Dört yıllık lisans diploması ile Le Cordon Bleu Gastronomi ve Restoran Yöneticiliği   
 sertifi kasına sahip gastronomi profesyonelleri ve yönetici şefl er yetiştirir.
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Fark Yaratan Ders İçerikleri 

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, ulusal ve 
uluslararası standartlardaki kapsamlı içerikleriyle fark yaratan ve 
mezunlarını bir adım öne çıkaran ders programlarına sahiptir. 

Mutfak Gösterileri ve Seminerleri
Mutfak Gösterileri ve Seminerleri dersinde öğrenciler otel ve yiyecek-içecek 
sektörü liderleri ile tanışır ve bu kişilerin fi rmalarını yönetirken kullandıkları 
mantığı algılarlar. Öğrenciler yeteneklerini ve mutfak sanatlarındaki bilgilerini, 
uygulamalı olarak bireysel ve takım çalışmaları gerçekleştirerek sektör 
liderlerine ispat ederler.

À La Carte Yiyecek Üretimi
À La Carte Yiyecek Üretimi dersinde öğrenciler profesyonel restoran 
koşullarında à la carte menü oluşturup geliştirerek gerçek konuklara servis 
yapma imkanı bulurlar.

Türk Mutfak Kültürü Mirası ve 
Uygulamaları
Türk Mutfak Kültürü Mirası ve Uygulamaları dersinde öğrenciler tarihsel süreç 
içerisinde Türk mutfağının gelişimini Orta Asya’dan günümüze teorik bilgiler 
aracılığı ile öğrenerek, pratik uygulamalarla geleneksel Türk ve Osmanlı 
mutfak tekniklerini uygularlar.

Anadolu’nun Yerel Ürünleri ve 
Gastronomideki Yeri
Anadolu’nun Yerel Ürünleri ve Gastronomideki Yeri dersinde öğrenciler 
Anadolu’nun yöresel ürünlerinin bölgelere göre dağılımını, üretim 
yöntemlerini, hikayelerini, Türk mutfağı ve gastronomideki kullanımını 
incelerler.

Restoran Fizibilite Çalışmaları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri Restoran Fizibilite Çalışmaları 
dersinde restoran konsept ve türüne karar vererek menü tasarımı, pazarlama 
aktiviteleri planlaması, fi nansman ve bütçeleme, raporlama ve işletme için 
dönem sonu değerlendirmesi ve yatırımın geri dönüş hesaplamasını yaparlar.
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2012-2013 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programına başladım. 
Bir sene hazırlık programını tamamladıktan sonra bölüme geçmeye hak kazandım. 2017 

yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programına ek olarak Otel Yöneticiliği yandal 
programından da mezun oldum.

Bölümümüzde, mutfak derslerinin yanında yönetim dersleri de alarak yiyecek ve içecek 
sektöründe farklı alanlarda çalışma ve yönetici olma fırsatına sahip oluyoruz. Uzmanlaşmak 

istediğimiz alana göre seçmeli derslerimizi alabiliyoruz. Birinci sınıfa başladığım günden 
itibaren akademisyenlerimiz dersler dışında da her zaman hem kariyerim hem de eğitimim 

hakkında yardımcı ve yol gösterici oldular.

Gerek zorunlu stajlarımda gerekse gönüllü çalışmalarımda sektörde geçirdiğim süre boyunca 
aldığım eğitimin bizi iş hayatına en iyi şekilde hazırladığını gözlemledim. Zorunlu stajlarımdan 

birini Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Hilton Worldwide ile yaptığı iş birliği sonucu 
Leonardo Da Vinci adlı Avrupa Birliği projesine katılarak tamamladım.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programının sağladığı eğitim ve 
kazandırdığı vizyonun kariyerimde büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum.

Ece Cankat, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı,

Otel Yöneticiliği Yandal Programı, 2017
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Tesis Yönetimi ve Tasarımı
Tesis Yönetimi ve Tasarımı dersinde öğrenciler bir restoranın veya bir yiyecek üretim 
tesisinin hem üretim hem de hizmet alanlarının planlanması, tasarımı, çizimi, ekipman 
temini ve iç mekan tasarımı gibi konuları öğrenirler.

Otel Endüstrisinde
Robotik Uygulamaları ve Yönetimi  
Otel Endüstrisinde Robotik Uygulamaları ve Yönetimi dersi otel endüstrisinin geleceğini 
şekillendirmek amacıyla robot yapımı ve kullanımı için gerekli olan teknoloji, bilim, 
mühendislik ve matematiksel kavramları inceler. Bu ders, yazılımı ve donanımı içine alan 
bir sistem olan robotiğin otelcilik ve restoran sektörlerindeki temel uygulamalarına giriş 
niteliğindedir.

Dünya çapında geçerli nitelikler ve teknolojik ilerlemeler kapsamında öğrencilerini yetiştirmeyi 
amaç edinen Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü kapsamında Odalar Bölümü Yöntemi 
dersinde bir otel işletmesinin omurgasını oluşturan kat hizmetleri ve ön büro departmanları ile 
ilgili ‘Mükemmellik Merkezi’ndeki uygulamalarımızın yanı sıra yönetsel becerileri geliştirdiğimiz 
vaka çalışmaları ve proje çalışmaları ile öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin son 
yıllarında aldıkları bitirme projesi kapsamında ise öğrenimleri boyunca elde ettikleri bilgi ve 
deyimleri sayesinde uzmanlaşmak ve irdelemek istedikleri alanlarda araştırma yapma, rapor 
oluşturma ve sonuçları değerlendirme fırsatı sunuyoruz.

Dr. Öğretim Üyesi H. Kader Şanlıöz Özgen, Otel Yöneticiliği Lisans Programı 



17

Geleceğin Otel Odası Tasarımı
Geleceğin Otel Odası Tasarımı dersi çerçevesinde öğrenciler otel mimarisi ve 
iç mimari disiplinlerinin önemine odaklanıp bu kavramlar üzerinde tartışırlar. 
Bu dersin merkezinde mimari, iç mimari, mühendislik ve otel yöneticiliği gibi 
farklı disiplinlerden gelenlerin beraber çalışabilmelerini sağlayan ortak anlayış, 
bilgi ve uygulamaların yaratılması vardır. Konaklama sektöründe tasarımı 
etkileyen teknolojik gelişmeler öğrenciler tarafından kapsamlı şekilde irdelenir.

Otellerde Süreç Tasarımı
Otellerde Süreç Tasarımı dersinde öğrenciler yeni teknolojileri kullanarak iş 
süreçlerinin analizi, tasarımı ve modellenmesi için gerekli bilgi ve becerileri 
kazanırlar. Ders süreçlerin tanımlanması, modellemelerinin oluşturulması, iş 
süreçlerinin analizi ve yeniden süreçlendirilmesi için kullanılan süreç kontrol 
şemalarının, iş akış süreçleri ve süreç haritaları gibi araçları öğrenmekle kalmayıp 
endüstriler arası kıyaslamalar (benchmarking) ile iyileştirme fırsatlarını nasıl 
belirleyeceklerini görürler.

Otellerde Sürdürülebilir Gelişme
Otellerde Sürdürülebilir Gelişme dersinde öğrenciler sürdürülebilir tasarım için 
gerekli olan doğal kaynaklardan arazi, su, hava ve güneş ışığının fonksiyonlarını 
öğrenirler. Bu ders otel tasarımında sürdürebilirliğin ve kaynakların korunmasının 
önemini vurgular, tartışır ve bu şekilde öğrenciler sürdürülebilir otel tasarımı ve 
bina sistemlerinin doğa ile etkileşimini deneyimler.

Doğal ve Yapay Zeka
Ders kapsamında insanlarda ve diğer yapay hücresel ağlarda  zeka 
kavramsallığının karşılaştırmalı ilişkisine odaklanılır. Dersin ilk bölümü
zekanın insanlarda nasıl evrildiğine, bugün nasıl bir işlevselliğe sahip olduğuna,
nasıl ölçüldüğüne, anlaşıldığına ve gündelik hayatta zekadan nasıl istifade
edildiğine odaklanır. İkinci bölüm bu kavrayışı ve zekayı günümüzdeki 
gayriyaşamsal varlıklarla ilintiler. Bu derste, geniş çaplı zeka teorileri, akılsallık, 
karmaşık ağların özellikleri gibi konuların yanı sıra, yapay zekanın nörobilimsel 
ve matematiksel temelleri, makina öğrenmesi ve bilgisayımsal rasyonalite gibi 
konular işlenir. 

Otelcilikte Getiri Yönetimi ve Çevrimiçi 
Dağıtım Kanalları 
Bu derste, otel endüstrisinde gelirleri maksimize edebilmek için tahmin 
yürütebilme ve müsaitlik kontrolü, fi yatlandırma ve dağıtım kanallarını 
yönetebilme, kapasite fazlası rezervasyon yapma, grup yönetimi ve geleneksel 
olmayan gelirler yönetimi konuları üzerinde durulur. 
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Fark Yaratan Eğitim Ortamı

Mükemmellik Merkezi
Mükemmellik Merkezi, Otel Yöneticiliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları programları 
öğrencilerinin kuramsal bilgileri uygulamalı olarak ortaya koymalarına olanak 
sağlamaktadır.

Öğrenciler, Swissôtel Hotels & Resorts, The Marmara Collection Group ve 
Martı Hotels & Resorts sponsporluğunda iç mimarisi ve tefrişi gerçekleşen otel odaları, ön 
büro ve rezervasyon alanları, 80 kişi kapasiteli banket odası, 110 kişi kapasiteli uygulama 
restoranı, tümü profesyonel donanımlı beş mutfak ve duyusal analiz laboratuvarında 
uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirir.

L’Atelier Bleu Restoranı’nda öğrenciler, misafi rler için yiyecek-içecek hazırlama ve servis 
yapma imkânı bulur. 

Aslına uygun olarak hazırlanmış uygulamalı otel odalarında pratik yapan öğrenciler, 
araştırma ve geliştirme amaçlı otel odasında ise sektördeki son gelişmeleri uygulama 
olanağı elde eder.

Öğrenciler, mutfak dersleri uygulamaları öncesinde Le Cordon Bleu şefl eri tarafından
Gastroditoryum’da demo eğitimi alır ve ardından Ana Mutfak, Pastane Mutfağı veya
Çok Amaçlı Mutfak’ta eğitimini aldıkları yemeklerin üretimini bizzat gerçekleştirir.
Öğrenciler, Duyusal Analiz Laboratuvarı’nda araştırma amaçlı duyusal analizler 
gerçekleştirebildikleri gibi çeşitli tadım aktiviteleri de yapar.

3.650 m2’lik alana yayılmış olan 
Mükemmellik Merkezi aşağıdaki 
birimlerden oluşur:
• Üç uygulamalı otel odası, bir araştırma ve geliştirme amaçlı otel odası

• Misafi r kabul ve rezervasyon alanları

• Gastroditoryum

• Ana Mutfak

• Pastane

• Çok Amaçlı Mutfak

• Duyusal Analiz Laboratuvarı

• L’Atelier Bleu Restoranı (115 kişilik)
  - Bistro
  - Lüks Restoran (Fine-Dining)
  - Özel Yemek Salonu (Private Dining Room)
  - À la Carte Mutfağı
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Etkinlikler

Bilimsel ve Sektörel Etkinlikler
Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğrenciler, aldıkları dünya 
standartlarındaki akademik eğitimin yanı sıra her yıl gerçekleştirilen en az on iki adet 
panel, seminer ve konferanslar sayesinde sektördeki gelişmeleri sektör profesyonellerinin 
katkılarıyla takip etme ve değerlendirme şansı buluyor.

2018 - 2019 Etkinliklerimizden Örnekler
• Türkiye’de Otelciliğin Önderleri 2. Bienali 2019 - ‘Mehmet Kemal Dedeman ve     
 Dedeman Hotels and Resorts International’
• Şile Yeryüzü Pazarı 6. Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği
• Otelcilik Seminerleri
• Gastronomi Seminerleri
• Yeni Nesil Moleküler Gastronomi Nota Nota Pişirmek Konferansı - Prof. Hervé This 
• When Food Can Be An Art’ Konferansı. Prof. Nicola Perullo
• Food and Travel Gastro Atölye - “Çikolatalı Trüf Yapımı” 
• EM CUP 2019, Avrupa Otelcilik Okulları Yarışması, Maastricht, Hollanda 
 (Birincilik Özel Ödülü ve En İyi 3. Makale Ödülü)
• SİRHA 2018 “Tabağım Palet Olsa”
• Sektörle Buluşma Etkinliği 2018
• Gout de France - Paris’ten İstanbul’a Bir Lezzet Yolculuğu - “Pain Perdue’den Vişneli    
 Tirit’e Türk ve Fransız Mutfaklarında Sürdürülebilir Lezzetler”, Fransız Sarayı
• İstanbul 101 Lezzet - Time Out - “Tabağım Palet Olsa”  
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Türkiye’de Otelciliğin Önderleri Bienali
Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümü, Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirerek “Türkiye’de Otelciliğin Önderleri Bienali”ni organize etmiştir. Türkiye otelcilik 
tarihine ışık tutma hedefi yle düzenlenen bienal ile Türk otelcilik sektörünün gelişmesine önderlik 
eden girişimcilerin marka yaratma hikayeleri ve deneyimleri gelecek nesillere aktarılmaktadır.
2016 yılında hayata geçirilen ilk bienal “Vehbi Koç ve Divan Otelleri” başlığı altında, sektör 
duayenlerinin katılımıyla düzenlendi. Türkiye’de Otelciliğin Önderleri 2. Bienali, “Mehmet Kemal 
Dedeman ve Dedeman Hotels and Resorts International” başlığı ile 2018-2019 akademik yılında 
gerçekleştirildi.

Prof. Hervé This Konferansı
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Özyeğin Üniversitesi’nin 
10. yıl etkinlikleri kapsamında 11 Nisan 2019 tarihinde, Paris Ulusal Tarım Bilimi ve Araştırma 
Enstitüsü (INRA) Üyesi ve Fransız Bilim Akademisi Yemek Bilimi ve Kültürü Bölümü Akademik 
Direktörü, ‘Moleküler Gastronomi’ kavramının yaratıcısı, Fransız Bilim İnsanı Prof. Hervé This’i 
İstanbul’da ağırladı. “Nota Nota Pişirmek” adlı etkinlikte yeni nesil moleküler gastronomi teknikleri, 
uygulamalı olarak öğrencilerimiz, sektörün önde gelen isimleri ve basın mensupları ile
paylaşıldı.

Fransız Sarayı Etkinliği
21-24 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Gout de France” etkinliği kapsamında Özyeğin 
Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Le Cordon Bleu İstanbul olarak “Pain 
Perdu’den Vişneli Tirit’e Türk ve Fransız Mutfaklarında Sürdürülebilir Lezzetler” başlıklı sunum, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Özge Samancı ve Le Cordon Bleu Şefi  
Arnaud Declercq tarafından yapıldı. Etkinlikte öğrencilerimizin katkılarıyla hazırlanan lezzetler 
misafi rlere sunuldu.

EMCup Yarışması 2019
Hollanda’nın Maastricht kentinde düzenlenen ve bu yıl ikinci kez katıldığımız, “Get Real Education 
- Old School versus New School” temalı EMCup 2019 yarışmasında Özyeğin Üniversitesi Otel 
Yöneticiliği Takımı “ÖzÜMorfoz”, Otel Yöneticiliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Aydın Beyhan 
eşliğinde, 15 farklı ülkeden 36 üniversite arasında yarı fi nallere kalarak ilk 18’de yer alma başarısı 
elde etti. Otel Yöneticiliği Takımımızın yazdığı akademik makale en iyi 3 makale arasında yer alırken, 
takım üyelerimizden öğrencimiz Mehmet Yasin Kızık ise yarışmaya katılan 170’i aşkın öğrenci 
arasından “Best Networker” özel ödülüne layık görülerek, üniversitemizi gala gecesi
ödül kürsüsüne taşıdı.
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Sektörel Eğitim

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

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

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

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



23



24

Otel Yöneticiliği Bölümü, Özyeğin Üniversitesi’nde 
hem pratik, hem de teorik eğitimi üst düzey 
bir anlayış içinde veriyor. Pratik kazanımlarımız 
sayesinde mezun olduğunuzda karşılaşabileceğiniz 
herhangi bir sorun, ya da herhangi bir problem 
karşısında sorun çözme yeteneğimiz gelişiyor ve 
gerçek hayatı deneyimleyerek, nerede ve nasıl 
çalışılacağını çok iyi anlayabiliyorsunuz. Teorik eğitim 
kısmı ise karar verme, işi algılama, 
ya da yönetmede çok önemli. Bu ikisini kusursuz 
bir şekilde birleştirmek isterseniz bu eğitimi 
Özyeğin Üniversitesi, Otel Yöneticiliği Bölümü’nde 
alabilirsiniz.

Oğuz Vardar, Otel Yöneticiliği Bölümü, 2016 

Yiyecek ve İçecek Operasyonları 

Müdür Yardımcısı, Hilton Boshorus İstanbul
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Profesyonel Gelişim Desteği

Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin kariyer hedefl erini 
belirlemelerini ve bu hedefl ere bilinçli tercihler yaparak 
ulaşmalarını sağlamayı amaçlar. Öğrencilere, kişiye özel bir 
yaklaşımla, eğitimlerinin ilk senesinden itibaren bireysel ve 
profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan bir rehberlik hizmeti 
sunulur.

Yaz Stajları ve Mesleki Stajlar
Özyeğin Üniversitesi öğrencileri birinci sınıftan başlayarak özel olarak 
kurgulanmış yaz stajı programlarıyla iş hayatını deneyimlemeye başlar. 
Okudukları bölümden bağımsız olarak hayat deneyimi kazanmaları amacıyla 
öğrencilere sıcak satış ve genel ofi s 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. 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri 2., ve 3. sınıf yaz dönemlerinde 
ve ayrıca 8. son akademik döneminde; teorik bilgilerini uygulamaya 
dönüştürmek ve deneyim kazanmak amacıyla toplam 250 günlük sektör stajı 
tamamlamak mecburiyetindedir. Program öğrencileri eğitimleri süresince 
toplam 2000 saatlik staj tecrübesi edinerek iş birliği ağlarını geliştirir.

Öğrenciler stajlarını zincir otellerin Türkiye’de mevcut 5 yıldızlı (Hilton 
Hotels & Resorts, Sheraton Hotels & Resorts, St. Regis Hotels & Resorts, 
Hyatt Hotels & Resorts, Raffl  es Hotels & Resorts, Four Seasons Hotels & 
Resorts, Ritz-Carlton, Mandarin Oriental Hotel Group, Kempinski Hotels 
gibi) işletmelerinde veya yurt dışında Michelin yıldızlı ve diğer kurumsal 
restoranlarda yapabilir. Stajlarında başarılı olan öğrenciler, mezuniyetleri 
öncesinde iş teklifl eri alabilmektedir.

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

Kariyer Sohbetleri
Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, sektörlerinde öncü fi rma ve kurumların 
temsilcileri ile birebir görüşmeler yapma ve onların tecrübelerini dinleyerek 
kendi öz geleceklerini planlayabilme şansı buluyor. 
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Sektörel İş Birlikleri

Le Cordon Bleu
19 Temmuz 2012 tarihinde Özyeğin Üniversitesi ve dünyanın en eski ve 
en saygın mutfak sanatları okulları arasında gösterilen Le Cordon Bleu 
International arasında iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Bu kapsamda, 
Le Cordon Bleu Mutfak Sanatları Okulu’nun eğitmen şefl eri, Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Lisans Programı ile Otel Yöneticiliği Lisans Programı 
kapsamındaki mutfak derslerini vermektedir.

Eğitim programımızın çok iyi bir alt yapısı var. Mutfak dersliklerimiz 
geniş ve fonksiyonel olduğu için öğrenciler en iyi şartlarda eğitim 
alabiliyorlar. Formasyonumuzda öğrenciler önce Eğitmen Şefl erini 
demoda izleyerek teknikleri öğreniyorlar, ardından en fazla 16 kişilik 
küçük gruplar halinde şefl erin kullandığı ürünlerin aynısını kullanarak 
pratik yapıyorlar. Gerek öğrencinin bireysel çalışabilme imkânı 
ve bireysel notlandırılması, gerek malzeme kalitesi ve hazırlanan 
reçetelerin içerik zenginliği kusursuz bir eğitim almasını sağlıyor. 
Zor tekniklerin daha iyi özümsenmesi için öğrenciler mutfak 
uygulamalarını eğitmen şefl erin gözetiminde gerçekleştiriyor.

Ekibimizdeki tüm şefl er zengin bir profesyonel deneyimden geliyor. 
Bu deneyim hem demo hem pratik derslerin içeriğinin 
zenginleştirilmesine fayda sağlıyor. Böylece, gerçek hayat tecrübesi 
ile bazı teknikleri daha iyi algılayabilme yeteneğine sahip oluyorlar.

Erich Ruppen, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü,

Le Cordon Bleu Yönetici Şefi , Teknik Müdürü
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AccorHotels Türkiye, Swissôtel 
Hotels & Resorts ve The Marmara 
Collection Group
AccorHotels Türkiye, Swissôtel Hotels & Resorts ve The Marmara Group 
ile Otel Yöneticiliği Lisans Programı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Lisans Programı arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolleri, program 
öğrencilerinin stajlarını AccorHotels Türkiye, Swissôtel Hotels & Resorts 
ve The Marmara Collection Group’un farklı şehirlerdeki tesislerinde 
yapabilme ve mezuniyetleri sonrasında işe alınma sürecinde ilk mülakatlarını 
gerçekleştirebilme şansı vermesi açısından benzersizdir. Ayrıca, öğrenciler bu 
kurumlarda öğrenimleri boyunca uygun oldukları zaman dilimlerinde esnek 
çalışma olanağı da elde ederler.

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü, yaratıcı, yenilikçi yönetim tarzları ve 
çözümleriyle otel yönetimine ve turizm endüstrisine rekabetçi öğrenciler yetiştirmektedir. 

Bunu da sektör tecrübesi olan akademisyenlerinin katkısıyla, öğrencilerinin günümüzün 
en modern mutfakları ve uygulama otel odalarıyla pratik yapmasını sağlayarak ve güncel 

uygulamaları kullanımlarına sunarak gerçekleştirmektedir.  

Hüseyin Öztürk, The Marmara Collection Group, CEO

Bizler, Türkiye ve bölgedeki Swissôtel Hotels & Resorts ve aynı zamanda ana 
şirketimiz olan FRHI-Fairmont Raffl  es Hotels International ile Accor Hotels olarak, 

Özyeğin Üniversitesi ile mutfak sanatları alanında dünya çapındaki en prestijli 
kurumlardan biri olan Le Cordon Bleu arasında gerçekleşen önemli iş birliği 

konusunda büyük bir heyecan duyuyoruz. Gastronomi ve mutfak sanatları alanındaki 
bu köklü eğitim geleneğinin Türkiye’deki mutfak sanatları öğrencilerinin ve 

profesyonellerinin kariyer yolculuğunda önemli etkiler yaratacağına inanıyoruz.

Türkiye, zengin mutfağı ve mutfak kültürü ile gastronomik açıdan dünyanın en 
dikkat çekici coğrafyalarından biri. Dünya çapında kabul görmüş böyle üstün kaliteli 

bir mutfak sanatları eğitiminin, yerel zenginliklere sunacağı güçlü katkı elbette 
gastronominin çok daha yaratıcı ve başarılı bir alan haline gelmesini sağlayacaktır. 
Bu da bizim gibi mutfak sanatlarında en yüksek kaliteyi hedefl eyen pek çok kurum 

için son derece memnun edicidir. Gastronomide mükemmelliğin altını çizen, 
iddialı bir oteller grubu olarak, mutfak sanatlarını daha üst seviyeye taşıyacak 

her türlü gelişmeyi ve çalışmayı sonuna kadar destekliyoruz. 

Gerhard Struger, Sofi tel Orta Avrupa Bölge Müdürü
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Mezunlarımız

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, teorik derslerin yanı sıra 
uygulama ağırlıklı, araştırmacı, vaka ve proje çalışmalarıyla 
zenginleştirilmiş, stajlarla donanmış, eğitici ve dönüştürücü 
bir eğitim modeline tabi tutuluyor. Özyeğin Üniversitesi’nin 
sektörle iç içe çalışma felsefesi sayesinde, öğrenciler mezuniyet 
sonrasında kendilerini nasıl bir iş dünyasının beklediğini 
deneyimleyerek, eğitimlerini en bilinçli şekilde tamamlıyor ve 
fark yaratan mezunlar olarak hayata atılıyor.

Özyeğin Üniversitesi’nde geçirdiğim dört yıl içerisinde Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ek 
olarak Otel Yöneticiliği Bölümü’nde yan dal yaptım ve aynı zamanda ÖzÜ Cuisine Gastronomi 
Kulübü’nün başkanlığını yürüttüm. Ayrıca eğitim programım süresince yarı zamanlı olarak ders 
asistanlığı ve üretim mutfağında asistanlık yaptım, gönüllü olarak çeşitli organizasyonlarda 
görev aldım. Tüm bunları yaparken aynı anda sosyal anlamda da kendimi geliştirdim. 
Üniversiteye başladığım ilk gün bunların tamamını yapabileceğim aklımın ucundan geçmezdi. 
Ancak, ancak bize sunulan imkanlar ve hocalarımızın desteği sayesinde bu üniversiteden mezun 
olduğumda hem sektörel anlamda donanımlı hem de kendine güvenen ve sektörün zorluklarına 
göğüs gerebilecek bir seviyeye gelmiş olduğumu düşünüyorum.

Eda Şengiray, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, Otel Yöneticiliği Yandal Programı, 2017

Özyeğin Üniversitesi’nin bana en büyük katkısı, iş hayatı ile iç içe olmasıdır. 
Sektörle yapılan çalışmalar beni tamamen iş dünyasına yakın tuttu. 
Beş yıllık eğitim hayatım boyunca zaten iş hayatının hep içinde yer aldım. 
Bu sebeple iş bulmam da hiç zor olmadı. Mezun olur olmaz staj yaptığım otelde 
işime devam ediyorum. Özyeğin Üniversitesi başlatmış olduğu bu sistemi halen yürütmektedir. 
İnsan Kaynakları Departmanında çalıştığım için, bildiğim üzere, işe ve staj görevlerini 
tamamlamak üzere aldığımız öğrencilerin ve mezunların birçoğu Özyeğin Üniversitesi’nden.

Elif Karapunar, Otel Yöneticiliği Lisans Programı, 2015

İnsan Kaynakları Departmanı Koordinatörü, Raffl  es İstanbul
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Yüksekokul Mezunlarının Çalıştığı Kurumlar
• Ajva Hotel
• Arvato 
• d.ream - Doğuş Restaurant   
 Entertainment and Management
• DoubleTree By Hilton
• Fairmont The Palm, Dubai
• Fiba Gayrimenkul
• Hilton Hotels & Resorts
• Hyatt Hotels Corporation
• InterContinental Hotels Group
• JetSmarter
• JLL Türkiye
• JW Marriott Luxury Hotels and   

 Resorts
• Kempinski Hotels
• Kilit Group
• Koç Fiat Kredi
• Krom Plaza Florya
• Lavazza
• Laville Autograph Collection By   
 Marriott
• Okra Restaurant, Avustralya
• Raffl  es İstanbul
• St. Regis Hotels
• Swisotel Hotels & Resorts
• İstanbul Edition Hotel

• Ritz-Carlton Hotel Company
• Vertigo Games
• Vista
• W Hotels & Resorts, ABD
• The Capital Hilton
• Zorlu Yapı Yatırım 
• Zuma Restaurant 
• db Bistro Moderne by Chef Daniel  
 Boulud, ABD
• L’atelier Shangai de Joel   
 Robuchon, Çin
• Martin Berasategui Restaurant,   
 İspanya
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Akademik Kadromuz 

M. Teoman Alemdar

Öğretim Görevlisi 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

Lisans

Florida International University, 1988

Araştırma Alanları

Otel Yöneticiliği

Aydın Beyhan

Dr. Öğretim Üyesi 
Otel Yöneticiliği Bölüm Başkanı

Doktora

Genel İşletme
Marmara Üniversitesi, 2007

Yüksek Lisans

Genel İşletme
Gazi Üniversitesi, 1998

Lisans

Otel, Restoran ve Kurumsal Yöneticilik 
Michigan State University, 1992

Araştırma Alanları

Hizmet Pazarlaması
Marka İmajı-Kişiliği
Spor Pazarlaması

Özge Samancı

Doç. Dr.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm 
Başkanı

Doktora

Tarih ve Medeniyetler
EHESS (Ecole Des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales), 2009

Yüksek Lisans

İç ve Orta Asya Tarihi
EHESS (Ecole Des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales), 1999
Tarih
Boğaziçi Üniversitesi, 1998

Lisans

Tarih
Boğaziçi Üniversitesi, 1995

Araştırma Alanları

Modernleşme Döneminde Osmanlı 
Mutfak Kültürü
İstanbul Mutfak Kültürü
Osmanlı ve Türk Mutfak Tarihi
Yemek Tarihi Metodolojisi
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Ayşın Paşamehmetoğlu

Doç. Dr.
Başkent Üniversitesi / Doktora, 2010

_____________________________________________

Nida Türegün

Dr. Öğretim Üyesi
Yeditepe Üniversitesi / Doktora, 2015

_____________________________________________

Celale Kırkın

Dr. Öğretim Üyesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi / Doktora, 2015

_____________________________________________

Aslı Zuluğ

Dr. Öğretim Üyesi
Ege Üniversitesi / Doktora, 2010

_____________________________________________

Ebru Tekin Bilbil

Dr. Öğretim Üyesi 
Boğaziçi Üniversitesi / Doktora, 2012

_____________________________________________

H. Kader Şanlıöz Özgen

Dr. Öğretim Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi / Doktora, 2018

_____________________________________________

Özcan Ceylan

Dr. Öğretim Üyesi
Université Paris Ouest, Nanterre, La Défence  / Doktora, 2011

_____________________________________________

Candan Türkkan

Dr. Öğretim Üyesi
University of Massachusetts / Doktora, 2019

_____________________________________________

Tekin Ertan

Öğretim Görevlisi
Michigan State University / MBA, 1965

_____________________________________________

Defne Ertan Tüysüzoğlu

Uzman, Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü
Michigan State University / Lisans, 1996

_____________________________________________

Erich Ruppen

Usta Öğretici / Le Cordon Bleu Teknik 
Müdürü
_____________________________________________

Andreas Erni

Usta Öğretici / Le Cordon Bleu
_____________________________________________

Paul Metay

Usta Öğretici / Le Cordon Bleu
_____________________________________________

Marc Pauquet

Usta Öğretici / Le Cordon Bleu
_____________________________________________

Sami Alican Saygı

Usta Öğretici / Le Cordon Bleu



34



35



Nişantepe Mah. Orman Sok. No: 34-36, 34794 Alemdağ - Çekmeköy/İstanbul
T. 0216 564 95 64 E-posta: tanitim.basvuru@ozyegin.edu.tr

www.ozyegin.edu.tr


