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İÇ SAYFALARDA İLK YURT DIŞI TEMSİLCİLİĞİ BAKÜ’DE AÇILDIİNGİLİZCE EĞİTİMİNDE ÖZGÜN TASARIM: LANGUODENEYİMLİ MEZUNLAR İŞ BAŞINDA

dünyasenibekliyor
OSTİM Teknik Üniversitesi (OSTiMTECH), iş dünyası, sanayi ve 
toplumla güçlü bir iş birliği içinde; özellikle tasarım ve en son 
imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere 
eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda 
eğitim, araştırma ve uygulama altyapı ve imkanları sunuyor. 

ÖĞRENCİLERİN

  GÖZÜNDEN

Üniversite hayatını iş 
dünyasının içinde yaşayan 
öğrenciler, OSTİM Teknik 
Üniversiteli olmanın 
avantajlarını anlatıyor.
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OSTİM Teknik Üniversitesi, deneyimli ilk mezunlarını iş 
dünyasına Ahilik gelenekleriyle şed kuşatarak uğurladı.

Çalışabileceğim 
üniversite 
hayatı hayal ettim
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Devamı iç sayfada
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İş Yeri Deneyimi dersi 
kapsamında haftada 5 gün 
sahada teorik bilgilerini 
beceriye dönüştüren 
öğrenciler, uygulamadan 
sonra elde ettikleri 
kazanımlarını paylaştı.

İş hayatına  
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İş yeri deneyimi 
mühendis 
adayları için 
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OSTİM Teknik Üniversitesi (OSTiMTECH), kurulduğu günden OSTİM Teknik Üniversitesi (OSTiMTECH), kurulduğu günden 
bu yana büyük ilgi görüyor. Oluşturdukları müfredatın dünya bu yana büyük ilgi görüyor. Oluşturdukları müfredatın dünya 
üzerinde başka hiçbir üniversitede olmadığını belirten Rektör üzerinde başka hiçbir üniversitede olmadığını belirten Rektör 
Prof. Dr. Murat Yülek, “Gerçek mühendis, yapan mühendis, Prof. Dr. Murat Yülek, “Gerçek mühendis, yapan mühendis, 
satan, ihraç eden uluslararası ticaretçi, yöneten iktisatçı, satan, ihraç eden uluslararası ticaretçi, yöneten iktisatçı, 
yönetim bilişim sistemcisi olmak isteyen adayların bize yönetim bilişim sistemcisi olmak isteyen adayların bize 
gelmesi lazım.” dedi. Yülek, velilerin, çocuklarının gelmesi lazım.” dedi. Yülek, velilerin, çocuklarının 
bu şekilde yetişmesini istiyorlarsa, gönülleri rahat bu şekilde yetişmesini istiyorlarsa, gönülleri rahat 
bir şekilde OSTiMTECH’e gönderebileceklerini, bir şekilde OSTiMTECH’e gönderebileceklerini, 
öğrencilerini  sanayinin tam merkezinde uluslararası öğrencilerini  sanayinin tam merkezinde uluslararası 
bir perspektifle yetiştirdiklerini dile getirdi. bir perspektifle yetiştirdiklerini dile getirdi. 

'OSTiMTECH öğrencisi 
gerçek hayatı tanır'

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, 
OSTİM’in, Ahilikle mayası yoğrulan, teknoloji ve yenilikçilik vizyonuyla OSTİM’in, Ahilikle mayası yoğrulan, teknoloji ve yenilikçilik vizyonuyla 

bir dünya markası olduğunu belirterek, büyük bir ekosisteme sahip bir dünya markası olduğunu belirterek, büyük bir ekosisteme sahip 
olduğunu söyledi. OSTİM Teknik Üniversitesinde, iş dünyası ile iç içe olduğunu söyledi. OSTİM Teknik Üniversitesinde, iş dünyası ile iç içe 

benzersiz bir eğitim modeli tasarladıklarını dile getiren Aydın, benzersiz bir eğitim modeli tasarladıklarını dile getiren Aydın, 
“Mezun olacak öğrencilerimizin mutlaka farkları, artıları, “Mezun olacak öğrencilerimizin mutlaka farkları, artıları, 

hayata intibakları çok daha kolay ve iş bulma imkanları hayata intibakları çok daha kolay ve iş bulma imkanları 
çok daha fazla olacaktır. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, çok daha fazla olacaktır. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, 

gençlerimizi hayata hazırlama konusunda, her türlü gençlerimizi hayata hazırlama konusunda, her türlü 
gayreti bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan  gayreti bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan  

sonra da göstermeye  devam edeceğiz.” dedi. sonra da göstermeye  devam edeceğiz.” dedi. 

'Mezunlarımızın iş 
dünyasında artıları olacak'

Orhan Aydın Prof. Dr. Murat Yülek

Deneyimli mezunlar iş dünyasına uğurlandı 
Devamı iç sayfada
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OSTIM

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

OSTİM Teknik Üniversitesinde okumanın be-
nim için en önemli avantajı; sanayiye olan ya-
kınlığı. Okuldan adımınızı attığınız anda ken-
dinizi üretimin kalbinde buluyorsunuz. Ben her 
daim, derslerimin yanında bir şirkette de çalışa-
bileceğim üniversite hayatı hayal ettim. İş Yeri 
Deneyimi Programı’nın bana bu imkanı sağla-
yabileceğini düşündüm. İlk deneyimimde ise 
bir firmada tek başıma bir ürünün baştan sona 
geliştirme süreçlerini yürütme sorumluluğunu 
aldım. Daha öğrenciyken böyle bir ortamda bu-
lunmak insanın ufkunu genişletiyor.  Yapay ze-

ka modelleri için FPGA tabanlı bir accelerator 
geliştirmek istiyorum. Prof. Dr. Serdar Müldür 
hocam ile birlikte projeyi yürütmekteyiz. Ho-
cam beni OSTİM’de FPGA donanımı ile çalışan 
firmalarla tanıştırdı. Hemen hemen her alanda 
üretim yapılan bir bölgede yetişen bir mühen-
dis, hem işin pratiğine hem de teorisine hakim 
oluyor. Böylece piyasada yıllarca çalışıp elde 
edebileceği bilgiyi daha üniversitedeyken ka-
zanmış oluyor. Üniversite adaylarına tavsiyem; 
eğer girişimciliğe ve bir şeyler üretmeye ilgili-
lerse burası aradıkları üniversite.

n OSTİM Teknik Üniversitesinin kuruluş süre-
cinden bahsedebilir misiniz?

Üniversitemizin geçmişi 3 yıldan daha önce-
sine gidiyor. OSTİM Vakfı tarafından uzun yıl-
lara dayanan bir fikri hazırlık süreci var. Arama 
konferansları ve istişare toplantılarıyla ‘Nasıl bir 

üniversite olmalı?’ çalışmaları yapılmış. Bu çalış-
malar sırasında da OSTİM Teknik Üniversitesinin 

sıradan bir üniversite olmaması, Türkiye’nin ihtiyaç-
larına uygun eğitim yapması gündeme gelmiş. Çalışmala-
ra emek veren kıymetli isimler diğer ülkelerdeki modelle-
ri, sanayi ve üniversitenin nasıl yakın çalıştığını iyi bildik-
lerinden; biraz daha farklı bir üniversite kurulması fikri 
ittifakla ortaya çıkmış.

Benim de dâhil olduğum kuruluş sürecinde ciddi ha-
zırlıklar yapıldı. Müfredatların üzerinden tekrar tekrar 
geçildi. Diğer bütün modellerden beslenerek kendi ihti-
yaçlarımıza uygun bir planlama yapıldı. Sonuçta, şu ana 
kadar dünyanın görmediği bir üniversite modeli burada 
ortaya çıktı. İftiharla dile getirmek isterim; oluşturduğu-
muz müfredat şu anda dünya üzerinde başka hiçbir üni-
versitede yok!

Dünyada başka hiçbir üniversitede yok
n Farklı olan nedir OSTİM Teknik Üniversitesinde?

Ülkemizin ihtiyaçlarına uygun bir planlama yapıldı üni-
versitemizde. Örneğin öğrencilerimiz daha ilk sınıftan iti-
baren notlarını şirketlerin verdiği şekilde, şirketlerde haf-
tada 1 günlerini geçiriyorlar. Öğretim hayatlarının son dö-

nemlerinde de tamamen şirketteler. Çok farklılığımız var 
ama ikinci bir farklılığımız da “Girişimcilik Karnesi.” Öğ-
rencilerimize birinci dönemden itibaren topladıkları, ta-
nımlanmış puanlarla mezun oldukları zaman bir “Giri-
şimcilik Karnesi” veriyoruz. Girişimcilik Karnesi demek; 
öğrencinin zihninin ne kadar girişimci olduğu ile ilgili. Öğ-
renci, karneyi alabilmek için puan toplamak zorunda. Pu-
anları toplamak için de yaratıcı ve girişimci olmak zorunda. 
n Nasıl puan topluyor? 

Belli bir iş modeli etrafında şirket kurarsa, patent alırsa 
puan alıyor. Bir mekatronik öğrencisi ihtiyaç duyan sokak 
hayvanlarına protez bacak takmak gibi örnek çalışmalar-
la, bir yetimhane, huzurevi ziyaret etme, sosyal aktiviteler 
ve sosyal inovasyon da dahil olmak üzere puanlar toplu-
yor. Okulu bitirdiği zaman diplomayla birlikte Girişimci-
lik Karnesi alıyor. Dünyada başka hiçbir üniversitede böy-
le bir uygulama yok. Yine İngiltere’de olan bir modeli biraz 
farklılaştırdık. Bütün öğrencilerimiz 1. sınıfta Girişimcilik 
Projesi 1 ve 2 derslerini alıyorlar. Biz, üniversitemizin ikin-
ci yılındayız ve iki senedir bu dersi veriyoruz. Öğrencileri 
birinci dönemden itibaren girişimci yapmaya çalışıyoruz. 
Bu, öğrencimiz mezun olduğu zaman şirket kuracak, giri-
şimci olacak demek değil. Öğrenci belki bürokrat, gazete-
ci, akademisyen olacak. Önemli olan girişimci kafaya sahip 
olması.

Bir yere bıraktığınız zaman çocuğu 5 yıl sonra da oradan 
alabiliyorsunuz. Öyle olmayacak; bıraktıktan 10 dakika 
sonra bıraktığınız yerde olmamalı. Devamlı arıyor olmalı 
çünkü Türkiye’ye, kalkınmakta olan ülkeye bu lazım. 

'Benzersiz bir üniversite modeli'
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, “Şu 
ana kadar dünyanın görmediği bir üniversite modeli burada ortaya 
çıktı. İftiharla dile getirmek isterim; oluşturduğumuz müfredat  
şu anda dünya üzerinde başka hiçbir üniversitede yok!” dedi.

'ŞİRKETLER 
DAHA ÇOK 
BECERİYE 
BAKIYOR'

İŞYERİ Deneyimi uygulamamız kapsamında şirketlerimizin 
öğrencilerimizden memnuniyet oranları çok yüksek. Birçoğu 
OSTiMTECH mezunlarını işe almak düşüncesinde. Şirketleri ziyaret 
ediyorum sıkça. MYO ve fakülte öğrencileri iş kıyafetlerini giymiş, 
yazılımın, tezgahın başındalar. Gerçek mühendis, yapan mühendis, 
satan, ihraç eden uluslararası ticaretçi, yöneten iktisatçı, yönetim bilişim 

sistemcisi… Velilerimiz, çocuklarının bu şekilde yetişmesini istiyorlarsa, 
gönülleri rahat bir şekilde endişelenmeden bize göndersinler. Sadece 
Ankara, OSTİM değil bütün dünya sanayinin tam merkezinde çocukları 
uluslararası bir perspektifle; dünya vatandaşı olarak uzman, teknik 
uzman, teknik profesyonel ve yönetici olarak yetiştiriyoruz. İş havuzuna 
giren mezunlarımızın tamamının işe girmesini hedefliyoruz.

'Yapan 
mühendis, 

yöneten 
iktisatçı'

TÜRKİYE’DE çok güzel köklü üniversitelerimiz 
var. Adaylar gerçek mühendis olmak istiyorsa 
bize gelmesi lazım. Ben makine mühendisiyim 
ama üniversitemden çıktığım zaman açıkçası 
hiçbir şey bilmiyordum gerçek dünya hakkında. 
Gerçek dünyayı gördüğümüz, çalışıp tecrübe 
edindiğimiz zaman en büyük eksiklik; gerçek 
dünya bilgi ve becerilerinin kazandırılamaması. 
Özellikle Türk şirketlerinin bize söylediği şu: 
“Üniversite mezunları bir miktar teorik bilgiye 
sahipler fakat biz onları hiçbir şey bilmiyor olarak 
görüyoruz. Çünkü yaptığımız iş ve gerçek dünya 
hakkında bilgileri yok. Öğrencileri gerçek dünya 
üniversitesinde eğitmek zorundayız.”

"Şirket ağımız her gün gelişiyor"
Burada OSTİM ve dünya sanayisi ile iç içeyiz. 

OSTİM ve Ankara havzasındaki şirketlerin yanı 
sıra örneğin IBM ile ve Almanya’daki birçok 
şirketle de iş birliğimiz var. Dünyanın birçok 
yerindeki şirketlerle yakın ilişkimiz var. Ağımız 
her geçen gün genişliyor. 

Diyoruz ki; 4 yıl deneyimli ya da 2 yıl deneyimli 
yeni mezun çıkartır, şirketlerin, kurumların 
talepleri doğrultusunda yetiştirebilirsek, o 
zaman gençlerimiz işsiz kalmaz. Şirkete girdiği 
günden itibaren faydası olur, üretken olur ve 
de yüksek ücret alır. Diploma önemli ve sosyal 
statü göstergesi ama şirkete geldiği zaman, 
diplomadan daha çok beceriye bakılıyor. 

Furkan Ciylan  Bilgisayar Mühendisliği 

"Çalışabileceğim üniversite 
hayatı hayal ettim"

OSTİM Teknik Üniversitesinin sanayi bölgesi-
nin içinde olması bizi doğrudan Türkiye sanayi-
sinin içine dâhil ediyor. Bu da bizlerin her türlü 
üretimin ve çalışmanın birincil elden kaynak-
larla gözlemlememizi ve araştırabilmemizi sağ-
lıyor. En büyük avantajımız, üretimi yerinde ve 
incelikleriyle görebiliyor olmamız. Bütün aka-
demisyenlerimizle birebir iletişime geçebiliyor, 
sorun ve isteklerimizi iletebiliyoruz. İş Yeri De-
neyimi Programı OSTİM’e gelmemin en temel 
sebeplerinden biri.  Bu eğitim modelinin tam ba-
na uygun hareketli, canlı ve somut olduğunu dü-

şünüyorum. Üniversitemizin bizleri mezun oldu-
ğumuz andan itibaren çalışmaya hazır ve yetkin 
mühendisler olarak yetiştirdiğini düşünüyorum. 
OSTİM Teknik Üniversitesini tercih etme sebe-
bim mühendisliğe hayat vermek istemeleridir ve 
bunu başardıklarını düşünüyorum. Üniversite-
mizi tercih etmek isteyen öğrencilere de söyle-
mek isterim ki ‘hareket’ bir mühendis için yakıt 
kaynağıdır ve bu kaynak OSTİM Teknik Üniver-
sitesinde bolca bulunmaktadır. Mezun olduktan 
sonra, OSTİM Teknik Üniversitesine destek olan 
firmalardan biri olmak istiyorum.

Cem Mert Borucu  Makine Mühendisliği

“Bizi Türkiye sanayinin
içine dahil ediyor”
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OSTİM’de üniversite okumak bir mühendislik 
öğrencisinin kolaylıkla erişebileceği fırsatlar 
sunuyor. OSTİM’de bu kadar çeşitli yapıların 
bir arada bulunmasının mühendislik öğrenci-
lerinin vizyonuna da katkı sunacağını düşünü-
yorum. Ulaşımın rahat olması çok önemli, OS-
TİM Teknik Üniversitesi bu kolaylığı sağlamış. 
Öğrendiğim şeylerin hayatta yansımalarını gör-
mek hoşuma gidiyor. Girişimcilik Karnesi, oku-
lun bize sağlamış olduğu fırsatlardan faydalan-
mamızı sağlayacak bir bilet. Yüksek puanlı bir 

Girişimcilik Karnesi okul planlarım içerisinde.
İşin uzmanlarının yanında eğitim almak, işin 
hayata geçirilmiş halinden çıkarım yapmak, bir 
şeyler öğrenmek güzel bir deneyim. İş yeri De-
neyimi Programı'nın mühendis adayı için ayrı-
calık olduğunu düşünüyorum. Mühendislik için 
teknik üniversite olması benim için önemli bir 
kriter. Gelecekte kendimi Massachusetts Insti-
tute of Technology’de (MIT) görmek istiyorum. 
OSTİM Teknik Üniversitesi benim gibi kriter-
lere sahip öğrenciler için iyi bir tercih.

Semanur Topal  Bilgisayar Mühendisliği

“İş yeri deneyimi mühendis 
adayları için ayrıcalık”

Ülkemizin ihtiyaçlarına 
uygun bir planlama 
yapıldı üniversitemizde. 
Öğrencilerimiz daha ilk 
sınıftan itibaren  
notlarını şirketlerin 
verdiği şekilde, 
şirketlerde haftada 
1 günlerini 
geçiriyorlar.
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Ankara ve Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli 
bir kilometre taşı olarak görülen OSTİM’i; her 
türlü ürünün ve teknolojik üretimin yapıldığı, 

kümelenmelerin faaliyet gösterdiği, teknoparkların, 
eğitim kurumlarının bulunduğu bir ekosistemin ifadesi 
olarak tanımlayabiliriz. OSTİM Teknik Üniversitesi de 
bu birikimin doğal bir sonucu olarak bölgemizde eğitim 
dünyasına kazandırılmıştır. 

OSTİM Teknik Üniversitesini kuran OSTİM Vak-
fı; bölgemizdeki ekosistemin teknolojik seviyesini ve 
rekabet gücünü artırmak üzerine odaklanmış bir ku-
rumdur. Vakfın misyonu içerisinde eğitim, en önemli 
başlıklardan biridir. OSTİM’in, birçok başlıktaki idea-
list adımlarına eklenen üniversitemiz, ülkemiz için çok 
kıymetli bir kazanımdır. 

Türkiye’nin ve dünyanın tek ‘Sanayi Üniversitesi’ 
olan kurum; sanayiyle, üretimle, iş dünyasıyla ve haya-
ta daha yakın, dünya ile rekabet yapabilecek, konuşabi-
lecek nitelikli öğrencileri yetiştirmek amacıyla eğitim 
dünyasına kazandırılmıştır.  Yer aldığı tüm platformlar-

da iz bırakan başarılarla adını tarihe yazdıran bu 
büyük havzada; sanayicilerimizin geleceğe sağlam 
adımlarla ilerlemesi, gençlerimizin farklı ve nitelikli 
bir eğitim süreci ile iş hayatına hazırlıklı olmalarını ve 
ülkemizin kalkınmasına en yüksek katkıyı sağlamak 
istiyoruz.

Üretirken eğitim; eğitim yaparken üretim
Rekabet avantajının güçlü ve sürdürülebilir olabil-

mesi için nitelikli, teknolojik ve inovatif ürün üretimi, 
günümüz gerçeklerinin göz ardı edilemeyecek bir şar-
tı. Bunu sağlamak için temel kavram; üniversite-sana-
yi iş birliği. Bu konudaki en önemli başlıklardan biri, 
öğrencilerimizin sanayiyle iç içe olması; üretim yapar-
ken eğitimi yapmak, eğitimi yaparken üretimi yapmak.  
Türkiye’de örnek teşkil etmesi amacıyla OSTİM Tek-
nik Üniversitesinde hayata geçirdiğimiz modelle, genç-
lerimizi hem staj hem de öğrenci aşamasındayken sa-
nayiyle ve üretimle temas ettirerek, hayata çok hızlı ha-
zırlamak istiyoruz. 

EĞITIMI yalnızca üniversite binası ile sınırlı tutmu-
yoruz. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin yakın coğraf-
yasında 20 bine yakın firma ve üretim merkezi var. Sadece 
içinde bulunduğumuz bina ve alan değil çevremizdeki üre-
tim bölgeleri de bizim kampüsümüz. 

Üniversitemizin hemen yanı başında bir teknoloji geliş-
tirme bölgemiz ve teknopark yer alıyor. Savunma sanayii 
başta olmak üzere birçok alanda teknolojik ürünler üreten 

firmalarımızın bulunduğu bir ekosisteme dikkat çekmek 
istiyorum. Öğrencilerimiz, yeni teknolojilerle ve o teknolo-
jiyi üreten zihinlerle yan yana olacaklar. 

Bölgemizde, birçoğu Ankara’ya, bir kısmı da Anadolu’ya 
hitap eden; İş ve İnşaat Makineleri, Savunma ve Havacılık, 
Medikal, Kauçuk, Enerji, Raylı Ulaşım Sistemleri ve Ha-
berleşme Teknolojileri olmak üzere 7 farklı sektörde küme-
lenmemiz, stratejik çalışmalara imza atıyorlar. 

OSTIM Teknik Üniversitesi, OSTİM ekosis-
teminin bütünleştiricisidir; üniversite-sana-
yi iş birliğini sağlayarak ülkemizin sanayisi-
ni daha yukarı taşıyacak entelektüel kapasi-

teyi oluşturacaktır. Bir fikri olan, girişimci, 
üretimle ilgisini hayata geçirmek isteyen 
gençlerimizle ve velilerimizle yaptığım gö-
rüşmelerde bunu çok net anlayabiliyorum. 
Bizi tercih etme sebeplerinde başat unsur; 
eğitim modelimiz ve sanayinin içinde ol-
mak. Mezun olacak öğrencilerimizin mut-
laka farkları, artıları, hayata intibakları 
çok daha kolay ve iş bulma imkanları çok 
daha fazla olacaktır. 

OSTIM Teknik Üniversitesi; üretim yapan-
ların, esnaf, sanatkar, sanayici, iş insanlarının 
oluşturduğu değerleri eğitime aktarmak anla-
mında yaptıkları önemli bir çabadır. Hiçbir fe-
dakarlıktan kaçınmadan gençlerimizi hayata 
hazırlama konusunda, her türlü gayreti bugüne 
kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da gös-
termeye devam edeceğiz. 

Sevgili öğrencilerimiz,
Bizler, 50 yılı aşkındır sanayiyle, üretimle, 

teknolojiyle, inovasyonla iç içe olan bir yapıdan 
geliyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesi ile bir-
likte bütün altyapımızı, birikimlerimizi sizlerin 
emrine sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek 
istiyorum. Sizler bizim için çok değerli ve çok 
önemlisiniz. Sizleri bölgemize, üniversitemize 
ve ekosistemimize bekliyoruz.'Üretim bölgeleri bizim kampüsümüz'

'Tüm imkanlarımızı 
gençlerimize sunuyoruz'

'Sanayinin içinde olmak 
tercih edilme nedenimiz'

'Her türlü gayreti 
göstereceğiz'

OSTIM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan 
Aydın, Üniversitenin; üretim yapanların, esnaf, sanatkar, 
sanayici, iş insanlarının oluşturduğu değerleri eğitime aktarmak 
anlamında yaptıkları önemli bir çaba olduğunu belirtti. Aydın, 
“Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gençlerimizi hayata hazırlama 
konusunda, her türlü gayreti bugüne kadar gösterdiğimiz gibi 
bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

Firmalarımızın problemlerinin çözümüne 
yönelik olarak eğitim kurumlarına ihtiyaçları 
var. Akademisyenlerimiz de bu noktada 
devreye girerek sanayinin içindeler. İçinde 
bulunduğumuz eğitim ve üretim ekosistemini 
daha da ileri taşımak için sürekli yeni ağlar 
oluşturuyoruz; birçok uluslararası üniversiteyle 
temas halindeyiz. Avrupa’da ve Türk 
Cumhuriyetlerinde çok sayıda yükseköğretim 
kurumu ile iş birliği geliştiriyoruz. 

OSTIM Teknik 
Üniversitesi, 
deneyimli ilk 
mezunlarını iş 
dünyasına Ahilik 
gelenekleriyle şed 
kuşatarak uğurladı. 

SANAYI dünyasının üniversitesi OSTİM Teknik 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, deneyimli ilk me-
zunlarını iş dünyasına uğurladı. Tüm programlar-
dan 102 öğrenci, eğitim-öğretim süreçlerini başa-
rıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı. Me-
zunlara diplomanın yanında Girişimcilik Karnesi ve 
iş başı çantası verildi.

"OSTiMTECH ayrıcalığını hissedin, hissettirin"
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-

rat Yülek, sanayinin üniversitesi olarak Türkiye’nin 
gelişmesinde aktif görev ve sorumluluk alabilecek 
bireyler yetiştirme hedefiyle çıktıkları yolda, ilk me-

zunları vermenin gururunu ve sevincini yaşadıkla-
rını söyledi. Türkiye için yeni bir üniversite mode-
li oluşturma ümidiyle hareket ettiklerini kaydeden 
Yülek, öğrencilere şöyle seslendi: “Sevgili öğrenciler, 
üniversite eğitiminiz boyunca her birinizi iş dünya-
sının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, vizyonu 
geniş, meraklı, soru soran, biliyorum demeyen, öğre-
niyorum diyen, yaratıcı fikirler üretebilen, mesleki 
farkındalığı yüksek, girişimci ruhlu bireyler olarak 
yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göster-
dik. Sizden ricamız, OSTiMTECH ayrıcalığını his-
seden ve hissettirebilen bireyler olarak ülkemize, 
dünyamıza ve alanınıza katkı sağlamanızdır.”

Orhan Aydın: OSTİM her zaman yanınızda

'Değer 
üretecekler'

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti ve OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın, ilk öğrencilerini mezun 
etmekten duydukları heyecan ve guru-
ru dile getirdi. Mezunların her zaman  
OSTİM’in bir parçası olacağını vurgula-
yan Aydın, “OSTİM Teknik Üniversitesi, 
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Ostim 
Teknopark, kümelenmelerimiz ve fir-
malar her zaman yanınızda olacak. Bi-

zim ilişkimiz sadece; öğrenci, hoca, okul 
ve okul yöneticisi ilişkisi değil. Sizleri ev-
latlarımız olarak kabul ettik. Ülkemizin 
istiklali ve istikbali için olmazsa olmaz 
üretimin parçası olan değerli kümelen-
melerimize, kümelenme başkanlarımıza 
da çok çok teşekkür ediyoruz. Öğren-
cilerimizi size, sanayiye ve ülkemizin 
kurumlarına emanet ediyoruz. Onlara 
sahip çıkmanızı bekliyoruz.” dedi.

Törende, başarıyla mezun olan öğrenciler, OSTIM küme Törende, başarıyla mezun olan öğrenciler, OSTIM küme 
yöneticilerinin katılımıyla Ahi şedi kuşandı. Mütevelli yöneticilerinin katılımıyla Ahi şedi kuşandı. Mütevelli 

Heyeti Başkanı Orhan Aydın, mezunlara iş yaşamlarında Heyeti Başkanı Orhan Aydın, mezunlara iş yaşamlarında 
Ahilik değerlerinden ayrılmamaları öğüdünde bulundu. Ahilik değerlerinden ayrılmamaları öğüdünde bulundu. 

Öğrencilerimiz  
ve üniversitemiz 
için önemli 
çalışma 
alanlarından olan 
kümelerimizin 
gücü; nitelikli, 
seçilmiş yerli ve 
milli üretim yapan 
firmalarımızdan 
geliyor. Bu 
yapılar dünya 
çapında. Gerek 
staj gerekse 
eğitim esnasında 
firmalarımızla 
iş birliği yapma 
anlamında hazır  
bir altyapı 
gençlerimizi 
bekliyor.  

OSTİM Teknik Üniversitesi 
MYO Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi Turan Şişman, 
okulun dijital çağa uygun 
eğitim-öğretim modeliyle 
kurgulandığına dikkat çekti. 
Öğrencilerine seslenen 
Şişman, farkındalığı yüksek 
ve duyarlı olacaklarına 
inandıklarını dile getirerek, 
“Çünkü OSTİM’deki Ahilik 
geleneğinden beslendiniz. 
Zor işlere talip olun ki, 
hikayeniz olsun. Gittiğiniz 
her yere iyilik götürün, 
böylece değer üretin. 
Allah yolunuzu açık etsin.” 
mesajını verdi.

İlk mezunlar "şed" kuşanarak 
iş dünyasına uğurlandı
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'Ulusların Yükselişi'  
Çin’de önerilen kitap oldu

OSTIM

‘Deneyimli 
Mezunlar’ 
iş başında

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Yülek’in kaleme 
aldığı ve yayınlandığı yıl büyük ilgi 
gören ve birçok bilimsel araştırmada 
atıfta bulunulan ‘Ulusların Yükselişi: 
İmalat, Ticaret, Sanayi Politikası 
ve Ekonomik Kalkınma’ kitabı, 
İngilizce ve Türkçeden sonra Çince 
de yayınlandı.

GÜVENLİ Kampüs 
Belgesi, COVID-19 salgını 
ile mücadele kapsamında 
yükseköğretim 
kurumlarında sağlıklı 
ve temiz ortamların 
geliştirildiğini gösteriyor.  
OSTİM Teknik Üniversitesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
tarafından verilen Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs 
Belgesini almaya hak kazandı. TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin 
belgeyi, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan 
Aydın ve Rektör Prof. Dr. Murat Yülek’e takdim etti. 

İş Yeri Deneyimi dersi kapsamında işletmelerde eğitim gören her öğrencinin 
firma tarafından tayin edilen bir hamisi bulunuyor. İş yeri hamileri, öğrencilerin 
uygulama kapsamındaki eğitim süreçlerinde tecrübelerini paylaşıyor.

STG Mühendislik Stratejik Teknolojiler Geliştir-
me Üretim A.Ş. üretim mühendisi Sinan Koçak, OS-
TiMTECH öğrencisi Mehmet Kansu’nun hamiliği-
ni yapıyor. Öğrencilerin, teorik bilgiyi uygulamaya 
dönüştürmesi ve hangi bilgiyi nerede kullanacakla-
rını anlamaları için iş yeri deneyiminin iyi bir fırsat 
olduğuna işaret eden Koçak, “Hata yaparak edini-

len tecrübelerin daha unutulmaz olduğu gerçeğini 
göz önünde bulundurarak, öğrencimize ilk günden 
itibaren; iş güvenliği kurallarına aykırı olmayacak, 
kendisinin ve çalışma arkadaşlarının can güvenliği-
ne zarar vermeyecek şekilde hata yapmaktan çekin-
meden,  uygulama faaliyetlerinde bulunmasında bir 
sakınca görmediğimizi belirttik.” dedi.

İlk yurt dışı temsilciliği 
Bakü’de açıldı
İLK yurt dışı temsilciliği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de açıldı. Rektör 
Prof. Dr. Murat Yülek, “Azerbaycan gençlerinin mühendislik alanında 
kendilerini geliştirmelerini ve Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik 
ilişkilerine katkıda bulunmalarını istiyoruz. Azerbaycan Eğitim Bakanlığı 
ve diğer kurumlarla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Türkiye’de faal olan tek 
öğrenci kooperatifi
OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan  
S.S. OSTIMTECH Öğrenci Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 
(OSCOOP), Türkiye’de faaliyette olan tek öğrenci kooperatifi. 
OSCOOP, öğrencilerin gelir elde edip, pratik bilgilerini artırmayı 
hedefliyor ve girişimcilik fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli 
fon, danışmanlık ve ekip imkanı sunuyor.

İngilizce eğitimde 
özgün tasarım: Languo 

YABANCI Diller Bölümü akademisyenleri, 
İngilizce ders kitaplarını kendileri tasarladı. 
4 kitaptan oluşan Languo serisi, İngilizce 
hazırlık okulu ve tüm bölümlerde zorunlu 
ortak İngilizce derslerinde kullanılıyor. 
Çalışma, OSTiMTECH’in yanı sıra 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 
Çağrı Dil Okulları ve Azerbaycan Teknik 
Üniversitesi tarafından da kullanılıyor.

Geleceğin meslekleriyle yapılandı-
rılmış 11 programı bulunan Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde Bilişim 

Güvenliği Teknolojisi, Elektronik Teknoloji-
si, E-Ticaret ve Pazarlama, Lojistik, Makine 
ve Mekatronik programlarından 114 öğren-
ci 79 işletme ile eşleştirilerek ‘İş Yeri Dene-
yimi’ dersi kapsamında haftada 5 gün sahada 
teorik bilgileri beceriye dönüştürmeye baş-

ladı.  Bu yöntemle öğrencilerin  işletmelerle 
ve iş yerleriyle buluşmaları ve meslekleriyle 
ilgili iş yerlerini ve sektörleri tanımalarına, 
işletmelerdeki çalışma düzeni, organizas-
yon yapısı, iş ve hizmet süreçleri, iş ve hizmet 
modelleri, iş disiplini ve sosyal ilişkileri göz-
lemleyip, verilen görevleri yaparak mesleki 
uygulamalara yönelik bilgi ve görgülerinin 
artırılmasına katkı sağlanıyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu 

öğrencileri sahada. 114 
öğrenci, 79 işletmede 

İş Yeri Deneyimi dersi 
kapsamında teorik 

bilgilerini haftada 5 
gün sahada beceriye 

dönüştürüyor.

ÖĞRENMENİN EN ETKİLİ YÖNTEMİ

'Hatanın kazandırdığı tecrübeler unutulmaz'

'Mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlık oluyor'

İş Yeri Deneyimi kapsamında uygulamalı eğitim alan öğrenciler, OSTiMTECH 
tarafından modellenen etkinliği, öğrenmenin en etkili yöntemleri arasında gösteriyor. 

OSTiMTECH MYO Makine Bölümü öğrencisi Fehmi Aktepe, 
ders kapsamında Kaleli Şaft ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.’de firma 
temsilcisi Yusuf Oğuz’un hamiliğinde, 4 eksen Mazak TC-200-II 
CNC freze ve 5 eksen Mazak i700 Smooth Technology CNC freze 
tezgahlarında gerçekleştirilen parça üretim süreçlerinde yer aldı. 
Aktepe, iş yeri uygulaması ile ilgili şunları söyledi: “İş Yeri Deneyimi 

dersi kapsamında okulumuzda edindiğimiz teorik ve teknolojik 
bilgileri sanayi ortamında uygulamaya dökmek daha pratik bir 
şekilde öğrenmemizi sağlıyor. Bir dönem boyunca haftada beş gün 
iş yeri eğitimi programının uygulanması, bizlere bilgi ve tecrübe 
katmasının yanında mezuniyet sonrasında adım atacağımız iş 
hayatına hazırlık oluyor.”

'Öğrendiğimizi uygulamak 
çok iyi bir fırsattı'

'Eğitimler 
bizi ön plana 
çıkarıyor'OSTiMTECH MYO Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencisi 

Mert Keleş, UDEA Elektronik’te firma temsilcisi Kasım İpek’in 
hamiliğinde mekanik montaj ve yazılım çalışmaları yaptı. Keleş, iş 
yeri deneyimlerini şu görüşlerle paylaştı: “İş yeri eğitimi benim için 
çok verimli geçti. Okulda öğrendiklerimi uygulamak için çok iyi bir 
fırsattı. Bana deneyim ve bilgi kattı. Bu süreçte, ileride olası krizlerde 
nasıl önlemler alabileceğimi ve yazılım hakkındaki bilgilerimi nasıl 
kullanacağımı tecrübe ettim.”

OSTiMTECH MYO Mekatronik 
Bölümü öğrencisi Tuna Han Tümer, STG 
Mühendislik‘te firma temsilcisi Berkay 
Dombaycı’nın hamiliğinde elektronik kartlar 
üzerine bazı komponentleri lehimleme 
ve sökme işlemlerini gerçekleştirdi. 
Tuna Han Tümer, şirket içi eğitimlerle 
kendini geliştirerek yetkinliklerini de 
sertifikalandırdı. Tümer, şunları kaydetti: 
“Bazı eğitimlerin bizleri biraz daha ön plana 
çıkarttığını düşünüyorum. Girişimcilik dersi 
kesinlikle ön plana çıkarıyor. Bizlerde 'Ne 
yapabiliriz, nasıl faydalı projeler ortaya 
koyabiliriz?' düşüncesini sürekli olarak 
diri tutan girişimcilik dersinin çok önemli 
olduğunu söyleyebilirim.”

Sinan Koçak

Alman firması ‘akıllı’ 
projeye destek verdi
MÜHENDİSLİK Fakültesi akademisyenleri tarafından yürütülen 
Akıllı-Ekonomik-Çevreci Şehir İçi Ulaşım Aracı Geliştirme Projesi’ne, 
Almanya merkezli Phoenix Contact Elektronik A.Ş. destek verdi. 
Proje, erişilebilir bir alternatif elektrikli araç ve ulaşım kaynaklı çevre 
kirliliğinin asgari düzeye indirilmesini hedefliyor. 

‘Güvenli Kampüs’ Belgesi
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