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“PANDEMİDE 
MODEL ÜNİVERSİTE 

OLDUK”

SÖYLEŞİ | DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Tüm dünyayı etkisi 
altına alan koronavirüs (COVID-19) döneminde yüz 
yüze ve online eğitimi birleştirerek, ‘harmanlaşmış 
modeli’ oluşturduk. İAÜ olarak pandemide model 

üniversite olduk” dedi. 

İAÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN:
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DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN: 
“Türkiye’de ilk 5 üniversite arasına 
girme hedefimiz vardı, bu hedefimizi 
gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 
100. yılında 2023’te dünyanın ilk 500 
üniversitesi içinde olmayı hedefliyoruz. 
2023’e varmadan bu hedefi yakalayacağız.”
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İ stanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), pan-
demi döneminde yüz yüze ve online 
eğitimi birleştirerek, ‘harmanlaşmış 
eğitim modeli’ni oluşturarak, pande-

mide model üniversite oldu. 2020-2021 eği-
tim-öğretim döneminde tercihlerde yine li-
der olan İAÜ, Türkiye’de ilk 5 üniversite 
arasına girmeyi başardı. İAÜ’nün 2023 he-
defi ise dünyada ilk 500 üniversite arasın-
da yer alabilmek. İstanbul Aydın Üniversi-
tesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Aydın, pandemi sürecinde üniver-
site olarak aldıkları tedbirleri ve oluştur-
dukları harmanlaşmış eğitim modelini Eko-
vitrin’e anlattı.

Türkiye’de en önemli gündem konuları-
nın başından kuşkusuz eğitim geliyor. ilko-
kullarda birinci sınıflarda yüz yüze eğitim 
başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi ola-
rak yüz yüze ve online eğitimi birleştirerek 
‘harmanlaşmış modeli’ oluşturdunuz. Bu 
modeli nasıl geliştirdiniz, model ne zaman 
ve nasıl uygulanmaya başlanacak? 

İstanbul Aydın Üniversitesi yaklaşık 10 yıl-
dır bazı programlarında online eğitim yapı-
yordu. Çok ciddi şekilde donatılmış yakla-
şık 15 adet online eğitim stüdyolarımız var. 

Şimdiye kadar bazı derslerimizi online, bazı 
derslerimizi de örgün eğitim yani yüz yüze 
yapıyorduk. Öğrenciler aldığı dersleri bir de 
online olarak evde alıyordu. COVID-19 başla-
dığı zaman biz zaten buna hazırdık yani za-
ten bir altyapımız vardı. Çıraklık ve kalfa-
lık dönemimizi arkada bırakmıştık. Sadece 
önlisans ve lisans değil yüksek lisans ders-
lerini de online olarak yapıyorduk. Tabi ko-
ronavirüs ile beraber bu yapıyı daha da güç-
lendirdik, biraz daha bilimsel yöne ağırlık 
verdik. Harmanlaşmış eğitim modeli aslın-
da hibrit değil bazen kavram karmaşası ya-
şanıyor zaman zaman. Hibrit şöyle oluyor; 
Eğitimin bir kısmı online veriliyor bir kısımı 

da örgün. Sağlık bilimleri, mimarlık veya gü-
zel sanatlarda eğitim zorunlu olarak uygu-
lamalı yapılıyor. Bir de sözel dersler diye ifa-
de ettiğimiz finans, iktisat ve edebiyat gibi 
bölümlerde de online eğitim veriliyor. Buna 
hibrit diyoruz. Harmanlaşmış eğitim mode-
li ise tamamen farklı… Online eğitim ve ör-
gün eğitimde en güçlü yönleri alıp onu har-
manlayarak bir model oluşturduk. Bu da 
sanki hibrit gibi algılanıyor ama asla değil. 
Harmanlaşmış model, öğrenci online eğitim 
görse bile kendini sınıfta hissedecek şekilde 
eğitim alması. Hem psikolojik hem pedago-
jik olarak ders içeriklerini ona göre hazırlı-
yorsunuz. Yani 3 boyutlu animasyonlar, gra-

HARMANLAŞMIŞ EĞİTİM 
MODELİ’Nİ KURDUK: 

“Online eğitim ve örgün 
eğitimde en güçlü yönleri 
alıp onu harmanlayarak 

Harmanlaşmış Eğitim 
Modeli’ni oluşturduk. 
Harmanlaşmış model, 

öğrenci online eğitim görse 
bile kendini sınıfta hissedecek 

şekilde eğitim alması 
anlamına geliyor. Hem 

psikolojik hem pedagojik 
olarak ders içeriklerini ona 
göre hazırlıyorsunuz. Yani 
3 boyutlu animasyonlar, 
grafikler ve resimlerle 

öğrenci evinde kendini sınıfta 
hissediyor.” 
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fikler ve resimlerle öğrenci evinde kendini 
sınıfta hissediyor. Biz buna harmanlaşmış 
eğitim modeli diyoruz. 

“HARMANLAŞMIŞ EĞİTİM 
MODELİNİ OLUŞTURDUK”

Harmanlaşmış eğitim modelinde sistem 
nasıl işliyor?

Online eğitimde öğrenci soru sorabiliyor, 
itiraz edebiliyor, buna hoca cevap verebili-
yor. Bu canlı yayından öte bir şey. Harman-
laşmış eğitimde hocanın işi biraz daha zor, 
çünkü öğrenci sınıfta iken ona direktif ve-
rebiliyorsunuz, harmanlaşmış eğitim mo-
delinde böyle bir şansınız yok. Bu modelde 
hoca ders içeriğini mükemmel bir şekilde 
hazırlamak durumunda. Yani hem örgün 
eğitim hem de online eğitimin en güçlü yön-
leri ele alınarak oluşturulan eğitim mode-
line ‘Harmanlaşmış Eğitim Modeli’ diyoruz. 
Dolayısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi ola-
rak bu modeli hayata geçiriyoruz. ABD’de 
harmanlaşmış eğitim üzerine doktorası-
nı yapmış hocamızın öncülüğünde bu mo-
deli geliştirdik. Sonuçta dünya koronavirüs 
ile yeni tanıştı, hiç kimsenin hesabında böy-
le bir şey yoktu. Sadece eğitim sektörü için-
de değil diğer sektörler için de böyle. Dolayı-
sıyla her sektör koronavirüse göre kendini 
geliştiriyor, yenilikleri tekrar sistemin içe-
risine sokuyor. Harmanlaşmış eğitim mo-
delinde sınıfları ve altyapıyı baştan oluştur-
duk. Bu model; daha mükemmel, daha etkin, 
daha aktif ve daha öğrenci odaklı bir model. 
Öğrencinin daha mükemmel olarak anlaya-
bileceği, kendini sınıfta daha çok hissedebi-
leceği, öğrenciyle duygusal bağ ve iletişim 
kurabileceğiniz, psikolojik açıdan öğrenciyi 
kavrayabileceğiniz, kucaklayabileceğiniz ve 
etkin eğitimi verebileceğiniz bir sistemden 
bahsediyorum. 

Harmanlaşmış modelde sınavlar yüz 
yüze mi olacak? 

Hangi dersi hangi modelle veriyorsanız 
sınavı da ona göre oluyor. Yani Tıp Fakülte-
si’ndeki öğrencilerimiz harmanlaşmış eği-
tim almıyorlar, mesela bazı dersleri alıyor-
lar, diğer dersleri bizzat laboratuarlarda 
alıyorlar. Sağlık Bilimleri, mimarlık ve güzel 
sanatlar gibi bölümlerde kampüse geliyor-
lar. Yani kampüste örgün olarak aldıkları 
derslerin sınavı yüz yüze, online olarak al-
dıkları derslerin sınavı da online olacak. Bu 
modele 14 Mart’ta başladık. 

“İAÜ OLARAK 
TERCİHTE LİDER DURUMDAYIZ”

Pandemiye rağmen gençlerin üniversi-
teye olan ilgisinde azalma değil artış var. 

İAÜ OLARAK TERCİHTE YİNE LİDERİZ: “İstanbul Aydın 
Üniversitesi şu anda kontenjanları açıklanmamasına rağmen 
yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Yani yine lider durumdayız. 

Zaten her yıl yüzde 90 doluluk oranına sahip oluyoruz, 
yıllardır böyleyiz.”
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Bu yılki kayıt dönemini nasıl geçirdiniz? 
İAÜ olarak tercihler konusunda lider bir 
üniversitesiniz, bu konuda bilgi verir mi-
siniz?

İstanbul Aydın Üniversitesi şu anda kon-
tenjanları açıklanmamasına rağmen yüz-
de 95 doluluk oranına ulaştı. Yani yine lider 
durumdayız. Zaten her yıl yüzde 90 doluluk 
oranına sahip oluyoruz, yıllardır böyleyiz. 
YÖK bu sene bir karar alarak taban puanla-
rı 10 puan aşağı düşürdü. 10 puan çok büyük 
bir rakam. Yani bunun sonucunda binler-
ce öğrenci öne çıkabiliyor. Dolayısıyla daha 
çok sayıda öğrencinin üniversiteye girmesi-
ne fırsat tanındı. Online eğitimin yapılacağı 
gerek Sağlık Bakanlığı gerekse devlet yetki-
lilerinin açıklamalarıyla belli olmuştu zaten 
önceden. Öğrencilerde de bulundukları böl-
gede eğitim alma fikri oluştu.

“YABANCI ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU 
PANDEMİDE ÜLKELERİNE DÖNDÜ”

Sahip olduğu yabancı öğrenci miktarıy-
la da İstanbul Aydın Üniversitesi oldukça 
başarılı bir üniversite. İAÜ’de 6 bin yaban-
cı öğrenci var, bunların durumu hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Pandemi ile beraber yabancı öğrencile-
rin büyük bir kısmı ülkelerine döndü. Tür-
kiye’de yüzde 75 oranında yabancı öğrenci 
evine döndü. Türkiye’de yaklaşık 180 bin ya-
bancı öğrenci vardı, bunun yüzde 25’i ülke-
de kaldı. Hava taşımacılığı uygun olmadığı ve 
geldiklerinde Türkiye’ye girişlerinde sıkın-
tı olmaya başlayınca evlerine dönmek zo-
runda kaldılar. Ancak yine de geçen yılın ra-
kamlarına ulaşmasa bile şu an uluslararası 
öğrenci kayıtları devam ediyor. YÖK bunun-
la ilgili bir karar aldı, burada YÖK’e teşekkür 
ediyorum. Pandemi dolayısıyla 31 Aralık’a 
kadar YÖK kayıtları uzattı, bu çok önemli 
bir ayrıcalık oldu. YÖK ayrıca farklı neden-
lerden dolayı Türkiye’ye gelemeyen öğren-
ciler için 2020-2021 döneminde eğitimi on-
line olarak yapabilme kararı aldı. Bütün bu 
kararlar uluslararası öğrenci akışını artırı-
yor. Ben bunların olumlu sonuç doğuracağı-
na inanıyorum. Kayıtlar devam ediyor ve bu 
alınan kararlarla uluslararası öğrenci sayı-
sında geçen yılki rakamlara ulaşacağımızı 
düşünüyorum.

“AKILLI VE ÇOK MODERN BİR 
KAMPÜS İNŞA EDİYORUZ”

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak de-
vasa büyüklükte yeni Sosyal Bilimler Kam-
püsü inşa ediyorsunuz. Bitmek üzere olan 

bu kampüs hakkında neler söylemek is-
tersiniz?

72 bin metrekare alanda devasa büyük-
lüğe sahip bir Sosyal Bilimler kampüsü inşa 
ediyoruz. Tüm sosyal bilimleri bu kampüse 
taşıyacağız. Akıllı ve çok modern bir kam-
püs… Teknolojinin tüm imkanlarını kulla-
nıyoruz, hiçbir yere insan eli değmeden 
sistemlerin çalıştığı bir kampüs ortaya çı-
kacak. Kampüste konferans salonları, top-
lantı odaları, laboratuarlar, sosyal donatılar, 
öğrenci işleri, mali işler, duruşma salonları 
ve pek çok birim yer alıyor. Kampüs en geç 
Ekim ayı sonunda hayata geçecek. Şu anda 
hocalar ofislerine taşınmaya başladılar. Bu 
kampüsle beraber İstanbul Aydın Üniver-
sitesi’nin kapalı alanı 420 bin metrekareye 
ulaşmış oldu. Öğrenci başına düşen kapa-
lı alanda dünya standartlarının üzerine çık-

mış olduk. Kapalı alan itibariyle yaklaşık öğ-
renci başına 19-20 metrekare yer düşüyor. 
Bu da çok büyük bir rakam. 

“7 BİN METREKARELİK 
KÜTÜPHANE YAPTIRIYORUZ”

Mustafa Bey, 2020-2021 dönemi için 
başka ne gibi hazırlıklar yaptınız?

2020-2021 dönemi için 2 milyon TL tuta-
rında kitap aldık. Bizim 50 bin civarında ba-
sılmış kitabımız var ama 20 milyona ulaşa-
bilen de ağlara sahibiz. Yani online olarak bu 
altyapıyı oluşturabilmek de önemli. Ayrıca 7 
bin metrekare büyüklüğe sahip kütüphane 
de yaptırıyoruz. Bu bina içinde çok donanım-
lı bir de eski kütüphanemiz vardı, orası da 8 
bin metrekare yani 15 bin metrekare bir ala-
na ulaşıyoruz böylece. Her türlü teknik dona-
nımı, özel çalışma odaları hazır ve dünyanın 

DEVASA BİR KAMPÜS İNŞA EDİYORUZ: “72 bin metrekare 
alanda devasa büyüklüğe sahip bir Sosyal Bilimler kampüsü 
inşa ediyoruz. Tüm sosyal bilimleri bu kampüse taşıyacağız. 

Akıllı ve çok modern bir kampüs… Teknolojinin tüm 
imkanlarını kullanıyoruz, hiçbir yere insan eli değmeden 

sistemlerin çalıştığı bir kampüs ortaya çıkacak.”
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her tarafındaki kütüphanelere ulaşabilen bir 
yapıya sahip. Yani kütüphanedeki kitap sayı-
sından çok öğrencinin kaç kitaba ulaşabile-
ceği alt yapısı olması daha önemli. 

İAÜ olarak pandemi şartlarında en iyi 
şekilde yeni eğitim öğretim dönemine ha-
zırsınız, öyle değil mi?

Evet kesinlikle yeni eğitim-öğretim döne-
mine hazırız. Şu anda laboratuarlar yapılı-
yor. Üniversitemizde animasyon birimi oluş-
turduk. Burada tüm programlarımız için 
animasyonlar hazırlanıyor. Öğrencilerimiz 
de bu animasyonlarla ders görüyorlar. Böy-
le bir sistem ABD’de bile yok. Biz pandemi dö-
nemini Türk üniversiteleri olarak çok güzel 
atlattık yani sistemi çok güzel yönettik. Hiç 
kriz çıkmadı, sınavlarımızı çok güzel yaptık, 

eğitimimizi çok güzel verdik. Yani bütün üni-
versiteler bunu çok güzel yaptı, bazı üniver-
sitelerin altyapısı olmadığı için başlangıçta 
biraz sıkıntı çektiler. Gerçekten Türkiye bu 
konuda atak yapmış durumda. ABD’de bütün 
üniversiteler koronavirüs ile beraber onli-
ne eğitime geçti, yani harmanlaşmış ve hib-
rit eğitim yok. Türkiye üniversiteleri ise har-
manlaşmış veya hibrit modeli kullanıyorlar. 

“TÜRKİYE’DE İLK 5 ÜNİVERSİTE 
ARASINA GİRDİK”

Vizyoner bir eğitimcisi ve girişimcisiniz. 
Bu zaman kadar tüm hedeflerinizi gerçek-
leştirmenizi takdirle takip ediyoruz. 2023 
yılına yönelik hedefleriniz nelerdir?

Türkiye’de ilk 5 üniversite arasına girme 
hedefimiz vardı, bu hedefimizi gerçekleştir-

dik. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023’te 
dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde olma-
yı hedefliyoruz. 2023’e varmadan bu hede-
fi yakalayacağız. 

Son olarak vurgulamak istediğiniz bir 
mesajınız var mı?

Koronavirüs bizi açık havada olmaya zor-
ladı. Onun için ben de bu süreci üniversite-
mizin sosyal tesislerinde geçiriyorum, yaş 
grubu itibariyle toplumun içerisine girme-
memiz, kendimizi izole etmemiz lazım. Ko-
nuşmalarımı buradan yürütüyorum ama 
yoğun çalışıyorum onu da ifade edeyim. 
Normal süreçten daha çok çalışıyorum, sa-
bah saat 8’de başlıyorum, bütün görüşmele-
rimi, online toplantılarımı bu şekilde gerçek-
leştiriyorum.

“Online eğitimde öğrenci soru sorabiliyor, itiraz edebiliyor, buna hoca cevap verebiliyor. Bu 
canlı yayından öte bir şey. Harmanlaşmış eğitimde hocanın işi biraz daha zor, çünkü öğrenci 
sınıfta iken ona direktif verebiliyorsunuz, harmanlaşmış eğitim modelinde böyle bir şansınız 

yok. Bu modelde hoca ders içeriğini mükemmel bir şekilde hazırlamak durumunda.”


