Değerli Mezunlarımız, Misafirlerimiz,
Uzun süredir sabırsızlıkla beklediğimiz mezuniyet törenimizde sizleri aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.
Hepimizin bildiği gibi törenimiz maalesef pandeminin devam ettiği bir dönemde gerçekleşecek. Sizlerin ve sevdiklerinizin
sağlığını korumak, riskleri azaltabilmek için tören günü uymanızı rica edeceğimiz kuralları sizlerle paylaşmak isteriz.

MEZUNİYET TÖRENİ MEZUN PROGRAMI
Kep, Cübbe, İsimlik Dağıtım *
Aileler İçin Karşılama
Yürüyüş Sıra Düzeni
Tören Yürüyüşü **
Mezuniyet Töreni
Tören Bitişi

12:00 - 14:00
14:00
15:00
16:00
16:30
18:30

ScOLa Binası Önü
Mezuniyet Alanı (Futbol Sahası Yanı Yeşil Alan)
Spor Merkezi Yolları ve Öğrenci Merkezi Önü
Futbol Sahası

*Kep, cübbe dağıtımı sırasında lütfen öğrenci kimlik kartlarınızı ve Öğrenci Hizmetleri'nden aldığınız Mezuniyete Katılım onay
mailini ilgili görevliye gösteriniz.
* *Tören yürüyüşü başladıktan sonra tören alanına giriş mümkün olmayacaktır.

PANDEMi RiSK YÖNETiMi VE KAMPÜSE GiRiŞLER
GÖREVLiLER
Kampüste görev yapacak tüm paydaşlarımızın, akademik, idari personel ve hizmet alınan firma çalışanlarının aşı durumları ve HES kodları günlük
olarak kontrol edilmektedir.
MEZUNLAR & MiSAFiRLER
Tören gününde kampüsümüze girişler, mezunlarımız tarafından belirtilen katılımcı listeleri esas alınarak yapılacaktır. Katılımcı listelerinde ismi
olmayan mezun ve misafirlerimizin Tören Alanı'na girişleri mümkün olamayacaktır.
Tüm katılımcılarımızdan, aşı durumlarını; aşı olmayanların da PCR sonuçlarını başvuru platformuna yüklemeleri istenmiştir.
Katılımcıların tümünden mezuniyet günü geçerliliği olan HES kodunu cep telefonlarındaki güncellenmiş HES uygulamasından QR kod olarak
göstermeleri beklenmektedir.
Yabancı uyruklu misafirlerimizin kampüse girişlerinden önce cep telefonlarına HES uygulamasını yüklemeleri gerekmektedir. HES uygulamasını
indiremeyen misafirlerimiz SMS ile HES kodu alabilirler (HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; uyruk, pasaport numarası, doğum yılı
ve soy ismi yazıp 2023'e SMS göndererek HES kodu alabilirler). Eğer varsa aşı kartlarını (pasaport numarasına kayıtlı) ve pasaportlarını veya
negatif sonuçlu PCR testlerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Giriş kontrol sırasında beklememek için lütfen cep telefonunuzu,
güncellenmiş HES uygulamanızı açık tutunuz ve kimliğinizi hazır
bulundurunuz.
Hayat Eve Sığar uygulamasının Ayarlar sekmesinden risk, aşı,
hastalık, test statülerinin açık olduğundan lütfen emin olunuz.
HES kodu sorgulama alanından HES kodunuzu sorgulayınız.
"RiSKSiZDiR, KiŞiNiN AŞI/BAĞIŞIKLIK/TEST VERiLERi iÇiŞLERi
BAKANLIĞI GENELGESiNE UYGUNDUR." olduğunuzu kontrol
ediniz.
Aşıları tamamlanmamış katılımcıların, HES ve kimlik kontrollerinin yanı sıra son 24 saate ait negatif PCR sonucunu tören gününden bir gün
öncesinde açılan başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. PCR testi ibraz etmesi gereken davetlilerimizden sonuçlarını önceden
yükleyemeyenler, giriş kontrolleri sırasında e-Nabız'dan veya basılı olarak gösterebilirler.
HES sorgulaması “Riskli” çıkan veya aşısı olmayıp negatif PCR sonucu ibraz edemeyen mezun ve misafirlerimiz kampüse alınmayacaklardır.
“Riskli” mezun veya misafirlerimizle aynı araç içerisinde seyahat eden katılımcılar kampüse alınmayacaklardır.
Giriş sırasında size teslim edilen “tören rozetini” kampüste bulunduğunuz sürece takılı tutunuz.
Tüm katılımcıların tören öncesinden başlayarak, tören sırasında ve sonrasında sosyal mesafe kurallarına uymaları, ağız ve burunlarını kapatacak
şekilde sürekli maske takmaları zorunludur. Tören öncesinde sunucularımızın yaptığı bilgilendirmelere uyulması önemle arz edilir.
KAMPÜSE ULAŞIM
Kampüse girişte mezun isminin belirtilmesi gerekmektedir.

Mezuniyet töreni futbol sahasında düzenlenecektir.

OTOPARKLAR
Mezuniyet töreni için, AB2, AB1, Yurt 1, Yurt 4-5 kapalı otoparklar ile PA4,
PA5 ve PA6 açık otoparkları kullanılacaktır.

Kampüse araçlı girişler; Yurtlar Ana Giriş ve Servis
Alanı'ndan yapılacaktır.
Kampüse gelirken, Orman Sokak ve Yurtlar ana girişe
gelen yollar üzerinde kurulan güvenlik noktasında
bulunan güvenlik görevlilerimiz, kampüs yoğunluğuna
göre yönlendirmeler yapacak olup, yönlendirmelere
uymanız beklenecektir.

Engelli veya yaşlı misafirlerimiz için Yurt 1 otoparkı
engelli park yerleri tahsis edilmiştir. Yurt 1 önünden
tekerlekli sandalye temin edilebilir.

Kampüsümüzde tüm misafirlerimize yetecek kadar
otopark alanı mevcuttur.

Tören günü için özel ihtiyacı olan misafirlerimizin konu ile ilgili olarak,
Solution Center (Çözüm Merkezi) Mezuniyet 2020-2021 kategorisi üzerinden
bilgilendirme yapmaları yeterli olacaktır.

SHUTTLE SAATLERİ
ÇEKMEKÖY MADENLER METRO DURAĞI - KAMPÜS 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30
KAMPÜS - ÇEKMEKÖY MADENLER METRO DURAĞI 19:00
MAX

10

Shuttle'larımız her sefer sonunda dezenfekte edilmekte ve seyreltilmiş kapasiteyle hizmet vermektedir.
Shuttle'larda maske kullanımı zorunludur.

CÜBBE, ŞAL, KEP VE SAHNE
SIRA NO. DAĞITIMI
Cübbe, şal, kep ve sahneye çıkış sırası kartı
dağıtımı ScOLa Binası girişi önündeki
alandan yapılacaktır. Cübbeler, XS, S, M, L,
XL, XXL olarak altı ayrı bedende
hazırlanmıştır. Cübbelerin kesimleri bol
olduğu için normalde giydiğinizden
bir beden küçük almanızı öneririz.
Cübbenizi, tören bitiminden sonra yeşil alan
veya diploma dağıtım alanına bırakınız.

MEZUNLAR TÖREN ÖNCESi SIRAYA
GiRiŞ
Tüm mezunlarımızın en geç saat
15:00’te tören yürüyüşüne hazırlık için
giriş kartlarında belirtilen bloklara
göre A, B ve C olarak Spor Merkezi
yolu ve Öğrenci Merkezi önünde
toplanmalarını rica ederiz.

DiPLOMA DAĞITIMI
Diploma dağıtımları, açık tenis kortunda yapılacaktır.
Diplomasını henüz almamış mezunlarımızın çıkış
yapmadan bu alandan diplomalarını teslim almalarını
önemle hatırlatırız.

TÖREN BiTiMi
Tören bitiminde otoparklara giriş yaptığınız kapıdan çıkış yapmanızı
öneririz. Otoparklarda, lütfen güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerini
takip ediniz.
DiĞER HUSUSLAR
Tören günüyle ilgili gerekli tüm bilgi ve duyurulara
https://commencement.ozyegin.edu.tr/tr den de ulaşabilirsiniz.

A BLOK: ÖĞRENCİ
MERKEZİ ÖNÜ YOLU
B BLOK: ScOLa-SUBWAY
ÖNÜ YOLU
C BLOK: SPOR MERKEZİ
YURTLAR YOLU

Misafirlerimiz tarafımızdan kullanılabilecek kapalı alanlar önceden
belirlenmiş olup, düzenli olarak havalandırılacak ve dezenfekte edilecektir.
Kampüsümüz geniş bir alana yayılmış olup, 10 dakikayı aşmayacak
yürüyüşler gerekebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

TÖREN
Tören Alanı ve çevresindeki yeşil alanlar saat 14:00 itibarıyla
kullanılabilir.

Törende Türkçe-İngilizce simultane çeviri hizmeti sunulacaktır.
Kulaklıklarınızı, Tören Alanı'na giriş kapısından temin edebilirsiniz.
Bu hizmetten yararlanmak isteyen misafirlerimiz Solution Center
(Çözüm Merkezi) Mezuniyet 2020-2021 sekmesine taleplerini iletebilirler.

Tören Alanı'nda misafirlerimiz için oturumlar her bir mezunumuz
için dörder kişilik ayarlanmıştır.

Mezuniyet Alanı içerisinde tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaktır.

Tören öncesi, sırası ve sonrasında gerekmedikçe yer değişikliği
yapmayınız.

Evcil hayvanların kampüs alanına girişine izin verilmemektedir.

Diploma alımı sırasında tüm mezunlarımızın profesyonel
fotoğraf çekimleri yapılacaktır.
Tören bitiminde önce akademisyenlerimiz, sonrasında
mezunlarımız, son olarak da misafirlerimiz çıkış yapacaklardır.

Göstereceğiniz anlayış ve iş birliği için
şimdiden teşekkür eder, keyifli ve
unutulmaz bir gün geçirmenizi dileriz.

Lütfen ilgili duyuruları takip ediniz.
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