
En Gözde 

Üniversiteler
Üniversite öğrencileri beğendikleri okulları ve 

onları neden beğendiklerini söyledi.  
Peki, Türkiye’nin en gözde 25 üniversitesi 

hangileri? Batuhan Kurnaz
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ünya artık eskisinden çok daha hızlı dönüyor. 
Önceden adım adım yaşanan gelişmeler artık 
günlük temponun içinde kaybolabiliyor. 
Neredeyse bir sabah uyandığımızda uçan ara-
baların hayatımıza ne zaman karıştığını bile 
hatırlayamayacağımız kadar yüksek bir hızda 
yaşanan gelişmelere, bir de geçtiğimiz yıl faz-
lasıyla yoğun yaşanan siyasi gerginlikler, dip-
lomatik krizler ve artan terör olayları eklendi. 
Uluslararası krizler ve Türkiye’nin bu krizler-
deki konumu, yerli ve yabancı pek çok yatı-
rımcıyı olduğu gibi, geleceğini burada kurmak, 
eğitimini burada almak isteyen öğrencileri de 
elbette etkiledi. Beyin göçü bir önceki yıllara 
kıyasla dramatik bir artış gösterirken, haya-
tını yurt dışında kurmak isteyen insanların 
da yaş ortalaması giderek düşüyor. Konu 
dışarıya giden öğrenciler olduğunda akla ilk 
gelen şey de haliyle yerli üniversiteler oluyor. 
Bloomberg Businessweek Türkiye olarak her yıl 
Realta Danışmanlık ortaklığıyla gerçekleştirdi-
ğimiz “En Gözde Üniversiteler” araştırmasının 
sonuçları, yurt dışına giden öğrencilerin nere-
lere gittiğini göstermiyor olsa da, Türkiye’de 
kalmayı, hayatını burada kurmayı ve devam 
ettirmeyi seçen öğrencilerin tercihlerinin 
nelere göre şekillendiğini ve bu tercihler doğ-
rultusunda hangi üniversitelerin diğerlerinin 
önüne geçtiğini gösteriyor. Peki, öğrenciler bu 
üniversitelerden ne bekliyor? 

Bu sorunun pek çok cevabı var. Ancak 
çoğu zaman ön plana çıkan özellik üni-
versitenin akademik desteği, öğrenme 

EN GÖZDE 25 ÜNİVERSİTE

Üniversite  
En güçlü özelliği

Genel 
Ort.

Kriter 
Ort.

2017 2016 2015 2014

1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Akademik Kadro

4,38 4,80 2 3 3

2 Koç Üniversitesi 
Öğrenme Kaynakları ve Ortamı

4,37 4,79 3 4 2

3 Sabancı Üniversitesi
Dersler ve Eğitim Programı

4,35 4,82 1 1 1

4 İstanbul Teknik Üniversitesi
Konum, Ulaşım ve Tesisler

4,22 4,41 5 6 12

5 Bilkent Üniversitesi
Konum, Ulaşım ve Tesisler

4,19 4,57 6 5 5

6 İstanbul Bilgi Üniversitesi
Akademik Destek

4,15 4,54 9 8 6

7 Boğaziçi Üniversitesi
Mezun Topluluğu

4,06 4,72 4 2 9

8 Bahçeşehir Üniversitesi
Konum, Ulaşım ve Tesisler

4,03 4,16 12 9 7

9 Galatasaray Üniversitesi
Konum, Ulaşım ve Tesisler

3,95 4,52 10 7 18

10 Özyeğin Üniversitesi
Akademik Destek

3,82 4,71 7 10 4

11 Hacettepe Üniversitesi
Akademik Kadro

3,66 4,21 8 12 20

12 Yeditepe Üniversitesi
Akademik Destek

3,61 4,18 16 14 13

13 Marmara Üniversitesi
Akademik Destek

3,48 3,91 13 11 15

14 Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Destek

3,23 3,84 11 13 17

15 Kadir Has Üniversitesi
Öğrenme Kaynakları ve Ortamı

3,19 3,46 20 17 -

16 Anadolu Üniversitesi
Konum, Ulaşım ve Tesisler

3,18 3,92 14 16 10

17 Dokuz Eylül Üniversitesi
Akademik Destek

3,17 3,76 15 19 23

18 İzmir Ekonomi Üniversitesi
Öğrenme Kaynakları ve Ortamı

3,13 3,56 21 22 -

19 TOBB Ekonomi ve Teknoloji  
Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Staj

2,94 3,84 19 15 22

20 İstanbul Bilim Ünivesitesi
Değerlendirme ve Geri Bildirim

2,93 3,55 - - -

21 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Konum, Ulaşım ve Tesisler

2,86 3,48 - - -

22 Başkent Üniversitesi
Öğrenme Kaynakları ve Ortamı

2,79 3,51 22 21 -

23 Acıbadem Üniversitesi
Öğrenme Kaynakları ve Ortamı

2,75 3,54 - - -

24 İstanbul Üniversitesi
Akademik Destek

2,65 3,47 24 - -

25 Uludağ Üniversitesi
Akademik Destek

2,52 3,44 18 20 -

KAYNAK: REALTA DANIŞMANLIK
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kaynakları, ortamı, konumu, ulaşım rahatlığı 
ve tesisi oluyor. Tüm üniversiteler arasında en 

çok tercih edilen üniversite, akademik kadrosuyla 
ön plana çıkan, 4,38 ortalamalı Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ). ODTÜ’nün hemen arkasından 
gelen okul ise 4,37 ortalama ile Koç Üniversitesi. 
Okul, öğrenme kaynakları ve ortamı ile öne çıkıyor. 
Bu iki okul, devlet ve vakıf olmak üzere, ait olduk-
ları listelerde de birinci sırada geliyor.

Peki, Türkiye içindeki üniversite çeşitlerine göre 
nasıl bir fark ortaya çıkıyor? Ülke genelinde 80 
üniversite ve toplamda 19 binden fazla öğrenci 
ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, vakıf 
üniversitelerinde okuyan öğrencilerin memnuni-
yeti devlet üniversitelerine kıyasla yüzde 19 daha 
yüksek. Devlet üniversitelerindeki öğrencilerin 
memnuniyeti ise Türkiye ortalamasının altında 
kalıyor. Bununla beraber, burslu olarak okuyan 
öğrencilerin memnuniyeti, burssuz olarak vakıf 
üniversitelerinde okuyan öğrencilerden yüzde 14, 
Türkiye genelinden de yüzde 12 daha yüksek.

Araştırmaya katılan öğrencilere akademik kadro, 
akademik destek, değerlendirme ve geribildirim, 

öğrenme kaynakları ve ortamı, dersler ve eğitim 
programları, kişisel gelişim, sosyal ortam, konum, 
ulaşım ve tesisler, öğrenci hizmetleri, mezun top-
luluğu, kariyer merkezi ve staj olmak üzere 11 kate-
goride toplam 58 soru soruldu. Bunlara ilaveten, 
öğrencilerin okudukları üniversitelerden genel 
memnuniyetleri, ne derece tavsiye edecekleri, 
tercih sebepleri ve en çok neleri değiştirmek iste-
dikleri de araştırma dahilinde soruldu.

Günümüzde hızla artan beyin göçünün önüne 
geçmek, ülkede kalmayı tercih eden öğrencilerin 
neler istediğini anlamak üzere bir katkıda buluna-
cağını düşündüğümüz araştırmamızın sonuçları 
ile ilgili listede yer alan üniversitelerin bir kısmı-
nın görüşlerini istedik; onlara yaptıkları yenilik-
ler ve yeni nesil öğrencilerinin profilleri ile ilgili 
sorular yönelttik.

Bloomberg Businessweek Türkiye olarak Realta 
Danışmanlık işbirliği ile hazırladığımız “En Gözde 
Üniversiteler” araştırmasının sonuçları, başarılı 
öğrencileri kendine çekmek isteyen üniversiteler 
kadar kalifiye iş gücü arayan şirketlere de faydalı 
bir bakış açısı sunabilir. 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJISI
Türkiye genelinde 80 farklı üniversiteden toplam 19 bin 763 öğrenciyle 
kendi üniversiteleri ile ilgili sorulan 12 başlık halindeki 58 sorunun cevapları 
üzerinden yapılan araştırma, Aralık 2016 ve Mart 2017 tarihleri arasında 
yapıldı. Araştırma, kariyer merkezleri, öğrenci kulüpleri, sosyal medya, 
poster ve e-posta aracılığıyla duyuruldu. Araştırmaya öğrenci sayısı 750’nin 
altında olan üniversiteler dahil edilmezken, veriler t-testi, tek yönlü varyans 
analizi, scheffe testi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak ince-
lendi ve sorulan her soru 50 skala üzerinden değerlendirildi. 

• AKADEMIK KADRO
• AKADEMIK DESTEK
• DEĞERLENDIRME VE GERI BILDIRIM 
• ÖĞRENME KAYNAKLARI VE ORTAMI 
• DERSLER VE EĞITIM PROGRAMLARI
• KIŞISEL GELIŞIM

• SOSYAL ORTAM
• KONUM, ULAŞIM VE TESISLER
• ÖĞRENCI HIZMETLERI
• MEZUN TOPLULUĞU
• KARIYER MERKEZI VE STAJ
• GENEL MEMNUNIYET

ÖĞRENCILERE YÖNELTILEN SORULARIN ILGILI BAŞLIKLARI ISE ŞÖYLE:
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Üniversitenizin öğrenciler tarafından en çok tercih edilen 
üniversitelerden biri olmasının nedeni sizce nedir? 
Türkiye’deki ilk “bölümsüz üniversite” olan Sabancı Üniversitesi, 
öğrencilere okumak istedikleri program tercihini birinci sınıfın 
sonunda yapma olanağı sağlıyor. Uygulanan bu öğrenim sistemi, 
öğrencilerin daha önce gördükleri eğitimden ve LYS hazırlık döne-
mindeki zorunlu test yaklaşımından farklı, gerçek üniversite tec-
rübesi, çeşitliliği ve derinliği olan bir akademik program niteliği 
taşıyor. Üniversitemizin kuruluş aşamasında yapılan arama kon-
feransında, çağın gereği bir üniversitenin disiplinlerarası eğitim 
ve araştırmaya odaklanabilmesi için gereken idari yapının bölüm-
süz bir üniversite modelinden geçtiği sonucuna varılmıştı. Sabancı 
Üniversitesi’ne gelen öğrenciler, öğretim üyelerinin danışmanlı-
ğında, farklı lisans programlarından dersler seçerek, farklı kariyer 
alanlarını tanıma fırsatına sahip oluyor. Böylelikle, kendi tercih ve 
yeteneklerini keşfederek bilinçli bir şekilde okumak istedikleri alanı 
13 program arasından seçebiliyorlar.  “Diplomasıyla barışık birey-
ler” yetiştirmeyi hedefleyen bu sistem ayrıca, öğrencilerin seçtikleri 
uzmanlık alanı dışında diğer disiplinlerde de temel kavram ve yön-
temlere aşina olarak, çok yönlü bireylerin yetişmesine fırsat veriyor.

Üniversitemizde toplam 384 öğretim elemanı bulunuyor. Tam 
zamanlı öğretim üyelerinin yaklaşık yüzde 85’i doktoralarını yurtdı-
şında tamamlamıştır. Okulumuzda her tam zamanlı öğretim üyesi 
başına 17 öğrenci düşüyor. Okulumuzun 38 ülkeyle 221 değişim 
anlaşması bulunuyor. Şimdiye kadar 1489 öğrenci değişim prog-
ramları kapsamında 29 farklı ülkeye gitti. Yine bu kapsamda, 37 
ülkeden 1573 öğrenci Sabancı Üniversitesi’ne değişim öğrencisi 
olarak geldi. 2015-2016 akademik yılında, değişime toplamda 195 
öğrenci gitti. Gelen değişim öğrenci sayımız ise 236.

Mezun olan öğrencilerinin iş bulma oranı nedir?
Üniversitemizin bugüne kadar verdiği mezunların yüzde 78’i iş haya-
tına geçmişken, yüzde 14’ü de eğitimlerini lisansüstü düzeyde sür-
dürmeyi tercih etmiştir. Sabancı Üniversitesi mezunlarının ilk yıl 
içinde bir işe veya lisansüstü eğitime yerleşme oranı yüzde 81’dir.

İnovatif ve farklı eğitim programlarınız var mı? Varsa ne gibi 
örnekler sunuyorsunuz?
Sabancı Üniversitesi, müfredatındaki farklı programlar; Temel 
Geliştirme Programı, Kültürel Çalışmalar, Görsel Sanatlar ve 
Görsel İletişim Tasarımı lisans programları ve Uyuşmazlık Analizi, 
Uluslararası Çalışmalar yüksek lisans programları ile Türkiye’de 
üniversite eğitimine yeni bir soluk getirdi. Ayrıca Türkiye’de ilk 
kez Sabancı Üniversitesi’nde lisans programları arasında yer alan 
Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik ile Mekatronik Mühendisliği 
model olarak, bugün diğer üniversitelerin müfredatlarına da 
girmiştir.

Üniversitenizin öğrenciler tarafından en çok tercih edilen 
üniversitelerden biri olmasının nedeni sizce nedir? 
Öğrencilerin öncelikleri arasında girdikleri üniversitenin mezu-
niyet sonrası kendilerine iş bulabilme potansiyeli, eğitim ordusu-
nun kalitesi, sosyal olanaklar gibi etkenler yer alıyor.  Ayrıca bizi 
seçmek isteyen öğrenci kitlesinin, eğitim sistemi ve işleyişini çok 
iyi bildiklerini gördük. Örneğin yatay geçiş yapılıp yapılamayaca-
ğını, Çift Anadal programlarının varlığı ve etkinliğini çok iyi araş-
tırıyorlar. Üniversite adayları, İTÜ’nün 23 akredite mühendislik 
programı ile dünyanın en fazla ABET (Mühendislik ve Teknoloji 
Programları Akreditasyon Kurulu) Akreditasyonuna sahip üniver-
sitesi olmasını kendi tercihleri içinde çok iyi değerlendiriyor. Bu 
akreditasyonlar, eğitimde köklü bir üniversitenin kalitesinin de 
onaylandığını ortaya koyuyor. Bu başarının ÖSYM Kılavuzu’na 
girmesi de bizim kendimizi geliştirmemize katkıda bulundu. 

Mezun olan öğrencilerinin iş bulma oranı nedir?
Mezunlarımıza piyasada talebin çok arttığını görüyoruz. İstihdamla 
ilgili çeşitli çalışmalar yaptık.  Kariyer birimimiz 3 bin 500 mezu-
numuzdan bin 200’üne tek tek ulaşarak net sonuçlar elde etti. 
İstihdam oranımızın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu 
biliyoruz. İTÜ’nün Teknokent, İTÜNOVA TTO, Ginova araştırma, 
inovasyon ve girişimciliği destekleyen yıldızları var. Üniversite 
adayları, mezun öğrencilerimizin başarılarını görüyor ve bundan 
oldukça etkileniyor. 

Öğrencilerinizin başarı ve derslere katılım oranlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Hâlâ klasik eğitim yöntemlerine fazlasıyla bağlı, dinleyen, takip 
eden, satır aralarında vurgulayıp önemli olduğunu hissettirdiği-
niz her şeyi dikkatle not alan bir kesim var. Aynı zamanda ilgileri 
çeşitlenmiş, kısa sürede yoğun bilgi akışına açık olan, daha fazla 
ilgi ve ciddiye alınma talep eden kesim de var. Bu durumun yanı 
sıra girişimci öğrencilerimiz de var. Daha mezun olmadan kariye-
rini oluşturmaya başlamış, bir sonraki aşama için kendini hazırla-
mış, bunun için şimdiden çıkış arayan öğrencilerimizi görüyorum. 

Üniversitenizde kullandığınız teknik ve teknolojik ekipman-
larda ne gibi yenilikler yaptınız ve yapıyorsunuz?
İTÜ’nün akreditasyondan geçmiş olanlarla birlikte 445 labora-
tuvarı var. Laboratuvarlarımızda tüm donanım ve malzemeler 
yapısal olarak düzenli olarak yenileniyor. Üniversitemiz, öğren-
cilerimizin şehrimizin ve ülkemizin, bulunduğumuz coğrafyanın 
akademiden iş dünyasına ve sanayisine, siyasetinden kültürel yaşa-
mına nitelikli insan kaynakları ihtiyacını karşılayacak özelliklerle 
donanarak mezun olabilmelerini sağlayacak bir eğitim veriyoruz.  
Öğrencilerimizin temel bilimlerde, mühendislik bilimlerinde, 
mimarlık, işletme, güzel sanatlar ve konservatuvar gibi insan ve 
toplum bilimleri alanlarında yüksek standartlarda eğitim görebi-
lecekleri bir teknik donanıma sahibiz. 

SABANCI ÜNIVERSITESI 
REKTÖRÜ AYŞE KADIOĞLU

ISTANBUL TEKNIK 
ÜNIVERSITESI 
REKTÖR YARDIMCISI  
PROF. DR. ALI FUAT AYDIN
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Üniversitenizin öğrenciler tarafından en çok tercih edilen üni-
versitelerden biri olmasının nedeni sizce nedir? 
Bilgi’nin ulusal düzeyde sahip olduğu güçlü kurumsal ilişkileri, ulus-
lararası düzeyde ise 25 ülkeden 70’in üzerinde üniversite ile birlikte 
dâhil olduğu Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı’nın yanı sıra, 
üniversitemizin dünya ölçeğinde diğer üniversiteler ile ilişkileri bu 
alandaki en güçlü yönünü oluşturuyor. 

Mezun olan öğrencilerinin iş bulma oranı nedir?
Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 
göre, Bilgi mezunlarının  yüzde 72’si ilk altı ile 12 ay içerisinde istih-
dam ediliyor. Bugün sayıları 30 bine yaklaşan mezunlarımız, yalnızca 
Türkiye’de değil, tüm dünyada donanımlı, toplumsal sorumlu-
luk bilincine sahip ve girişimci ruhlarıyla adlarından söz ettiriyor.

İnovatif ve farklı eğitim programlarınız var mı? Varsa ne gibi 
örnekler sunuyorsunuz?
Üniversitemiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Hukuk, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İşletme, İletişim ve Mimarlık fakül-
telerinin yanı sıra yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitü-
leri çatısı altında 200’e yakın ön lisans, lisans ve doktora programı 
sunuyor. Önemle vurgulamam gereken bir diğer nokta da öğrencile-
rin eğitimleri sürerken o alanda artık daha fazla deneyim kazanmak 
istemeleri. Sadece teorik temelli bir eğitim, gençlerin kariyer yaşamı 
için yetersiz kalabiliyor. Bilgi Üniversitesi olarak temel eğitim ilkele-
rimizden biri “deneyimleyerek öğrenme” anlayışıdır. Bu kapsamda 
İletişim Fakültesi öğrencilerinin stüdyolarımız ve haber merkezle-
rimizde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin 
laboratuvarlarda, Müzik bölümü öğrencilerimizin kayıt stüdyola-
rındaki çalışmaları örnek verilebilir. 

Öğrencilerinizin başarı ve derslere katılım oranlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Öğrencilerimizin başarılarını değerlendirme konusunda, en kon-
vansiyonel sınav yönteminden ortak proje çalışmalarına giden 
bir yelpazede çok çeşitli yöntemler uygulanıyor. Her programda, 
mezunlarının öğrenme çıktılarına ne kadar ulaştıkları, bunları ne 
kadar uygulayabildikleri sistematik bir şekilde değerlendiriliyor ve 
programlar bu verilerin ışığında sürekli geliştirilip güncelleniyor.

Üniversitenizde kullandığınız teknik ve teknolojik ekipman-
larda ne gibi yenilikler yaptınız ve yapıyorsunuz?
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ortaklığı ile açılan TradeMaster 
Investment Platform, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) işbirliğiyle kapı-
larını açan İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yanı sıra, iş 
dünyası ile akademik dünya arasında ortak bir çalışma alanı yaratan, 
içinde Bloomberg terminallerini de barındıran Finans Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’ni açtık.

Üniversitenizin öğrenciler tarafından en çok tercih edilen üni-
versitelerden biri olmasının nedeni sizce nedir? 
Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin beklentileri küresel 
vatandaş olmak ve hayata daha hızlı hazırlanmak. BAU ülkemizin ilk 
üçüncü nesil üniversitesidir. Öğrencilere “kampüsüm dünya” kon-
septi ile tüm dünyayı eğitim alanı yapan BAU, dünyanın üç kıta ve 
yedi ülkesinde açtığı kampüslerinde eğitim imkânı sunuyor. CO-OP 
ile Türkiye’de ilk sektör üniversite iş birliği ağını kurarak, birçok şirket 
ile öğrencilerin sürekli iletişim kurmasını sağlamaktadır. BAU öğren-
cileri, daha üniversitedeyken CV’sini hazırlamaya başlar ve mezun 
olduklarında CV’lerini onlara sunar. 

Mezun olan öğrencilerinin iş bulma oranı nedir?
BAU, öğrencilerine CO-OP sistemi ile iş birliği yapılan şirketlerde 
okurken iş deneyimi imkanı sağlamakta ve daha okuldayken öğren-
cilerinin CV’lerini yaratmaktadır. Bu da öğrencilerin kolay iş bula-
bilmesine yardımcı olmaktadır. BAU bugüne kadar 22 bine yakın 
mezun verdi. Bu mezunların yüzde 88’i çalışırken, yüzde 7’si de 
akademik hayatına devam ediyor.

İnovatif ve farklı eğitim programlarınız var mı? Varsa ne gibi 
örnekler sunuyorsunuz?
BAU’da öğrencilere yeni nesil üniversite olarak çok farklı eğitim ola-
nakları sunmaktadır. Bu olanaklar şunlar: Markalı dersler: Şirket 
profesyonellerinin açtığı sektör dersleridir. Öğrenciler her dönem 
iki adet ders seçebilmekte, bu dersleri profesyonellerden almakta ve 
sürekli gerçek iş yaşamının dinamiklerini görmektedir. Şirket labo-
ratuvarları: BAU’da laboratuvarlar şirketlerle birlikte açılmakta, 
öğrenciler derslerin uygulamalarını bu laboratuvarlarda şirketlerle 
birlikte alabilmektedir. Yeni çağın yeni alanları: BAU öğrencileri 
VR, tasarım, robotik gibi alanlarda bölüm fakülte farkı olmadan 
eğitim alabilmektedir.

Öğrencilerinizin başarı ve derslere katılım oranlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Öğrencilerimizin derslere katılımı konusunda özgürlük tanımakta-
yız. Öğrencilerimizin derslere katılım konusunda karar vermeleri ve 
öğrenme odaklı karar vermelerini istemekteyiz. Böylece öğrenme ve 
beceri kazanma oranı yükselmektedir. BAU’da öğrencilerin nottan 
daha çok beceri kazanması ve öğrenmesi hedeflenir. Bu amaçla daha 
özgür ve yaratıcı ortam yaratılır.

Üniversitenizde kullandığınız teknik ve teknolojik ekipman-
larda ne gibi yenilikler yaptınız ve yapıyorsunuz?
Bütün dersliklerde teknolojik donanımın yanı sıra, VR-sanal gerçek-
lik, bilgisayar atölyeleri, tasarım atölyeleri, öğrenci merkezlerinin 
teknolojik donatımları yer almaktadır. Bütün sınıflarda ders kaydı 
ve uzaktan eğitim sağlanmaktadır.
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Üniversitenizin öğrenciler tarafından en çok tercih edilen üni-
versitelerden biri olmasının nedeni sizce nedir?
Üniversitemizin adaylar tarafından tercih edilmesinin en önemli 
nedeni, okulun bir devamlılık içinde Galatasaray Lisesi ile beraber 
150 yıllık başarılı bir eğitim-öğretim deneyimini paylaşmasıdır. 
Bununla beraber üniversite, başarısını kadrosunda bulundurduğu 
yurtdışı ve yurtiçindeki saygın kurumlarda öğrenim görmüş ve yap-
tıkları araştırmalar ile toplum için değer yaratan öğretim elemanla-
rına borçludur. Üniversitenin uluslararası kimliği, özellikle değişim 
programları ile giden ve gelen öğrenci sayısının toplam öğrenci 
sayısına oranının çok yüksek olması ve özellikle öğrencilerin hem 
Fransızca hem de İngilizce dillerine hakim olduklarını ispatlama-
dan mezun olamamaları da bu nedenler arasındadır. Yerleşkenin 
İstanbul’da Boğazın kıyısında, çok rahat ulaşılabilir olması da çeki-
ciliğini artırmaktadır.

Mezun olan öğrencilerinin iş bulma oranı nedir?
Mezunlara dair geçmiş 20 yıla yakın istatistik, çok büyük bir eko-
nomik kriz yaşanmadığı sürece, üniversiteden mezun olanların 
tamamına yakınının 1 yıllık bir süre içerisinde istihdam edildiğini 
göstermektedir. Üniversitemiz mezunlarının çok büyük bir kısmı 
Türkiye’nin ilk 500 şirketinde ve önemli kamu kurum ve kuruluşla-
rında, gene hatırı sayılır bir kısmı ise yurtdışındaki şirket ve kurum-
larda çalışmaktadır. 

Öğrencilerinizin başarı ve derslere katılım oranlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
LYS’den aldığı puana göre Galatasaray Üniversitesi Hukuk Lisans 
Programına yerleşen en son öğrenci 2015 yılında Türkiye 65’incisi 
ve 2016 yılında ise Türkiye 88’incisi olmuştur. Diğer programlar da 
dikkate alındığında üniversitemize kabul edilen tüm lisans öğrenci-
leri ilk yüzde 5’lik dilimde yer almaktadır. Bu derece üstün başarılı 
bireylerin üniversitemiz öğrencisi olması, üniversite akademik ve 
idari personeli için bir övünç vesilesi olmakla beraber aynı zamanda 
onlara iyi bir eğitim sağlamada ve kariyer sahibi olmalarında önemli 
sorumluluklar yüklemektedir. 

Üniversitenizde kullandığınız teknik ve teknolojik ekipman-
larda ne gibi yenilikler yaptınız ve yapıyorsunuz?
2016 yılında yapılan altyapı yatırımları sayesinde Galatasaray 
Üniversitesi, dünyada veri merkezlerinde kullanılan en güncel tek-
nolojilerden olan Hyperconverged Infrastructure’a sahip olmuştur. 
Sanal masaüstü altyapısı, yerleşkede sayıları artırılmaya çalışılan 
ince istemci istasyonları vasıtasıyla, öğrencilerin kendi kullanıcı 
isimleri ile ilişkili sanal cihaza bağlanabilmelerini, kayıtlı oldukları 
fakülte ve enstitülerine göre ihtiyaç duydukları yazılımlara ulaşa-
bilmelerini ve dosyalarına sürekli yedeklenen bir ortamda erişebil-
melerini sağlamaktadır. 

Üniversitenizin öğrenciler tarafından en çok tercih edilen 
üniversitelerden biri olmasının nedeni sizce nedir? 
Girişimciliği, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği vizyon olarak 
benimsemiş bir araştırma üniversitesiyiz. Farkımız, öğren-
cilerimizin bireysel gelişimine imkan tanıyan, katma değer 
yaratan, dönüştürücü eğitim modelimizden kaynaklanıyor. 
Üniversiteye adım attıkları ilk yıldan itibaren sunduğumuz farklı 
staj olanaklarının, üniversitemizin çeşitli birimlerinde sigortalı 
ve maaşlı olarak yarı zamanlı çalışma imkânlarının ve profes-
yonel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine yönelik olarak 
düzenlediğimiz tüm etkinliklerin, ÖzÜ öğrencilerinin gelece-
ğine önemli katkılar sağladığına inanıyoruz. Üniversitemiz Giriş 
Bursları, Girişte Sağlanan Bursu Yükseltme Olanağı, Akademik 
Başarı Bursları, Spor Bursu ve Kısmi Zamanlı Çalışma Olanağı 
sunuyor. 2015 yılından itibaren öncü kurumların destekleriyle 
“Eğitimde Fırsat Eşitliği” burs programını başlattık. Özyeğin 
Üniversitesi’nde, 2016-2017 akademik yılında kayıtlı lisans 
öğrencilerinin yüzde 86’sı burslu öğrenim görüyor.

Mezun olan öğrencilerinin iş bulma oranı nedir?
Öğrencilerimiz öğrenimlerine devam ederken yüzde 45’i 
çalışma hayatına atılmakta olup, mezuniyetlerinin üzerinden 
üç ay geçmeden işe başlayanların oranı yüzde 70’e yakındır. 
Bir kurumda çalışan mezunlarımızın yüzde 82’si tam zamanlı 
olarak görev yapmaktadır.

İnovatif ve farklı eğitim programlarınız var mı? Varsa ne gibi 
örnekler sunuyorsunuz? 
Üniversitemizin “sektörlerle iç içe eğitim” felsefesi doğrultu-
sunda oluşturulmuş, öğrencilerin sektörel farkındalıklarını 
artırarak kariyerlerine en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak 
sağlayan Sektörel Eğitim Programımız, üniversite yaşamına 
iş yaşamını entegre ederek öğrencilerin bütünsel gelişimine 
katkı sağlamayı, kendilerini tanıma ve bilinçli adım atmalarında 
ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Öğrencilerinizin başarı ve derslere katılım oranlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz ?
Öğrencilerimiz, teorik derslerin yanı sıra uygulama ağırlıklı, 
interaktif ve simülasyon programları ile pekiştirilmiş, vaka çalış-
maları ve projelerle desteklenen, stajlarla deneyim kazandırılan 
bir eğitim modeline tabi tutuluyor.  Sektörle iç içe ve uygula-
malı eğitim modelimiz, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında 
kendilerini nasıl bir iş dünyasının beklediğini mezun olmadan 
önce deneyimlemesine ve bilinçli bir şekilde eğitimlerini kendi 
hedefleri doğrultusunda kişiselleştirmelerine imkan tanıyor.<BW>
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