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Uzaktan Öğretim sürecinde yayına aldığımız  bu yepyeni 
sayfamızda akademik ve idari birimlerimizin, mezunlarımızın 
hazırladıkları özgün içerikler ile birbirimizden fiziksel olarak 
ayrı kaldığımız bu dönemde belki de birbirimize daha yakın 
olduk. 
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UZAKTAN ÖĞRETİM SÜRECİNİ EN İYİ YÖNETEN  
5 VAKIF ÜNİVERSİTESİ ARASINDA YER ALDIK 

Tüm zorluklarına ve yeni öğretilerine rağmen 2020 Bahar 
Dönemi’nde de her dönemde olduğu gibi, pek çok yeni 
çalışma, başarı ve ödül haberleri ile gurur duyduk.  Bunlardan 
özellikle içinde bulunduğumuz süreçte üniversitelerin aldığı 
aksiyonları ve bu süreci yönetme şekillerini değerlendiren 
ÜniAr 2020 araştırma sonuçları, üniversitemiz için ayrı bir 
gurur kaynağı oldu. Bu araştırmanın çıktılarına göre, uzaktan 
öğretim sürecini en iyi yöneten 5 vakıf üniversitesi içinde  
yer aldık.

Türkiye’de üniversiteler ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan 
bağımsız araştırma kuruluşu Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı 
(ÜniAr)’nın   Covid-19  salgını sürecinde   uzaktan  öğretime  geçen  
üniversitelerin bu süreci ne kadar iyi yönettiklerine odaklı gerçekleştirdiği 
araştırma, 163 üniversitede  (111 devlet ve 52 vakıf)  öğrenim gören 
17.939 öğrenciyle yapıldı.
 
Dijital altyapısının gücü ile uzaktan öğretim yöntemlerini ilk kez bu 
dönemde uygulamaya alan bir üniversite olarak, uzaktan eğitim 
merkezleri bulunan ve uzaktan eğitim veren üniversiteler arasında yer 
almamız, hızlı, planlı, titiz çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığını 
aldığımızı bir kez daha hissettiren bir sonuç oldu.

BAHAR 2020 UZAKTAN ÖĞRETİM SÜRECİNDE NELER YAPTIK?

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİ AKADEMİK/İDARİ KADRO DEĞERLENDİRMELERİ

2.750 Talep

Bahar Dönemi’nde açılmış olan 885 
dersimizden uygulamalı olanlar hariç 
%100’ü çevrim içine dönüştürüldü.

Asenkron ders veren 
akademisyen oranı %94                                 

Uzaktan öğretim ile ilgili                            
ÖzÜ mensuplarından gelen               
2.750 talebe, çözüm merkezi üzerinden  
cevap verildi.

5.975 video içerik,  
1.809 GB veri  
öğrencilerimizle paylaşıldı.

2019-2020 Bahar Dönemi uzaktan öğretim sürecinde iki anket gerçekleştirilmiştir.       
ÖzÜ akademik kadrosu ile yapılan bu anketlerden biri sürecin nasıl başladığı ve nelere 
ihtiyaç duyulduğunu anlamak amacıyla uzaktan eğitimin başında % 72,1 katılım oranı 

ile 372 akademisyenimizin katkılarıyla yapılmıştır. Diğeri ise dönemin genel olarak 
nasıl geçtiğini anlamak ve bir sonraki dönem için planlanacak iyileştirmeleri belirlemek 
amacıyla uzaktan öğretimin sonunda % 58,1 katılım oranı ile 300 akademisyenimizin 

katkılarıyla yapılmıştır. 

Ayrıca ÖzÜ idari kadromuz ile gerçekleştirilen Evden Çalışma Deneyimi Anketi’ne % 75 
katılım oranı ile 352 çalışanımızdan 264’ü evden çalışmaya başladıktan bir ay sonra, bu 

süreçteki deneyimlerini paylaşmak üzere katılmışlardır.

Her dönem sonunda öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen ders 
değerlendirmeleri; 2019-2020 Bahar Dönemi sonunda uzaktan öğretim  
süreci değerlendirmelerini de kapsayacak şekilde % 60,5 katılım oranı ile               
4.155 öğrencimizin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Zoom üzerinden yapılan 3.015 görüşmeye, 
42.149 katılım oldu ve toplam 1.762.367 
dakika sürdü. Microsoft Teams ile 7.619 
aktif kullanıcı tarafından, 39.459 görüşme 
gerçekleşti.

LMS’ye 885 ders 50.000+ içerik eklendi.

%350
oranında arttı.

LMS Sisteminin 

Senkron ders veren 
akademisyen oranı %79

COVID-19 ile mücadelede okul 
yönetiminin uygulamalarını yeterli 

buluyorum.                          

Üniversitemin dünyada ve ülkemizde 
oluşan yeni yaşam şartlarında yanımda 

olduğunu hissediyorum. 

ÖzÜ, uzaktan öğretim sistemi ile ilgili 
ihtiyaç duyduğum tüm konularda beni 

destekler.  

Akademik Kadro İdari Kadro 

Ders anlatımı için kullanılan materyaller LMS ortamında kolay 
bir şekilde erişilebilecek bir düzendeydi.

Dersi veren öğretim elemanı, uzaktan öğretim      
sisteminde kullandığı araçlara hâkimdi.

Dersi veren öğretim elemanına kolaylıkla  ulaşabildim.

Ders anlatımı için kullanılan video ve ses kayıtlarının ses 
ve görüntü kalitesi gibi özellikleri anlaşılırlığı açısından 
yeterliydi.

Uzaktan eğitim kapsamında ders notunun verilebilmesi için 
kullanılan değerlendirme yöntemleri bilgilerimi  etkin bir 
şekilde yansıtabilmemi sağladı.

Dersi veren öğretim elemanı, uzaktan öğretim sürecinde 
derse ilgi duymamı sağladı.

Dersi veren öğretim elemanı, değişen eğitim sistemine  
adapte olabilmem için yardıma hazır ve istekliydi.

Dersin değerlendirme kriterleri uzaktan öğretime uygun   
olarak yeniden yapılandırılmış ve düzenlenmişti.

Ders anlatımı için kullanılan e-kaynaklar  faydalıydı.

Ders anlatımı için kullanılan video  kayıtları faydalıydı.

Ders anlatımı için kullanılan senkron  ders seansları 
faydalıydı.
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REKTÖRÜMÜZDEN

Sevgili Öğrencilerimiz;

MyÖzÜ 21/03/2020

“... Tüm önceliğimizin sizler olduğunu bildiğinize 
eminim. Birincil hedefimiz sizlerin sağlığı ve 
hepimizin önceliği virüsün yayılmaması. 

…Uzaktan da olsa kendi aramızdaki iletişimi 
güçlü ve sürekli tutmamız, olumsuz ve olumlu 
deneyimleri paylaşmamız önemli. Herhangi bir 
desteğe ihtiyacınız olması durumunda öncelikle 
fakültenize ve Solution Center’a yazabilir, ihtiyaç 
duyduğunuzda da her zaman benimle iletişime 
geçebilirsiniz.”  

MyÖzÜ 06/04/2020
Ayrı olsak da beraberiz...

“… Bugün sizlere, alınan ve alınacak olan 
kararlardan ziyade dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de yaşam tarzımızı, alışkanlıklarımızı ve 
planlarımızı değiştirmemize neden olan pandemi 
sonucu fiziksel olarak uzak olsak da aklımızda 
ve çalışmalarımızın odağında olduğunuzu 
hatırlatmak için yazmak istedim. 

… Her ne kadar üniversite olarak tüm beşerî, teknik 
ve bilimsel gücümüz sayesinde dünyada bile 
emsalinin çok az olduğu kalite ve hızla uzaktan 
eğitime başlamış olsak da bu büyük dönüşümün 
başarısını siz öğrencilerimiz belirleyeceksiniz.

…  Eminim, bizler gibi sevenlerinizi de bu süreçte 
en mutlu edecek olan, öncelikle sağlığınız sonra da 
kendi sorumluluğunuzda olan derslerinizi elinizden 
geldiğince çalışarak, eğitiminize sahip çıkmanız 
olacaktır.    

… Unutmayın, üniversitemizin dünya 
standartlarında eğitim almış, deneyimli yönetimi 
ve hocaları ile beraber bu yeni yolculuğa çıktınız, 
yalnız değilsiniz.”  

Değerli Çalışma Arkadaşlarım;

MyÖzÜ 12/03/2020

“… Her ne kadar tüm (bu) tedbirler ÖzÜ mensuplarının güvenliği için alınmış olsa da her 
birimizin bu virüse karşı yapılan uyarıları dikkate alarak, kişisel davranışımızın ve sağlığımızın 
sorumluluğunu alması gerekiyor. Bu önemli sağlık tehdidinin ÖzÜ ailemize yansımalarını ancak 
bu şekilde asgariye indirmemizin mümkün olacağının bilinci ile hareket edeceğimize eminim… 

… Hem küresel hem de ulusal boyutta yaşadığımız bu zorlu dönemde verdiğiniz destek ve 
gösterdiğiniz anlayış ile bundan sonra da sergileyeceğiniz sorumlu davranış ve iş birliğiniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.“

MyÖzÜ 16/03/2020

“… Üniversitemizin birincil önceliği olan ÖzÜ mensuplarının sağlığı ve güvenliği için                       
5 Şubat’ta başlattığımız çalışmalarımız akabinde hızla değişen küresel ve ulusal ortamın tüm 
belirsizliklerine rağmen, dinamik süreçleri yönetmekteki bilgi, beceri ve birlikteliğimizin 
takdir edilesi bir seviyede olduğunu gördük ve gösterdik. Bu ÖzÜ farkımızın gururu ile geride 
bıraktığımız 40 günlük dönemde farklı çalışmalarda yer alan, destek veren, önerileri ile katkıda 
bulunan Üniversitemizin yönetim ekibine, tüm akademik ve idari çalışma arkadaşlarıma 
şükranlarımı iletiyorum.”

MyÖzÜ 23/03/2020

“… 2020 Bahar Dönemi’nde, yeni öğretim modelimiz olan uzaktan öğretimin gerçek 
kahramanları hiç şüphesiz ki bu süreçte eğitim vermeye canla başla devam eden                     
525  akademisyenimiz. Bu yeni normalimizi elinden geldiğince kolaylaştırmaya çalışan   
hepinize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum.

…Sıradan acil durumlarda, tecrübe en önemli yetkinliktir. Ancak sıra dışı ve geniş çaplı krizlerde 
karakter son derece önemlidir’ ifadesini okuduğumu ya da duyduğumu hatırlıyorum. Dünya 
çapındaki bu çok boyutlu krizde bu sözün ne kadar doğru olduğunu gördüm. Üniversitemizin 
çevrim içi eğitime iddialı geçişi de bu olağandışı dönemde gözlemlediğim ve hayranlık 
duyduğum ortak karakter özelliklerinizden bağlılığınız, dayanıklılığınız, azminiz, inancınız ve 
iyimserliğinizin bir sonucu. Nitekim, Türkiye’nin en girişimci üniversiteleri arasında yer almaya 
devam ediyor olmamız da bu karakter özelliklerimizin bir eseri…” 

MyÖzÜ 16/04/2020

“… Alt yapımızın gücü, BT ekibimizin deneyimi ve akademik birimlerimizin cansiperane 
çalışmaları sonucu Bahar Dönemi derslerimizin %96’sının çevrim içine geçirilmesi ile 
dünyadaki emsallerini aratmayan bir dönüşümü gerçekleştirmiş olmamızı da üniversitemizin 
başarılar listesine gururla ekleyebiliriz.”

Rektörümüzün Bahar 2020 Dönemi süresince bilgilendirici ve yüreklendirici paylaşımları 
ile benzerine daha önce rastlamadığımız ve belirsizliklerle dolu zorlu COVID-19 
günlerinde birbirimizden güç almaya devam ettik.

Değerli ÖzÜ Mensupları;
MyÖzÜ 30/05/2020

“… Gündemimize final sınavlarını alırken, öncelikle geride bıraktığımız sekiz haftayı en iyi şekilde tamamlamamızı sağlayan fedakârlıklarınız ve 
gayretleriniz için her birinize, “olağandışı (unprecendented)”, “sosyal mesafeli (socially distanced)”, “asenkron”, “Zoom’suz”, “tarayıcı kilitsiz (without lock 
down)”  ve henüz “yeni normalleşmemiş” ama en içten duygularla “taçlandırılmış (coronated)” teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum.

 … geride bıraktığımız 56 gün ÖzÜ anılarımızda çok ayrı ve özel bir yere sahip olmayı hak ediyor. Yalnızca kelime dağarcığımızı zenginleştirmekle 
kalmadık, her birimiz dijital okuryazarlık sınavını büyük bir başarıyla geçtik! Hatta kimilerimiz çevrim içi gözetmenli sınav ve uzaktan çalışma 
teknolojilerinin keşfedilmemiş sularında gösterdikleri üstün başarıyla onur derecesi almayı bile hak etmiş olabilir…

…Her birimiz pandeminin yansımalarını, iyisinden kötüsüne, artısından eksisine ve aradaki tüm varyasyonları ile bizzat deneyimledik. Üstlendiğimiz 
yeni sorumluluklar, teknolojik aksaklıkların yarattığı kaygılar, aşırı kalabalık ya da yalnız hissettiğimiz ev hayatlarımız ile sınanırken, bu süreç bizlere 
aynı zamanda değişikliklere uyum sağlamayı, sabırlı ve yaratıcı olmayı, ama en önemlisi de sevdiklerimiz ve sahip olduklarımız için minnet duymayı da 
öğretti.”
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Hepimizin ilk kez deneyimlediği ve benzerini daha önce tecrübe 
etmediği bu dönemi; müşterek hedeflerimize ulaşmak için elele 
vererek yaptığımız çalışmalar ve üniversitemizin her bir mensubunun 
gece gündüz demeden gerek kişisel gerekse ekipleriyle verdikleri 
destekler ile mümkün olan en az hasarla atlatarak “ÖzÜ Farkı”nı birlik 
ve beraberliğimiz ile bir kez daha ortaya koyduk.

YÖK’ün 19 Mart 2020 tarihli kararları doğrultusunda 23 Mart 2020’de 
yerinde eğitimden uzaktan öğretime  geçtik. Bu  süreçte, öğrencilerimiz, 
akademisyenlerimiz, idari çalışanlarımız, mezunlarımızı kapsayan 
tüm ÖzÜ mensuplarıyla kesintisiz iletişimi ve bilgi akışını sürdürmeyi 
odağımıza aldık. MyÖzÜ ve web sitemizden yaptığımız düzenli 
ve güncel duyuruların yanı sıra Solution Center sisteminde açılan 
“Koronavirüs” sekmesi üzerinden ÖzÜ mensuplarından gelen soruları 
en hızlı ve detaylı şekilde yanıtlamaya özen gösterdik.

Alt yapımızın gücü,  BT ekibimizin deneyimi ve akademik birimlerimizin 
cansiperane çalışmaları ile Bahar Dönemi’nde açılmış olan toplam 
885 dersimizden 846’sını çevrim içine dönüştürdük.  Sonuç olarak 
tümüyle uygulamalı yapılması gereken özellikli derslerimiz haricinde 
Bahar Dönemi derslerimizin %96’sının çevrim içine geçirilmesi ile 
dünyadaki emsallerini aratmayan bir dönüşümü gerçekleştirmiş 
olmamızı da üniversitemizin başarılar listesine gururla ekledik. ÖzÜ 
mensupları olarak toplumsal fayda odaklı yaklaşımımızla, salgınla 
mücadeleye de anlamlı katkıda bulunmak üzere harekete geçtik.  
Makine Mühendisi mezunumuz ve Maker uzmanımız Alp Çakıcı’nın, 
kendi yaptığı 3 boyutlu yazıcılar ve Openfab ekibimiz ile ürettiği siperli 

maskeler, 3 Boyutlu Destek platformu kanalı ile ihtiyacı olan sağlık 
kuruluşlarına ulaştırıldı. Psikoloji Hocalarımızdan Dr. Selenga Gürmen 
de 50’den fazla psikolog ile ‘Sadece Alkışlamak Yetmez’ diyerek sağlık 
çalışanları için gönüllü bir destek grubu oluşturdu. 

Tüm bunların yanı sıra,  Dr. Özgür Ertunç ve Prof. Dr. Pınar 
Mengüç’ün başlattığı ve koordinasyonunu üstlendiği COVID-19 
Öngörü ve Çözüm Geliştirme Takımı’na sahip olmamız da çok 
önemli bir avantajımız ve çok değerli bir ayrıcalığımız. Hocalarımız, 
gönüllülük esasıyla hazırladıkları raporlarla bugüne dek ÖzÜ’deki 
çeşitli mekânlarda (sınıflar, yurt odaları, banyolar, laboratuvarlar vb) 
hava yolu ile COVID-19 bulaş riskini modelleyerek, İleriyi Planlama 
çalışmalarımızın bilimsel dayanağını bize özgü veriler ile güçlendirdi.

Sağlık çalışanları için “Sadece alkışlamak yetmez” diyen Dr. Öğretim 
Üyesi Selenga Gürmen, projeyi elliden fazla gönüllü psikolog ile birlikte 
yürütüyor. İhtiyaç duyan sağlık çalışanları da gönüllü psikologlarla 
temasa geçerek çevrim içi terapi alabiliyor.

2020 yılının Bahar Dönemi’ne COVID-19 pandemisinin zorunlu kıldığı yeni bir düzenle başlangıç yaptık. Yaşam 
tarzlarımız, eğitim ve çalışma sistemimiz de dahil, pek çok değişikliğe adapte olmamız gereken bu sürecin hem 
kişisel, hem ailevi, hem de akademik sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz açısından hepimizi zorladığı farklı 
yönleri oldu.

Koşullar ne olursa olsun, kaliteden ödün vermeden, öğrencilerimize uluslararası standartlardaki eğitimimizi sunmak 
için, sağlık ve güvenlik öncelikli olmak üzere şartların elverdiği en iyi şekilde eğitim faaliyetlerimizin devamlılığına 
odaklandık.

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyemiz 
ve Çift ve Aile Terapisti Dr. Selenga 
Gürmen, koronavirüs salgınıyla 
mücadelede görev yapan sağlık 
çalışanlarına destek vermek amacıyla 
gönüllü bir terapi grubu oluşturdu.  

TÜM DÜNYAYI ETKİLEYEN BU OLAĞANÜSTÜ SÜREÇTE 
ÖzÜ FARKI’NI ORTAYA KOYDUK

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖNÜLLÜ 
PSİKOLOJİK DESTEK

Tüm dünyayı etkisi altına alan “Koronavirüs” 
salgınıyla mücadele eden sağlık mensuplarına 
önemli bir destek de mezunumuz ve Openfab 
Makerlab Uzmanı Ahmet Alp Çakıcı’dan geldi. 

Makine Mühendisliği mezunumuz ve 
aynı zamanda Openfab Makerlab Uzmanı 
Çakıcı, kendi yaptığı 3 boyutlu yazıcılar 
ile ürettiği siperli maskeleri, ihtiyacı olan 
sağlık kuruluşlarına ulaştırmayı hedefliyor. 
Girişimciliği ve maker kültürünü desteklemek 
amacıyla Özyeğin Üniversitesi bünyesinde  
kurulan paylaşım merkezi Openfab ve Ahmet 

Alp Çakıcı bu süreçte birlikte çalışacak. 
Sosyal medyada bir araya gelerek, “3 Boyutlu 
Destek” adıyla başlayan kolektif üretim 
hareketi ihtiyaç sahipleri ile gönüllü üreticileri 
bir araya getiriyor. Bu platforma destek olmak 
amacıyla Ahmet Alp Çakıcı ve Openfab ekibi 
uzmanları da 3 boyutlu yazıcıyla sağlıkçılar 
için koruyucu yüz siperleri üreterek 
salgınla mücadeleye katkıda bulunuyor. 
Açık kaynakta paylaşılan baskı modeli 
ile ortaya çıkarılan siperli maskelerin 
üretimine, sağlık mensuplarından gelen 
talepler doğrultusunda devam edilmesi 

planlanıyor. Projeye destek vermek isteyen  
üreticiler ve ihtiyaç sahibi sağlık kuruluşları 
3boyutludestek.com sitesinden daha fazla 
bilgiye ulaşabiliyor.

MEZUNUMUZ 3D YAZICI İLE SİPERLİ MASKE ÜRETTİ
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WEB SİTEMİZDEKİ YENİLİKLER
İçinde bulunduğumuz bu dönemde, birbirimizden uzak 
kalmanın etkilerini en aza indirgemek, tüm ÖzÜ paydaşlarının 
üniversitemiz ve gündem hakkındaki gelişmeleri birlikte ve 
yakından takip etmesini sağlamak ve iletişimimizi devam 
ettirmek hedefiyle MyÖzÜ’den yapılan güncel paylaşımların 
yanı sıra, kurumsal web sayfamızı da yeniden düzenledik. 
COVID-19 salgını ve bunu takiben uzaktan öğretime geçtiğimiz 
ilk süreçte, toplumsal gelişmeler paralelinde üniversitemizin 

aldığı önemli kararları web ana banner alanımızdan sizlere 
duyurduk. Ancak ne mutlu ki her şeye rağmen akademik 
kadromuzun ve öğrencilerimizin başarı haberleri devam etti 
ve her zaman olduğu gibi ana banner alanımızdan özellikle 
uluslararası başarılarımızı tekrar duyurmaya başladık. 
Bununla beraber ana banner alanımızın altında 4 yeni grid alanı 
oluşturduk.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZGÜR ERTUNÇ VE PROF. DR. M. PINAR MENGÜÇ’ÜN 

“TÜRKİYE’DE COVID-19 SALGINI, NORMALLEŞME SÜRECİ 
VE DALGALANMALAR” ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Günümüzün en önemli sorunu olan COVID-19 salgınının yayılımının 
önceden tahmin edilmesi ve olumsuz senaryoların tespiti hem 
ülkelerin hem de organizasyonların hızlı ve etkin bir şekilde 
önlem alabilmesi için anahtar rol oynuyor. İçinde bulunduğumuz 
COVID-19 salgınında da, toplumsal yaşamın salgını yok edecek 
şekilde düzenlenmesi, sağlık hizmetlerinin etkin planlanması, salgın 
süresince lojistik ihtiyaçların giderilmesi, kamu ve özel kurumların 
operasyonlarını planlaması için simülasyonlar her ülkede yapılıyor ve 
önlemler tartışılıyor.

Doğru yapılan simülasyonların öngörüsü ile devlet kurumlarının, 
şirketlerin ve toplumun salgına etkin ve hızlı bir şekilde tepki vermesi 
ve salgının en az kayıpla geçmesi hedefleniyor. 

Bu bağlamda, öğretim üyelerimiz Dr. Öğretim Üyesi Özgür Ertunç 
(Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü) ve Prof. Dr. M. 
Pınar Mengüç (Bilim Akademisi Üyesi, Özyeğin Üniversitesi Enerji 
Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü) ile İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Reyhan Diz-Küçükkaya (Bilim Akademisi Üyesi), “Türkiye’de 
COVID-19 Salgını, normalleşme süreci ve dalgalanmalar” başlıklı 
araştırmayı gerçekleştirdiler.

Temelde iki senaryoya göre kurgulanan araştırmanın ilk senaryosunda, 
normalleşme sürecine Haziran başı, Temmuz başı veya Ağustos 
başında girildiği takdirde olacaklar tahmin ediliyor. 

İkinci senaryoda ise Haziran’da normalleşme sürecine girildiği 
düşünülüyor. Normalleşme sonucunda günlük hasta sayısı Mart’ın 
ikinci yarısındaki seviyeye ulaştığında sert önlemlerin 1 hafta, 2 hafta 
ve 3 hafta gecikmeyle alınmasının sonuçları tahmin ediliyor. 

 
Her iki senaryoda da takipçi dalgaların kaçınılmaz olduğunu 
gösteren bu çalışmadaki hesapların, Türkiye’ye özel klinik 
veriler filyasyon çalışmalarından ve toplum genelinde yapılacak 
testlerden elde edilecek asemptomatik hasta oranlarıyla 
desteklenmesiyle, daha doğru sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.  
Bu çalışmalar çevrim içi yazılı olarak Sarkaç dergisinde [1], Bilim 
Akademisi’nin COVID-19 Modelleme Çalıştayı’nda model detayları [2] 
ve çeşitli mecralarda toplum için önemli olan sonuçları anlatılmıştır 
[3,4]. Araştırmacılar konu ile ilgili çalışmalarına devam etmektir.

  Dr. Öğretim Üyesi Özgür Ertunç   Prof. Dr. M. Pinar Mengüç

[1] “Türkiye’de COVID-19 salgını normalleşme süreci ve dalgalanmalar”, Özgür 
Ertunç, M. Pınar Mengüç, Reyhan Diz Küçükkaya, 30 Mayıs, Sarkaç.https://sarkac.
org/2020/05/turkiyede-covid-19-salgini-normallesme-sureci-ve-dalgalanmalar/ 
[2] “Türkiye’de COVID-19, Normalleşme Süreci ve Dalgalanmalar”, Özgür Ertunç, M. 
Pınar Mengüç, Reyhan Diz Küçükkaya Model Detayları,  BİLİM AKADEMİSİ COVID-19 
MODELLEME ÇALIŞTAYI,  22 Haziran 2020, https://bilimakademisi.org/covid-19-
modelleme-calistayi/ 
[3] “Salgının Şimdigörü ve Öngörü Simülasyonları”, Özgür Ertunç, M. Pınar Mengüç, 
Reyhan Diz Küçükkaya, BUIM Talks 11 Haziran 2020, “Covid-19 Salgınında 
Normalleşme mi İkinci Dalga mı?” https://www.youtube.com/watch?v=4yALMk5ZegY 
[4] “Türkiye’de “yeni normal” kalıcı olabilir mi?“, Röportaj, Deutsche Welle, 
(Sarkaç makalesi ile ilgili röportaj), 06.06.2020. https://www.dw.com/
tr/t%C3%BCrkiyede-yeni-normal-kal%C4%B1c%C4%B1-olabilir-mi/a-53699296
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“COVID-ÖzÜ’MÜZDEN PAYLAŞIMLAR” 
SAYFAMIZ İLE ARAMIZDAKİ MESAFELERİ 
KALDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

Üniversitemizin değişik birimleri ve mensupları, uzaktan öğretim ve uzaktan çalışma sürecinde birbirimizden 
fiziksel olarak uzak olsak da yalnız olmadığınızı hatırlatacak farklı içerikler hazırladılar.  Bahar 2020 Dönemi’nde 
63 video/etkinlik ve 7 doküman olmak üzere toplam 70 paylaşım yapıldı. Ana web sayfamızın haberler kısmında 
oluşturulan “COVID-ÖzÜ’müzden Paylaşımlar” bölümünden takip edilebilen bu sayfamız, pandemi döneminde 
gerçekleştirdiğimiz birbirinden faydalı çevrim içi etkinlikler ve paylaşımlarla da zenginleşmeye devam etmektedir.
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Psikolojik Gelişim Birimimizin ve Psikoloji Hocalarımızın hazırladığı 
içerikler ve düzenli toplantılarla bu süreçte yaşanabilecek sıkıntıları 
ÖzÜ mensupları için en aza indirgemeyi hedefledik.

 
 
Spor Eğitmenlerimizin hazırladıkları evde yapabileceğimiz spor 
videoları ile pandemi boyunca hareketsiz kalmadık.

Sosyal Etkinlikler Koordinatörümüzün hazırladığı Meditasyon ve 
Nefes Teknikleri videoları, bu süreci bir nebze daha rahat geçirmemize 
destek oldu.

 
Mezunlarımız uzaklardan bizlere kendi çektikleri videolarla seslendiler 
ve bu dönemi nasıl değerlendirdiklerini anlattılar.

 
Sporcu mezunlarımızın çevrim içi söyleşilerini ilgi ve keyifle izledik.

Pandemi vesilesi ile hayata geçirdiğimiz bu sayfayı, normalleşme sürecinde de aktif, güncel, dinamik ve yaşayan bir ortam olarak devam 
ettirme hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedefimize ulaşmada en önemli faktör, yine akademik ve idari birimlerimiz ile mezunlarımızın bizlerle 
paylaşacağı özgün içerikler ve düzenleyecekleri etkinlikler ile mümkün olacaktır.
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BAHAR 2020 UZAKTAN ÖĞRETİM SÜRECİNDE  
39 ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİK 
İçinde bulunduğumuz bu sıradışı dönemin ÖzÜ için bir engel olmadığını ve her alanda “sürdürülebilirliğe” verdiğimiz 
önemi, bir kez de bu dönemde birbiri ardına gerçekleştirdiğimiz zengin içerikli çevrim içi etkinliklerle ortaya koyduk. 
31 Mart tarihinden sonra Bahar Dönemi’nde panel, söyleşi, eğitim, seminer gibi çeşitli içeriklerle 39 farklı etkinlik 
gerçekleştirdik.

Hem kişisel hem kurumsal boyutta 

özel bir anlam içeren, kampüste 

görmeye alışık olduğumuz 152 eserlik 

Özyeğin Üniversitesi Sanat Koleksiyonu                

Uni-Art, oluşturulan web sitesi ile dijital 

platformda hem ÖzÜ mensupları hem de 

dış paydaşlar için daha görünür hale geldi.

Sürdürülebilirlik Platformu tarafından 

Özyeğin Üniversitesi Uni-Art koleksiyonunu 

daha kapsamlı tanımaya, anlamaya 

ve tanıtmaya yönelik olarak başlatılan 

bu projenin, tüm ÖzÜ mensuplarının 

katkılarıyla gelişecek  bir kolektif sanat 

hareketine dönüşmesi hedefleniyor.

KAMPÜSTEKİ 
SANAT 
ESERLERİMİZİ 
DİJİTAL 
PLATFORMA 
TAŞIDIK
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AHMED HUSSAIN RAJA

Yaşadığımız bu beklenmedik durum sebebiyle 
öğrencilerin yurttan ayrılıp evlerine dönmesi gerekti. 
Ancak, uluslararası öğrenciler olarak, pek çoğumuzun 
ülke sınırları virüsün yayılmasına karşı bir önlem 
olarak kapatıldığından, yurtlarda konaklamaktan 
başka bir seçeneğimiz kalmamıştı. Tüm zorluklarına 
rağmen yurtta kaldığımız süreyi keyifli hale getirip 
mutlu olmanın yollarını bulduk. Bol bol masa tenisi 
oynadık, karaoke geceleri düzenledik, hikayeler 
anlattık, film izledik. Tüm karantina süresince çok iyi 
hissettiğimi söylemeliyim, çünkü ÖzÜ bize kaldığımız 
süre boyunca o kadar iyi davrandı ki, karantinada 
olduğumuzu bize unutturdu.

YURTLARIMIZDA ÖZEL İZİNLE 
KALAN ÖĞRENCİLERİMİZ BU 
SÜRECİ NASIL GEÇİRDİ?

Mohammad Mustafa Abdelkhaleq 
SAMARAH, Yurtlarda arkadaşlarımla 
inanılmaz keyifli anlar geçirdim. 
Karantina sırasında hiç yalnız 
hissetmedik. Her gün yapabileceğimiz 
bir sürü aktivite vardı. Ailelerimizden 
uzakta kalmış olsak da unutulmaz 
günler geçirdik. Son olarak, Özyeğin 
Üniversitesi’nin tüm çalışanlarına 
ve rektörümüz Esra Hoca’ya 
teşekkürlerimi sunmak isterim.

Asem MARZOUQ, Yurtlarda harika 
zaman geçirdik. Bunu ise kendimi 
evimde gibi hissetmemi sağlayan 
dostlarıma borçluyum. Attığımız 
her adımda birbirimizi destekledik. 
Yaşadığımız gerçekten bambaşka 
bir durumdu. Salgına rağmen, yurt 
personeli ve çalışanlar bize her 
konuda destek oldu. Son olarak, Esra 
Hoca’ya her zaman yanımızda olduğu 
için teşekkür etmek isterim.

Bütün bu yaşananlar çok gerçeküstü idi. Daha 
önce hiç karşılaşmadığımız bir durumun içinde 
bulduk kendimizi. Böyle bir şeyi daha önce sadece 
filmlerde veya bilim kurgu kitaplarında görmüştük. 
Bu süreçte zamanımı derslerime odaklanarak ve 
kondisyonumu güçlendirmeye çalışarak geçirdim. 
Kampüste yürüyebilmek bile bir nimetti. Ama 
ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilerin yurtta 
konaklamasına izin veren üniversitemiz ve üniversite 
birimleri gerçek bir teşekkürü hak ediyor.

MOHAMMAD MUSTAFA ABDELKHALEQ 
SAMARAH, ASEM MARZOUQ

ABUBAKAR SADIQ  
ABDUL-ALIM

AHMED ALJABI, AHMAD BASSALEH, 
RAHMAN AEFFI
Ahmed ALJABI, Bahar Dönemi’nde yurtlarda kaldığım süre boyunca ihtiyaç 
duyduğum hiçbir şeyin yoksunluğunu çekmedim. Salgın süresince yurtlarda 
kalmamıza izin verdiği için üniversitemize ve Yurt Ofisine teşekkür etmek 
isterim. Aksi halde birdenbire yurtlardan ayrılmak bizim için çok güç olacaktı.
Ahmad BASSALEH, Salgın sırasında bizi evimizde gibi hissettirdiğiniz ve 
bize karşı hep çok sabırlı davrandığınız için müteşekkirim. Virüse karşı 
gerekli her türlü önlemi aldınız. Son olarak, Yurt Ofisi’ne de teşekkürlerimi 
sunmak isterim. Umarım kendilerine çok zahmet vermemişizdir. 
Rahman AEFFI, Yurtlarda konaklamak benim için oldukça güzel bir 
deneyim oldu. Kendimi güvende ve korunaklı hissettim. Bahar Dönemi’ni 
başarıyla tamamlayabildim. İhtiyaçlarım karşılandı ve keyifli bir dönem 
geçirdim. Üniversitemize, salgın sırasında bizim sağlığımızı korumak için 
gerekli bütün önlemleri aldığı için teşekkür etmek isterim.  

BANO SHUAİL
Mart’ta Türkiye’de salgın başladığında, sağda solda 
her yerde bir kaos havası hakimdi. Ne yazık ki, 
ülkelerimiz sınırları kapatınca, bizim içimizde de panik 
artmaya başladı. İşte o sırada, ÖzÜ kapılarını bizim 
için açtı ve sığınacağımız bir liman oldu. Başta her şey 
biraz korkutucuydu, ama üniversite yönetimi buradaki 
konaklamamızın keyifli olması için ellerinden geleni 
yaptı ve her ihtiyacımızı karşıladı. Özyeğin Üniversitesi, 
bu zor günlerde evimizden uzaktaki evimiz oldu. 
Ailemle ben Rektörümüze, yurt yönetimine ve 
Uluslararası Ofis’e bir ömür minnettar kalacağız.
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9 Temmuz 2020 tarihinde çevrim içi ve 
aynı ekranda geleneksel yemin metninin 
öğrencilerce tekrarı suretiyle yapılan törenle 
mezunlarımız profesyonel hayata ilk adımlarını 
attılar. Yemin töreni 9 oturum halinde, öğrenci 
ve akademisyenlerin katılımıyla yapıldı. Ses ve 
görüntü kaydına muvafakat eden öğrencilerin 
törene katıldıkları oturumun video kayıtları 
Rektörümüz Prof. Dr. F. Esra Gençtürk ve 
Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yener 
Ünver’in imzasını taşıyan bir dijital kutlama 
mesajıyla tören sonrası mezunlarımıza iletildi. 
Her oturumda Dekanımız ve ilgili oturuma 
katılan öğretim üyeleri, diploma yemini 
öncesi veya sonrasında mezunlarımıza 

mesleki tavsiyelerini ve iyi dileklerini ilettiler.  
Törene, Hukuk Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Yener Ünver’le beraber, öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, 
Prof. Dr. Nuray Ekşi, Prof. Dr. Özlem Yenerer 
Çakmut, Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce, Dr. Öğr.  
Üyesi Sendi Yakuppur, Dr. Öğr. Üyesi  Salim Işık, 
Dr. Öğr. Üyesi Didem Özge Boulanger, fakülte 
sekreterleri Fatmagül Kurt ve Esra Turanbaş 
ile araştırma görevlilerinden Burak Sak, Eymir 
Albal ve Anıl Akyıldız katıldılar. Törenin ilk 
oturumunda, ayrıca mezun olan öğrencilerden 
2019-2020 Akademik Yılı birincisi Esra Rüveyda 
Uçar da hem kendisi hem de mezun arkadaşları 
adına bir konuşma yaptı.

2020 Mezun Adaylarımız ve ailelerinin bu zorunlu durum karşısında 
sergiledikleri anlayışı büyük bir takdir ile karşılarken, törene 
katılmaya hak kazanan -2019 Yaz ve Güz mezunları da dahil 
olmak üzere- toplam 1.278 ÖzÜ mezununun başarısını, diledikleri 
formatta ve ÖzÜ Farkı’nı yansıtacak şekilde kutlama taahhüdümüzü 
gerçekleştirme hedefiyle, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 
Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Murat Şahin başkanlığında Mezuniyet 
Komitemizi kurduk.

Mezuniyet yükümlülüklerini tamamlayan öğrencilerimiz için 
Fakülte Yönetim Kurulu kararlarının tamamlanması ile 2020 
Mezuniyet Sınıfı üyeleri de belirlenmiş oldu. 2020 mezun ve 
mezun adaylarımızla gerekli bilgiler paylaşılarak, süreç başlatıldı.  
Mezuniyet sınıfı üyeleri ile yapılan ilk toplantıda katılımcıların törene 
ilişkin görüşlerini belirtmelerinin ardından, yapılan seçimle MSK 
Komitesi üyeleri belirlendi ve MSK’yı Mezuniyet Komitesi’nde temsil 

edecek üye seçildi. Komitemiz, söz konusu kutlamalarının koşullar 
elverdiği zaman yüz yüze bir mezuniyet töreni şeklinde mi, yoksa 
önümüzdeki aylarda düzenlenecek sanal bir etkinlik olarak mı 
yapılacağını değerlendirmek üzere bir de anket düzenledi. Ankete  
568 mezuniyete hak kazanan öğrenci katıldı; katılımcıların  % 83,80’i 
yüz yüze, %12,90’ı sanal bir tören istediğini; % 2,30’u  ise diğer 
seçeneğini  işaretlemelerine ve farklı görüşler bildirmelerine rağmen, 
yüz yüze veya karma bir törenden yana olduklarını belirttiler.

Bundan sonraki aşamada, mezuniyet töreninin anket sonuçlarını 
destekleyen bir yöntemle gerçekleştirilmesi yönünde MSK 
üyeleri ve temsilcisi ile iş birliği içinde törenin sağlıklı bir 
biçimde planlanması komisyonun öncelikli konularının başında 
gelmektedir. Bu süreçte sorularınızı, 2020 Mezuniyet kutlamasına 
yönelik özel oluşturulan ve komiteye doğrudan erişebileceğiniz  
commencement@ozyegin.edu.tr adresinden iletebilirsiniz.

MEZUNİYET KOMİTEMİZ  TÖREN PLANLAMALARI ÜZERİNDE 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

HUKUK FAKÜLTEMİZİN 
116 MEZUNU DİPLOMA 
YEMİN TÖRENLERİNİ 
ÇEVRİM İÇİ OLARAK 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu yıl, normal şartlar altında 27 Haziran’da yüz yüze gerçekleştirmeyi planladığımız Mezuniyet Törenimizi COVID-19 
nedeniyle gerçekleştirememiş olmamız sebebiyle, pandemi risklerini en aza indirgeyecek, ancak bir yandan da 
öğrencilerimiz ve aileleri ile bu benzersiz heyecan ve mutluluğu paylaşacağımız bir tören gerçekleştirmek üzere 
çalışmalarımız sürüyor.
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23 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında hem kampüste hem 
çevrim içi görüşmeler ile sürdürdüğümüz tercih dönemi tanıtım 
faaliyetlerimizi bu yıla özgü koşullar altında başarıyla tamamladık. 
Süreç içerisinde adaylara sunulan bu iki farklı alternatif görüşme 
şekli ile birbirini tamamlayan ve destekleyen bir iletişim çalışması 
sağlandı. Bu iletişim ağını hem kampüste hem de çevrim içi görev 
alan 187 akademisyenimiz ve 110 kişiden oluşan ÖzÜ öğrenci tanıtım 
ekibimizin büyük desteği ile kurguladık. Kampüsümüzü bu dönemde 
2.500 civarında aday ziyaret etti. Ayrıca chat, mail ya da birebir çevrim 
içi görüşme gibi dijital kanallardan da 3.000’e yakın aday ile görüşme 
sağlandı.

Her yıl aday öğrenci ve aileleriyle gerçekleştirdiğimiz geleneksel 
buluşmalarımızı çevrim içi platformlara taşıyarak, Mütevelli Heyeti 
Başkanımız Hüsnü Özyeğin ve Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün 
başlatmış olduğu bir canlı yayın serisi hazırladık. Fakülte dekanlarımızın 
sunumları ile devam eden bu yayın serisinde, kampüsümüzü herhangi 
bir sebeple ziyaret edemeyen adaylarımızın tüm sorularının yanıtlanması 
sağlandı. Randevu sistemi ile kampüsü ziyaret eden adaylarımız için ise 
salgın koşulları altında tüm hassasiyetlerin gözetildiği bir planlama ile 
tercih tanıtım dönemi tamamlandı.

Tercih Dönemi boyunca hem kampüsümüze gelerek hem de çevrim  içi 
platformlar aracılığıyla üniversitemizi yakından tanımak isteyen adaylara 
ve onların ailelerine, üniversitemize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.

Bir teşekkür de, tüm bu süreçte deneyim ve bilgilerini adaylara içtenlikle 
aktaran ÖzÜ mensuplarına…

2020 TERCİH DÖNEMİ TANITIM 
GÜNLERİMİZİ HEM KAMPÜSTE HEM DE 
ÇEVRİM İÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİK

www.youtube.com/watch?v=Y1RU1fmlQog&t=2957s

www.youtube.com/watch?v=OZnX8Gmfe-g

www.youtube.com/watch?v=BCNTNATvemc

www.youtube.com/watch?v=CVlZHaiwHk4

www.youtube.com/watch?v=3whofiEq9gQ

www.youtube.com/watch?v=iutOxu3A70g

www.youtube.com/watch?v=xE7p6TNHbzs&t=5s

www.youtube.com/watch?v=9Sk6YZuSnII&t=3s

www.youtube.com/watch?v=2FXNphJLyn8&t=5s



23 Mart’tan itibaren uzaktan öğretime başlayan ve kampüsteki tüm yüz yüze eğitim ve etkinlikleri durduran 
üniversitemizde ilk olarak Le Cordon Bleu İstanbul, öğrencilerinin uygulama seansları, gösterimler ve kuram 
derslerinden oluşan kapsamlı programlarına devam etmeleri için kapılarını açtı. Kapsamlı önlemlerle beraber 30 
Haziran’da kampüsümüzde başlayan eğitimlerde dünyanın en iyi mutfaklarında ve Michelin yıldızlı restoranlarında 
üst düzey görevlerde çalışmış, klasik eğitim almış olan Uluslararası Le Cordon Bleu Master Şefleri, klasik Fransız 
mutfağı ve uluslararası aşçılık tekniklerine ait bilgi ve deneyimlerini, Le Cordon Bleu öğrencilerine aktarmaya 
devam ediyor.

Gazete ÖzÜ COVID-19 Özel Sayısı 
covid19.ozyegin.edu.tr

GÜZ DÖNEMİ VE 
2020-2021 AKADEMİK YILI
Güz Dönemi 2020-2021 için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 04.09.2020 tarihli tavsiye kararı doğrultusunda Üniversite Senatosu derslerin 
çevrim içine dönüştürülmesine karar verdi. Bu süreçte ÖzÜ mensuplarının sağlığı ve güvenliği birinci önceliktir. Çalışmalarda yol göstermesi için 
aşağıdaki temel prensipler belirlendi;
1. ÖzÜ mensuplarının sağlık ve güvenliğini korumak,
2. Dünya standartlarında eğitim fırsatı, dönüştürücü deneyimler ve öğrenen odaklı, güçlü bir ÖzÜ birlikteliğinden ödün vermemek,
3. En güncel bilimsel ve uzman tavsiyeleri ışığında hareket etmek.
Bu prensipler ışığında İleriyi Planlama Çalışma Gruplarına atanmış başkanlar ve ekipleriyle, karşılaşılan zorluklar ve gelecekteki bir takım belirsizlikler 
aşılacaktır.

Akademik Koordinasyon
Başkan: Prof. Dr. Tanju Erdem 
Prof. Dr. Yener Ünver 
Prof. Dr. Atakan Yalçın 
Prof. Dr. Taylan Akdoğan 
Prof. Dr. Canan Sümer 
Prof. Dr. Aslıhan Ünlü 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Küçükönal 
Öğr. Gör. Nergis Uyan 
Öğr. Gör. Teoman Alemdar 

Eğitim Teknolojileri Kurulu 
Başkan: Prof. Dr. Güray Erkol 
Öğr. Gör. Nergis Uyan 
Öğr. Gör. Gülçin Coşgun 
Yusuf Bayramoğlu 

Akademik Planlama - I
Başkan: Prof. Dr. Taylan Akdoğan 
Doç. Dr. Okan Örsan Özener 
Doç. Dr. Hasan Sözer 
Dr. Öğr. Üyesi Taner Yılmaz 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Sipahi  

Akademik Planlama - II
Başkan: Prof. Dr. Taylan Akdoğan 
Prof. Dr. Yener Ünver 
Prof. Dr. Atakan Yalçın 
Prof. Dr. Canan Sümer 
Prof. Dr. Aslıhan Ünlü 
Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Küçükönal 
Öğr. Gör. Nergis Uyan 
Öğr. Gör. Teoman Alemdar  

Uzaktan Çalışma ve Kampüs Hizmetleri 
Başkan: Müge Belbes 
Barış Özel 
Yasemin Kilit Aklar 
Yeşim Tuba Başaran 
Murat Ustabaşı 
Aslı Kapaklı 

Mezuniyet Komitesi 
Başkan: Doç. Dr. Murat Şahin
Dr. Nevşet Gül Çanakçıoğlu 
Melda Alpaydın 
Ünsal Yavuz  
Sanem İlçe 
Emel Köklü  
Fethi Sercan Aydın 

KAMPÜSÜMÜZDEKİ YÜZ YÜZE İLK PROGRAM: 
LE CORDON BLEU SERTİFİKA EĞİTİMLERİ


