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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sisteminde Yaz Okulu Dönemi  
Başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 2018-2019 öğretim yılında ilk defa yaz okulu uygulamasını baş-
lattı. Yaz okuluna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl son kez düzenlenen üç ders sınavından farklı olarak yaz okulunda öğrencilerin ders seçebilmeleri 
için son öğretim yılında kayıt yenilemiş olması gerekmiyor. Ayrıca yaz okulu sınavlarının tüm sınav merkez-
lerinde yapılması planlanıyor. Ancak öğrenci sayısı yetersiz olan ilçe sınav merkezlerinde öğrenciler bağlı 
oldukları il sınav merkezlerinde sınava alınabilecekler.

Bu uygulama ile bölümünün herhangi bir döneminden kalan dersleri yüzünden mezun olamayan öğrenci-
ler, erken bitirmek için üstten ders almak isteyenler ya da alttan kalan derslerini almak isteyen öğrenciler, 
yaz okulunda öğrenimlerine devam edebilecekler. Yaz okulu uygulaması ile ilgili yönetmeliğe göre; öğren-
ciler tek sınav üzerinden değerlendirilecek ve bu sınav 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak. 
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Öğr.Gör. Serap UĞUR

Türkiye programları için kayıtları tamamlanan yaz okulu döneminde öğrenciler en fazla beş ders seçebildi-
ler. 1245 dersin seçildiği yaz okulunda dersler başladı. 

Öğrenciler seçtikleri derslerin yardımcı malzemelerine eKampüs sisteminden ders içeriklerine ulaşabiliyor. 
Geçmiş dönemde yapılan canlı ders kayıtları, özetler, çıkmış sorular ve daha birçok ders malzemesi erişime 
açık. 

Öğrenciler ayrıca Özet Oku, AÖS Sorular ve Anadolu Mobil uygulamalarından da ders malzemelerine  
erişebiliyor.

Yaz okulu sınav merkezi değişikliği için de süreç devam ediyor, sınav merkezini değiştirmek isteyen öğren-
ciler 30 Temmuz 2019 saat 23.59’a kadar öğrenci otomasyonu üzerinden sınav merkezi tercihi yapabilirler.



Batı Avrupa Programları Mezunlarına 
Coşkulu Uğurlama

Anadolu Üniversitesi Batı 
Avrupa Programları 2018-2019 
Akademik Yılı Mezuniyet Töreni,  
Almanya’nın Köln kentinde 
yapıldı. 29 Haziran Cumartesi 
günü yapılan törende yeni 
mezunlar büyük coşku yaşadı. 
Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu 
rezidansında, Başkonsolos 
Ceyhun Erciyes ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen törene, Rektör 
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı yanı 
sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali 
Savaş Koparal, Genel Sekreter 
Ersin Eroğlu, Açıköğretim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel 
Güney, Köln Başkonsolosluğu 
Eğitim Ateşesi Prof. Dr. Mustafa 
Gençer, Merkez Büro Yöneticisi 
Öğr. Grv. Salih Gümüş, Anadolu 
Üniversitesi Köln Ofisi Yöneticisi 
Selahattin Tarhan, Rektör 
Danışmanı Doç. Dr. Haluk Birsen 
ile aileler katıldı.

Prof.Dr. Çomaklı burada 
yaptığı konuşmada, Anadolu 
Üniversitesinin Batı Avrupa 
ülkelerinde 33 yıldır hizmet 
verdiğini dile getirdi. Rektör 

Çomaklı şöyle konuştu: “Anadolu 
Üniversitesi olarak yaklaşık 33 
yıldır Batı Avrupa Programları 
dahilinde Türk vatandaşlarına, 
Türkçe konuşan kişilere eğitim 
hizmeti ulaştırıyoruz ve 
planlamalara devam ediyoruz. 
Bugün de bunun meyvelerinden 
bir tanesini aldık. Bu meyveler 
bizim için öğrencilerimizin 
mezuniyeti ve aileleriyle 
beraber bunu kutlamamızdı. 

Başkonsolosumuz Ceyhun Erciyes 
Beyefendiye, Başkonsolosluk 
Rezidansını bize açtığı için 
teşekkür ediyoruz“ dedi.

Bu çalışmaların ilerleyen 
zamanda artarak devam 
edeceği dile getiren Prof. Dr. 
Çomaklı, “Eğer bir aksilik çıkmaz 
ise öğrencilerimiz ile daha 
nice mezuniyet programları 
düzenlemeyi düşünüyoruz. 
Buradan da Türklere ve Türkçe 
konuşan herkese Anadolu 
Üniversitesi’nin açıköğretim 
sisteminden eğitim almalarını 
tavsiye ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

“Dijitalleşen dünyada eğitim 
binasını inşa edeceğiz” 

Anadolu Üniversitesi’nin 
dijitalleşmede Türkiye’nin 
öncü kurumlardan bir tanesi 
olduğunun altını çizen Çomaklı, 
“Dijitalleşme konusunda 
yatırımlarımız olsun, eğitim 
kadromuz olsun ileriye doğru bir 
planlama yaptık. Dijitalleşmenin 
öneminin farkına vardığımız 
için bu konuda eğitime dönük 

4
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Dr.Öğr. Üyesi Zeynep KARAL ÖNDER

planlamalarımız var. Burada şundan bahsetmek lazım; 
dijitalleşmeye başlayan dünya dediğimizde, şu anda 
vazgeçemediğimiz telefonlarımız tabletlerimiz ve 
bilgisayarlarımız var. Fiziksel dünyadan bağımsız bir dünya, bu dünya. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak 
bu dijitalleşen dünyada eğitim binasını inşa edeceğiz. Bunun için de yeterli gücümüz, kadromuz ve devlet 

desteğimiz var” dedi.

“Alman hükümetine ve devletine buradan 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” 

Alman devletine, Türkiye’deki Açıköğretim 
Sisteminin burada sürdürülmesine destek verdikleri 
için teşekkür ettiklerini söyleyen Çomaklı, “Uzun 
seneler kadim dostluğu olan milletleriz biz. Alman 
hükümetine ve devletine buradan teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.“ dedi.

Başkonsolos Erciyes: “Anadolu Üniversitesi’nin 
sistemi meyvelerini veriyor” 

Törende bir konuşma yapan Türkiye‘nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ise, “Sevinçliyiz; çünkü 
Anadolu Üniversitesi’nin 33 yıl önce Başkonsolosluk bünyesinde Köln’de kurduğu bu eğitim sistemi 

meyvelerini veriyor. Sizler gibi başarılı 
öğrencilerin mezun olması bizleri mutlu 
ediyor“ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezun olan 
öğrencilere başarı belgeleri ve diplomaları 
takdim edildi. Çekilen hatıra fotoğraflarının 
ardından öğrenciler hep birlikte keplerini 
havaya fırlatarak coşkulu bir tablo oluşturdu.

Kaynak: e-gazete



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim  
Sistemi Yurtdışı Sınavları 2018-2019  
Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem 
Sonu Sınavları Başarıyla  
Gerçekleştirildi
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Dr.Öğr. Üyesi Zeynep KARAL ÖNDER

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Batı Avru-
pa, Azerbaycan, Balkan ve Suudi Arabistan Program-
ları bahar dönemi dönem sonu sınavları 23 sınav 
merkezinde 2595 aktif öğrenci için 22-23 Haziran 
2019 tarihlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştiril-
di. 22 Haziran Cumartesi günü aynı zamanda Batı 
Avrupa Programları seçme sınavı yapıldı ve sınava 
1200 aday katıldı. 



“Açıköğretim Batı Avrupa Programı” 
Toplantısı
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan 
Çomaklı: “Dijital dönüşümden kaçınmak imkânsız. 
Biz bunun eğitim alanını vazife edinmiş durumda-
yız”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan 
Çomaklı, “Dünyada dijital dönüşümden      geçildiği-
ni belirterek, “Bundan kaçınmak imkansız. Biz bunun 
eğitim alanını vazife edinmiş durumdayız.” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Berlin International Univer-
sity’de      istişare ve bilgi verme amaçlı düzenle-
nenen “Açıköğretim 
Batı Avrupa Progra-
mı” tanıtım toplantı-
sında konuştu.

Yurt dışında yaşa-
yan vatandaşla-
ra daha iyi hizmet 
vermek için onların 
görüşlerini almak 
istediklerini ifade 
eden Rektör Çomak-
lı, “Dünyada sayılı 
kurumlar içindeyiz. 
Sizlerin aklı da biz-
ler için önemli, bu 
yüzden sizlerin de 
fikrini almaya gel-
dik. Bize isteklerinizi 
söylemenizi istiyo-

ruz. Sınırlarımızı biliyoruz. İşimiz 
eğitim. Vergilerinizle oluşturulmuş 
Anadolu Üniversitesinin etinden 
sütünden yararlananın, bizleri ra-
hat bırakmayın.” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi’nin dünyada 
öğrenci sayısı bakımından 3. sıra-
da bulunduğunu belirten Çomaklı, 
“Dünyada dijital dönüşüm var ve 
bundan kaçınmak imkânsız. Biz bu-
nun eğitim alanını vazife edinmiş 
durumdayız.” ifadesini kullandı.     

İlk temas noktalarının yurt dışında 
yaşayan vatandaşlar olduğunu dile 
getiren Çomaklı, “200’den fazla bi-

lişim uzmanı ve 2 binden fazla öğretim görevlisi ile 
ortaya çıkardığımız eğitimi, halkımıza anlatmak için 
buradayız” dedi.

Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik de 
eğitimin en önemli konulardan biri olduğunu ifade 
ederek, “Almanya’da şanslı konumdayız. Biz burada 
fırsatlar varken faydalanmıyoruz. Almanya çok ciddi 
eğitim imkanı sunuyor. Yapacak çok şeyimiz var.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.



Çelik, açıköğretim fırsatlarından yararlanılmasının önemine değinerek şunları kaydetti:

 “Bu toplantı bir başlangıç noktası. Bunu daha ileri götürüp ve daha da geliştirmemiz lazım. Sivil toplum 
kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Gençlerimize daha fazla yaygınlaştırmak için çalışmalıyız. Bugün 
burada bir fikir verme şansı yakalayacağız. Bundan faydalanalım lütfen.” 

MÜSİAD Berlin ile Berlin International University arasında anlaşma

Bu arada Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Berlin Şubesi  ile Berlin International  Univer-
sity arasında iş birliği yapılmasına ilişkin iyi niyet anlaşması da imzalandı.

Berlin International Üniversitesi Genel Sekreteri Turgut Tülü, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, 
burada gençlerin eğitimine ve velilerin bilinçlenmesine katkı sunmak istediklerini belirterek, Almanya’da 
MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının birçok kesime ulaştığını ifade etti.

Tülü, üniversite olarak bu iyi 
niyet anlaşması bağlamında 
hem fiziki hem akademik kad-
ro hem de bilgi ve birikimle 
MÜSİAD Berlin’in düzenle-
yeceği eğitim programlarına 
destek vermek istediklerini 
söyleyerek, burada gelecekte 
yapılacak ortak projeler için 
bir adım attıklarını kaydetti.

Gençlerin üniversite eğitimi 
ile ilgili MÜSİAD’ın önemli 
rol üstlendiğine işaret eden 
Tülü, eğitimde toplumun 
neye ihtiyacı varsa o ihtiyacı 
gidermeye odaklanacaklarını 
ifade etti.

MÜSİAD Berlin Şubesi Başkanı Fikret Doğan da kurum olarak bilim dünyası ile yakın iş birliği içinde olduk-
larını dile getirerek, bu anlaşmayla bilim insanlarının MÜSİAD Berlin üyelerine seminerler vermelerinin 
amaçlandığını belirtti.

Doğan, ayrıca üniversite öğrencilerine iş insanları olarak staj imkanları sunacaklarını kaydetti.

Kaynak : AA
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Anadolu Üniversitesi Eğitim Alanında Yeni 
ve Önemli Bir İşbirliğine Daha İmza Attı

Dr.Öğr. Üyesi Zeynep KARAL ÖNDER



Anadolu Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi ile eğitim alanında bir işbirliği proto-
kolü imzaladı. Protokol, Anadolu Üniversitesi adına 
Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Akademisi adına Akademi Başkanı 
Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından 2 Temmuz 
2019 tarihinde imzalandı. 

Bu protokol çerçevesinde, uzaktan eğitimde 37 yıllık 
bilgi birikimiyle 27 ülkeye eğitim hizmeti götüren 
Anadolu Üniversitesi tarafından Jandarma Genel 
Komutanlığı personeline eğitim desteği verilecek. 
İki yıl geçerli olacak protokol ile Jandarma Genel 
Komutanlığının çeşitli birimlerinde görevli Jandar-
ma personeline Anadolu Üniversitesi tarafından 
hazırlanacak “Halkla İlişkiler Uzaktan Eğitim Sertifi-
ka” eğitimi verilecek. Altı haftalık dönemler halinde 
erişime açılacak olan eğitim, İçişleri Bakanlığı Eği-
tim Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen İçişleri e-
Akademi üzerinden yürütülecek. 

Yapılan bu önemli işbirliği ile ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite olarak diğer ku-
rumlarla yürüttükleri ortak çalışmalara büyük önem 
verdiklerini vurguladı.

Daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı ile eği-
tim ve iletişim alanlarında iş birliği protokolleri im-
zaladıklarını hatırlatan Rektör Çomaklı, şu ifadeleri 
kullandı:

“Bu protokolle, iş birliklerine bir yenisini daha ek-
ledik. Halka ilişkiler alanındaki akademik birikimi-
mizi uzaktan eğitimdeki tecrübemizle birleştirerek, 
jandarma teşkilatımıza eğitim desteği vereceğiz. 
Milletimizin hizmetinde olan iki kurumun ortak ça-
lışacak olması bizim için mutluluk verici. Ülkemizin 
güvenliği ve halkımızın huzuru için çalışan jandar-
ma teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün 
korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağ-
lanması yönündeki hizmetleriyle yüce milletimi-
zin engin sevgi ve güvenine ulaşmıştır. Üniversite 
olarak sahip olduğumuz bilgi birikimiyle, jandarma 
teşkilatımıza imkânlarımız dahilinde destek vermek 
gayretindeyiz. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya 
devam edeceğiz.”

9

Dr. Öğr. Üye. H. Cem SAYIN 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Alanında Yeni 
ve Önemli Bir İşbirliğine Daha İmza Attı
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   Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesin-
de öğrencilerin ders içeriklerine erişimleri konusun-
da kullanılan öğrenme yönetim sistemi e-Kampüs 
yenilendi. e-Kampüs Anadolu Üniversitesinin kendi 
kaynaklarını kullanarak kitlesel talebe cevap vere-
bilecek şekilde yenilendi ve bu kapsamda yerli ve 
milli özelliği taşıması ayrıca önemli.

Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) olarak adlandırılan 
sistem başlığı altında geliştirilen yeni e-Kampüs, üç 
ders sınavları ve yaz okuluyla beraber Açıköğretim 
Sistemi bünyesindeki öğrencilerin hizmetine açıldı.. 
Zengin bir içeriğe sahip olan platform, öğrencinin 
sorumlu olduğu derslere çalışırken ihtiyaç duydu-
ğu öğrenme malzemelerini bünyesinde barındırıyor. 
Öğretim üyesi hocalarımız tarafından gerçekleştiri-
len canlı dersler, özet videolar, çıkmış sınav sorula-
rı, nitelikli sorular, sorularla öğrenelim, sesli kitap, 
ders tanıtımları, alıştırma soruları ve ünite özetleri 
E-Kampüs platformunda kullanılan temel malze-
meler. Malzemelerin büyük çoğunluğu ders içeri-
ğini detaylı şekilde gösterme amacında olurken;
bazı malzemeler çalışılan dersi pekiştirme amacı
taşıyor. Üretilen malzemeler çoğunlukla Envanter
Takip Sistemi (ETS) üzerinden üretilip geliştirilerek
yine bu sistem üzerinde saklanıyor. Malzemelerin

üretimi ve geliştirilmesi konusunda öğretim elema-
nı ve öğretim üyesi hocalarımızdan destek alınıyor. 
Her ayın belirli tarihlerinde akademik personelden 
ETS üzerinden temin edilen malzemeler, otomatik 
olarak e-Kampüste öğrencinin kullanımına açılıyor. 
Yeni e-Kampüs sisteminin geliştirilmesinde, ETS’de 
malzeme havuzunun oluşturulmasında, geliştiril-
mesinde ve öğrencinin kullanımına sunulmasında 
ise Öğrenme Teknolojileri AR-GE Biriminin desteği 
oldukça fazla. Birim bünyesinde hizmet veren aka-
demik ve idari personel, öğrenci için kaliteli malze-
me üretmek adına büyük çaba gösteriyor. 

Yeni ve zengin içeriğiyle öğrenci dostu olan yeni 
e-Kampüs yazılımı, öğrencinin sorumlu olduğu 
ders malzemelerine oldukça kolay erişim imkânı 
sağlıyor. Ders malzemelerinin yanı sıra öğrencinin 
sınavlara nasıl hazırlanması gerektiği konusun-
da oryantasyon ve rehberlik hizmeti sunan vide-
olar da sistem içerisinde mevcut. Öğrenciler aynı 
zamanda sistem içerisinde fikirlerini ve sorularını 
paylaşabileceği forumlara kolaylıkla ulaşabiliyor. 
e- Kampüse erişim sağlamak isteyen öğrencilerimiz 
http://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden, Anadolu 
Üniversitesi tarafından oluşturulan ve geliştirilen 
bu yeni platforma giriş yapabilirler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim  
Sistemi Yeni e-Kampüs ile Yepyeni Bir 
İçeriğe Sahip Oluyor

http://ekampus.anadolu.edu.tr
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AOS Mezun Yeni Arayüzüyle Kullanıcı 
Hizmetinde

Arş. Gör.Dr. Gözde TÜRKTARHAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi mezunla-
rı için oluşturulan AOSMEZUN platformu yenilenen 
içeriği ve arayüzüyle kullanıcılara ulaşıyor.  Açıköğ-
retim Sistemi mezunlarının başarı hikâyelerine, Ka-
riyerim ve İş Hayatım platformuna, kişisel ve mes-
leki gelişim malzemelerine, yaşam boyu öğrenme 
fırsatlarına ve iş olanaklarına erişim sağlanabilen 
yeni mezunlar sayfası sürekli güncellenerek Açıköğ-
retim Sistemindeki her yeniliği mezunlara duyuru-
yor. 

Kariyerim ve İş Hayatım” platformunda, mezuniyet 
sonrasında karşılaşılabilecel durumlar göz önünde 
bulundurularak, ihtiyaç olacağı düşünülen bilgi-
ler ve paylaşımlar yansıtılıyor. Platform içerisinde 
mezun olduktan sonra çalışabilmek iş alanları ve 
meslekler konusunda ayrıntılı bilgi veren görsel ve 

işitsel materyaller yer almaktadır. Bunun yanı sıra 
kamu ve özel sektörde söz konusu iş alanlarında yer 
alabilmek için başarılı olmak gereken sınavlarla ilgi-
li genel bilgilerle birlikte bu sınavlara hazırlanırken 
katkı sağlayacak çeşitli materyaller de sunuluyor. Bu 
kapsamda KPSS, DGS, ALES’e hazırlık materyalleri, 
Açık Kütüphane, Video Sözlük, Kariyer Geliştirme ve 
Anadil platformlarına erişmek mümkün. AOSMEZUN 
sayfasında Akadema, Ikinci Üniversite, e-Sertifika 
ve lisansüstü eğitimle ilgili bilgilere ulaşarak ya-
şam boyu öğrenme imkanlarına erişilebilir. Mezun 
okunan programların istihdam olanaklarına da yer 
verilen mezun sayfasına haftalık olarak hazırlanan 
Açık Haber videoları ve duyurular da düzenli ola-
rak ekleniyor. Erişim için https://aosmezun.anadolu. 
edu.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

https://aosmezun.anadolu.
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Anadolu Üniversitesi, öğrenme yönetim sistemle-
rinde (ÖYS) büyük bir dönüşüme imza atarak öğ-
rencilere ders içeriğinin iletilmesi ve etkileşimin 
artırılması bağlamında erişilebilirliği artırıyor. 1 
milyondan fazla öğrencisi bulunan Üniversite çok 
sayıda öğrencisine hitap edebilecek bir altyapıya 
ulaşmak için teknik ve performans açısından en uy-
gun program olan Canvas isimli öğrenme yönetim 
sistemine geçiş çalışmalarını sürdürüyor.

Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Bölümü 
Öğretim Görevlisi Mesut Aydemir konuyla ilgili bil-

gi vererek ticari olmayan Canvas isimli açık kaynak 
kodlu öğrenme yönetim sisteminin edinilen tecrü-
beler ve yapılan araştırmalar sonucu üniversitemiz 
için en uygun sistem olduğunu belirtti.

Geniş Hedef Öğrenci Kitlesi… En Doğru Performans 
Gerekli…

Öğrenme yönetim sistemlerini hem açık ve uzak-
tan öğrenme ortamlarında, hem de örgün öğretim 
sisteminin altında olan tezsiz yüksek lisans eğitim 
sistemlerinde öğrencilere ders içeriklerini ve mal-

Anadolu Üniversitesi’nden Dijital  
Dönüşümde Dev Bir Adım:  
Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi
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zemelerini iletmek ve öğrencilerle etkileşim 
kurmak için kullandıklarını açıklayan Aydemir 
2015 yılında söz konusu sisteme yönelik ara-
yış içine girdiklerini ve Blackboard isimli ticari 
bir marka üzerinde karar kılındığını söyledi. “3 
yıllık kullanım süresi dolmakta olan sistemin 
kullanım aşamasında edinilen tecrübeler so-
nucunda; öğrenci talepleri ve sayısı ile malze-
me çeşitliliği ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
başka bir sistemin daha uygun olduğu anla-
şıldı” diyen Aydemir Canvas’a mevcut veri ta-
banının bulunduğu sistemden 2019 Ağustos 
ayında geçmek ve entegrasyon süreçleri için 

çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü dile getirerek yeni 
sistemin performans sıkıntısı yaşanmaması için gerekli 
özelliklere sahip olduğunu kaydetti. Aydemir yurtdışında 
önemli üniversitelerden de kendileri gibi Canvas sistemi-
ne büyük verilerle geçişlerin olduğunu ve bu sürecin göç 
(migration) şeklinde adlandırıldığını açıkladı. 

Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakülte-
sindeki yazılımcı personelin geliştirdiği hibrid bir yazılım-
la birlikte içerik güncellemelerinin envanter takip sistemi 
(ETS) gibi sistemlerle entegrasyonu mümkün hale geldi.

Kullanıcı Dostu Öğrenme Yönetim Sistemi

Canvas öğrenme yönetim sistemi öğrenciler ve akademis-
yenler için kullanımı kolay bir program olup diğer özellikleri aşağıda yer alıyor:

- Gönüllü tercüme ekibi tarafından oluşturulan hem öğrenciler hem akademisyenler için Türkçe 
kul-lanma kılavuzu bulunuyor.

- İçerik güncelleme, envanter takip sistemine entegrasyon gerçekleştirilebiliyor.

- Kimlik doğrulama sistemi, e-devlet bilgileriyle sisteme giriş yapılabiliyor.

- e-posta sistemleriyle entegre; ödev, duyuru vb. sistemde olunmasa bile öğrencinin e-posta adresi-
ne geliyor.

- Ekle-sil haftasında eklenilen ya da silinen dersler sistemle entegre edilebiliyor.

- FSU (Florida State University) gibi önemli üniversiteler tarafından tercih ediliyor.

- Açık kaynak kodlu bir öğrenme yönetim sistemi olarak ücretsiz sunuluyor.

- Anadolu Üniversitesi ve Türkiye’deki diğer kurumlar için dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 
değerlendirilebilecek özellikler sunuyor.

- Öğrenci Bilgi Sistemiyle entegrasyonu ve senkronizasyonu bulunuyor.

- Ödev sistemi, intihal kontrolü ve forumlara dosya ekleme modülleri bulunuyor.

 Arş. Gör. R. Özgün KEHYA

Arş. Gör. Dr. Hakan ALTINPULLUK
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, uzaktan 
eğitim alanında 37 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiy-
le ulusal ve uluslararası alanda ilgi görmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon öğrencisi bu-
lunan Çin Açık Üniversitesinden bir heyet, Anadolu 
Üniversitesini ziyaret etti. Çin Açık Üniversitesinden 
yetkililer, 26 Haziran Çarşamba günü Anadolu Üni-
versitesine gerçekleştirdikleri ziyarette hem Açıköğ-
retim Sistemi hakkında bilgi aldılar, hem de uzaktan 
eğitim alanına yönelik olarak hizmet veren Öğren-
me Teknolojileri Ar-Ge birimi ve TV Yapım stüdyola-
rı ile Medya Merkezinde incelemelerde bulundular. 
Çin Açık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yang XİAO-
TANG, Finans Direktörü, Zhang XUHONG, Müdür Yar-
dımcıları Sun HONGFEİ ve Li SHUGUANG, Proje Ofisi 

Başkanı Dai JİNG, ziyaret kapsamında başta Açıköğ-
retim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Selim Başar ile olmak üzere, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Prof. Dr. Güler Günsoy 
ile görüşmelerde bulundu.

24 Haziran Pazartesi Ankara Anıttepe Açıköğretim 
Bürosunu ziyaret eden Çin Açık Üniversitesi yetki-
lilerinin sonraki durakları Açıköğretim Fakültesi 

Çin Açık Üniversitesinden Anadolu 
Üniversitesine Ziyaret
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oldu. Program kapsamında ise “Açıköğretim Sistemi 
Tanıtım ve İşbirliği Toplantısı” gerçekleştirildi. Top-
lantıda Açıköğretim Sistemi ile ilgili Çinli yetkililere 
bilgiler verildi. Aynı şekilde, misafir heyet tarafından 
da bilgilendirme ve tanıtım sunumu gerçekleştirildi. 
Olası işbirliklerine üzerinde fikir alışverişinde bulu-
nuldu.

Heyet, 27 Haziran Perşembe günü de Anadolu Üni-
versitesi İstanbul Tanıtım Ofisini ziyaret etti.

Haber Merkezi 

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Öğr.Gör. Serap UĞUR

Sosyal Medya Yarışmalarının Ödülleri 
Sahiplerine Ulaşıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sosyal Medya hesaplarında düzenlenen yarışmalarda 
ödül kazananlar, bağlı oldukları bürolardan ödüllerini teslim almaya devam ediyor.

Son olarak mezuniyet paylaşımı yarışması ve ders çalışma ortamını paylaş yarışmasında ödül 
kazanan öğrenciler bağlı oldukları bürolardan ödüllerini aldılar. Sosyal medya koordinatörlüğün-
den yapılan açıklamada, kazanan öğrenciler tebrik edilerek, bu yarışmaların devam edeceği ve 
daha da çeşitlendirmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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e-Sertifika’da Yaz Dönemi

Arş. Gör. Dr. Dilşad TEKİN 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi e-Sertifi-
ka programları yaz döneminde de faaliyetlerini sür-
dürüyor. 10 Haziran-17 Temmuz 2019 tarihleri ara-
sında yapılan yaz dönemi kayıtlarında, programlara 
toplam 6022 kişi başvurdu. 

İngilizce Seviye Tespit Sınavı 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan anlaşma çerçe-
vesinde bakanlık personel ve yakınları İngilizce ala-
nında açılan e-sertifika programlarımızdan ücretsiz 
yararlanabilecekler. Yine bu kapsamda dil öğrenimi 
alanında bir ilke imza atılarak, İngilizce sertifika 
programlarından herhangi birine başvurmak iste-
yenlere seviyelerini belirleyebilmeleri ve bu sayede 
kendilerine en uygun programa kayıt olabilmeleri 
için “Seviye Tespit Sınavı” hazırlandı. Bu sınava ba-
kanlık personel ve yakınlarının yanı sıra dileyen her-
kes ücretsiz olarak girebiliyor.

Görevde Yükselme Sınavları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı 
ile yapılan protokol dahilinde yapılacak olan “Yerel 
Yönetimlerde Ünvan Değişikliği ve Görevde Yüksel-

me” eğitimleri sürüyor. Bu eğitimlerin sınavları, 6 
Ekim’de gerçekleştirilecek. 

TAB Gıda Mezuniyet Töreni 

Protokollü programlarımızdan TAB Gıda’ya yönelik 
“Besin Güvenliği ve Hijyen” den “İkna Edici İletişim”e 
kadar pek çok farklı dersi içeren 5 farklı e-sertifika 
programının katılımcıları, programları başarıyla ta-
mamlayıp mezun oldular. Kendilerini tebrik ediyo-
ruz.
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Anadolu Üniversitesi Uzaktan  
Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans  

Programları Öğrencilerden Büyük 
İlgi Görüyor

Dr. Öğr. Üyesi. Gökhan ÖNDER

Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim tezsiz yüksek 
lisans programları öğrencilerden büyük ilgi görü-
yor. 2018 – 2019 öğretim yılında Anadolu Üniver-
sitesi uzaktan eğitim yüksek lisans programlarında 
1.800’ü aşkın öğrenci eğitim gördü. Öğrenci sayısı 
2017 yılına göre yaklaşık 2.5 kat artış gösterdi. Öğ-
renci sayısındaki artışa ek olarak program çeşitliliği 
de arttı. 2015-2016 yılında 4 farklı programla öğ-
retim faaliyetlerine başlayan uzaktan eğitim yüksek 
lisans programlarında, 2018-2019 öğretim yılında 
program sayısı 18’e ulaştı.  

Yurt Dışında 6 Farklı Ülkeden Öğrenci Programlarda 
Eğitim Görüyor

Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim yüksek lisans 
programları Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, 
Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Makedon-
ya olmak üzere 6 farklı ülkeden öğrenciye yükse-
köğretim hizmeti sunuyor.

Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim yüksek lisans 
programları hakkında bilgi almak için https://tez-
sizyl.anadolu.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Yıllara Göre Aktif Öğrenci 
Sayıları

Anadolu Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Yüksek 
Lisans Programlarında 
Aktif Olan Programların 
Yıllara Göre Değişimi

https://tez-sizyl.anadolu.edu.tr/
https://tez-sizyl.anadolu.edu.tr/
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Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Açıköğretim Sistemi Görme ve  
İşitme Engelliler Türk Halk Müziği 
Topluluğu Yemekte Buluştu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Görme 
ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu, 
24 Haziran Pazartesi günü verdiği konserin 
ardından 26 Haziran günü akşam yemeğinde 
aileleriyle birlikte bir araya geldi. Yemeğe 
Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel 
Güney, dekan yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat, Dr. 
Öğr. Üyesi Çetin Polat, Şef Öğr. Gör. Erdal Uludağ 
ile topluluk üyeleri ile aileleri katıldı. 
Düzenlenen yemekte konuşma yapan Prof. Dr. 
Yücel Güney, Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk 
Müziği Topluluğunun çabası ile her konserde 
engellerin aşılabildiğini gösterdikleri için teşekkür 
etti. Yemek sonrası topluluk üyelerine hediyeleri 
Prof. Dr. Yücel Güney tarafından takdim edildi. 
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Akadema’da Yeni Derslerin  
Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam  

Ediyor

‘Eğitimde Açıklık’ poli-
tikasını benimseyen ve 
Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sistemi 
bünyesinde yürütülen 

Akadema, hiçbir ön koşul olmadan dileyen herke-
sin ücretsiz katılabildiği, bireylere nitelikli öğrenme 
olanağı sunan bir platformdur. Bu platform, Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde 2015 
yılından bu yana eğitim olanağı sunmaya devam 
ediyor. Akadema’da, 14 farklı kategoride 80 ders 
bulunuyor. Akadema’ya bir kez kayıt yaptıran her-
kes, ders malzemelerine dilediği zaman erişebiliyor. 
Belirli zaman dilimlerinde Akadema dersleri gerçek 
öğretim elemanlarının rehberliğinde yürütülüyor. 
Eğitimleri başarıyla tamamlayanlara Anadolu Üni-
versitesi Rektörü tarafından imzalanmış ‘Ders Ta-
mamlama Belgesi’ veriliyor.

Akadema, Anadolu Üniversitesinin eğitim alanında-
ki bilgi ve birikimini toplumda daha geniş kitlelere 
ulaştırmanın yanında, bireylerin örgün eğitim sonra-
sı mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak, Türkiye’de 
daha nitelikli bir iş gücü oluşturulmasına katkıda 
bulunuyor. Akadema’da, Anadolu Üniversitesinde 
görev yapan alan uzmanları tarafından hazırlanan 
dersler, internet erişimi olan herkese ücretsiz olarak 
sunuluyor. Çok çeşitli katılımcı profiliyle, toplumun 
farklı kesimlerini kapsayan Akadema, farklı yaşlar-
dan, eğitim düzeylerinden, illerden, mesleklerden 
yaklaşık 48 bin bireye hizmet veriyor. 

Akadema, kurulduğu günden itibaren ders sayısı ve 
çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor. 2015 yılında 
7 ders ile yola çıkan Akadema’da, 2016 yılında 44 
ders, 2017’de 58 ders ve 2018 yılında 54 ders kulla-
nıcılara sunuldu. 2019 yılında ise Mart ayı itibari ile 
26 yeni ders açılarak bu sayı 80’e yükseltildi. Gele-
cek dönemler için de açılması planlanan 24 dersin 
hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Çalgı eğitmen-
liği, müzik, sağlık, dil öğrenimi, yönetim ve ekonomi, 
turizm, tarih, kişisel gelişim, fen ve teknoloji katego-
rilerinde açılacak olan bu 24 ders şu şekilde:

1. Beste Yapmayı Öğreniyorum 1

2. Bitkilerin Dünyası

3. Çanakkale Türk Şehitlikleri ve Yabancı
Mezarlıkları

4. Çello Eğitmenliği 2

5. Dijital Çağda Bilgiyi Yönetmek

6. Doğanın Şifalı Yağları

7. Engelsiz Kariyer Yönetimi

8. Engelsiz Turizm

9. Flüt Öğreniyorum 1

10. İlerici Web Uygulamaları (PWA)

11. İnşaat Muhasebesi

12. İzlenim Yönetimi

13. Keman Eğitmenliği 2

14. Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz Tasarımı

15. Müzik Yetenek Sınavlarına Hazırlık

16. Node.js ile Arka Uç Web Geliştirme

17. Ön Uç Web Geliştirme

18. Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

19. Piyano Eğitmenliği 2

20. Sağlıklı Yaşam İçin Doğru Beslenme ve
Farkındalık

21. Şiir Sanatı

22. Yazma Becerisine Yönelik İş İngilizcesi

23. Yönetim Bilimlerine Felsefi Yaklaşım

24. Yönetsel Karar Verme

Akadema hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek 
için http://akadema.anadolu.edu.tr/ sayfasını ziya-
ret edebilirsiniz.

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

http://akadema.anadolu.edu.tr/
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Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları  
Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Doç. Dr. Gökhan TUNÇ

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları yıl boyu yapılan et-
kinlikleri üyelerle birlikte değerlendirmek amacıyla 
25 Haziran 2019 tarihinde, topluluk yöneticilerinin 
yanı sıra Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yü-
cel Güney’in katılımıyla çevrimiçi olarak kapanış 
toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda yıl boyunca ya-
pılan etkinlikler konusunda sunum yaparak genel 
bir durum değerlendirmesinde bulunan Anadolu 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi 
ve topluluklar koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Tunç, 
toplulukların faaliyetleri konusunda verdikleri des-
teklerden dolayı yöneticilere ve ilgilerinden dolayı 
öğrencilere teşekkür etti. Etkinlikte Prof. Dr. Yücel 
Güney, Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarının oluşturul-

masının en temel amacının; derslerin yanı sıra öğ-
rencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam 
kurmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Güney, yoğun ilgi 
göz önünde bulundurulduğunda bu amaçta başarılı 
olunduğunun altını çizdi. Topluluk üyelerinin öne-
rilerini dinleyen Prof. Dr. Güney, Çevrimiçi Öğrenci 
Topluluklarına verecekleri desteklerin süreceğini de 
ifade etti. Ayrıca Fotoğraf Topluluğu yürütücüsü Dr. 
Öğretim Üyesi Abdulkadir Candemir, Tarih Toplulu-
ğu yürütücüsü Arş. Gör. Metin Çatalkaya ve Sinema 
Topluluğu yürütücüsü Öğrt. Gör. Meltem Cemiloğlu 
yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler verdiler.
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Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları 
Etkinlikleri Büyük İlgi Görüyor

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen 
Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları projesi, topluluk yü-
rütücülerinin ve öğrencilerin etkin katılımı ve çaba-
sıyla büyüyerek yoluna devam ediyor. Kitap, Fotoğ-
raf, Sinema, Tarih ve Müzik olmak üzere toplam 5 
kategoriden oluşan Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları-
nın üye sayısı 77 bini aşmış durumda. 

Öğrenci toplulukları, düzenlediği etkinliklerle etki-
leşimi artırıyor

2017 yılından itibaren her ay en az bir etkinlik dü-
zenleyerek öğrencilerle sürekli etkileşimi sağla-

mayı başaran Kitap Topluluğunun düzenlediği et-
kinliklerden bazıları şu şekilde sıralanıyor.  Dünya 
romanlarının Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyeleri 
eşliğinde incelenmesi, Edebiyat ve Şiire dair söyle-
şiler, Edebiyat Dergiciliği ve Çağdaş Türk Şiirine dair 
söyleşiler, kompozisyon ve çeşitli konularda dene-
me yarışmaları. eKampüste her ay farklı bir konuda 
canlı derslerle sık sık bir araya gelen Fotoğraf Top-
luluğu, öğrencilerin çektikleri fotoğrafları çevrimiçi 
sergi platformu olarak eKampüs sistemi üzerinde 
yayımlarken, en çok beğeni alan fotoğrafçıları da 
ödüllendirerek motivasyonlarını artırıyor. Sinema 
Topluluğu ‘sinemada temsillerin önemi’, ‘sinemada 
kadın olmak’ gibi bilgilendirici konuları, uzman öğ-
retim üyeleri eşliğinde öğrencilere aktarırken, Tarih 
Topluluğu ise çevrimiçi platformların yanı sıra ‘Ça-
nakkale Gezisi’ gibi düzenlediği kültürel etkinlikler-le 
de öğrencilerle yüz yüze gelmeyi başarıyor.

Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı tüm öğrencilerimiz 
Çevrimiçi Öğrenci Topluluklara ücretsiz olarak kayıt 
olabilirler. Kayıt işlemleri https://ekampus.anadolu. 
edu.tr adresinden gerçekleştirilebilir. 

Topluluk adı Üye sayısı

Kitap             29.958

Fotoğraf 20.034

Sinema  14.260

Tarih  13.533

Müzik 6.840

https://ekampus.anadolu.edu.tr
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Açık Kütüphane Genişlemeye  
Devam Ediyor

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünye-
sinde kullanıma sunulan Açık Kütüphane hem yeni 
kaynak türleri hem de yeni kaynakların eklenmesiy-
le genişlemeye devam ediyor. Kütüphaneye ilişkin 
gelişmeleri Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan TUNÇ hocamız-
dan öğrendik.

TUNÇ, daha önce bünyesinde nadir kitapları ve 
mikrofilmleri barındıran Açık Kütüphane’ye Açıköğ-
retim Sistemi (AÖS) Kitap Arşivi, ders videoları ve 
sesli kitapların da eklendiğini belirtti. Ayrıca Eski-
şehir’in yerel gazetelerinden oluşan gazete arşivine 
de artık Açık Kütüphane üzerinden ulaşılabilece-
ğini ifade eden TUNÇ, AÖS Diğer Yayınlar sekmesi 
altından ulaşılabilecek Engelli Çalıştayı raporları, 
Engelsiz Açıköğretim öğrenci kompozisyonları, 52 
Öykü 52 Yaşam gibi Açıköğretim Sistemi bünyesin-
de üretilmiş diğer materyallerin de erişime açıldı-
ğını kaydetti. Daha önce kütüphanede yer alan Türk 
Klasikleri’ne yenilerinin eklendiğini ve önümüzdeki 

günlerde 5 eserin daha erişime açılacağını söyleyen 
TUNÇ, kısa süre içerisinde yapılacak güncellemeler-
le birlikte web sitesi üzerinden pek çok ücretsiz veri 
tabanına erişim de sağlanacağını ifade etti.

Şu an itibariyle Açık Kütüphane’de 804 adet AÖS 
arşiv kitabı, 1.337 adet AÖS arşiv videosu, 668 adet 
yerel gazete, 705 adet nadir kitap, 5.896 adet mik-
rofilm, 12 adet Türk Klasiği, 1.569 adet sesli kitap, 
635 adet Açıköğretim Kitabı, 8 adet AÖS diğer yayı-
nı olmak üzere toplam 11.634 materyal bulunuyor.

Açık Kütüphane üzerinden en sık indirilen mater-
yaller ise Araba Sevdası (1898), Cezmi (1840), Mü-
şahedat (2018), İngilizce I – Bölüm I (2012) ve Efruz 
Bey (1883) şeklinde. Mayıs 2018 - Temmuz 2019 dö-
neminde Açık Kütüphane üzerinden gerçekleştirilen 
toplam indirme sayısı ise 47.248’e ulaşmış durumda.
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Öğrenme Teknolojileri AR-GE  
Birimi’nde Veda Töreni

Arş. Gör. Sibel  ŞAHİN

Anadolu Üniversitesi Öğrenme Teknolojileri AR-GE Birimi’nde 1991-2019 yılları 
arasında, e-öğrenme malzemelerinin geliştirilmesi sürecinde görev alan Öğr. Gör. 
Hülya AVDAN’ın emekli olması ile 2014-2019 yılları arasında, grafik tasarım sü-
reçlerinde görev yapan Öğr. Gör. Alper BAYRAKDAR’ın Eskişehir Teknik Üniversite-
si’ndeki görevine dönmesi sebebi ile 5 Temmuz Cuma günü Açıköğretim Sistemi 
Hizmet Binasında, bir veda etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Öğrenme 
Teknolojileri AR-GE Birimi yöneticisi AÖF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper T. Kumte-
pe ile yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Aras Bozkurt, Öğr. Gör. Erdem Erdoğdu, Öğr. Gör. Emel 
Güler; Açıköğretim Merkez Büro Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş ve yardımcısı Öğr. 
Gör. Melda Beyaz Korkut ve  Öğrenme Teknolojileri AR-GE Birimi çalışanları katıldı. 
Törende Öğrenme Teknolojileri AR-GE Birimi yöneticisi AÖF Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Alper T. Kumtepe verdikleri hizmetten dolayı Öğr. Gör. Hülya AVDAN ve Öğr. Gör. 
Alper BAYRAKDAR’a teşekkür ederek plaket takdim etti. 
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Benim Hikâyem

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

1987 yılında Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra üniversite sınavına girip, Konya 
Selçuk Üniversitesi Makina bölümüne daha sonra 
ise Teknik Bilimler Yüksekokuluna kayıt yaptırdım. 
Fakat babamın vefatı ve çalışma hayatı, benim eği-
timime ara vermemi gerektirdi. Uzun yıllar yaşamın 
zorluklarından kafamı kaldırıp eğitim ile ilgili hiç 
bir girişimde bulunamadım. Ama üniversite eğitimi 
almak içimde her zaman bir ukte olarak kaldı. Yıl 
2013. Meslek lisesi mezunlarına verilen sınavsız 
geçiş hakkını kullanarak başvuru yaptım. Tercihle-
rimi yardım alarak kaydettim ve hiç bir bilgimin ol-
madığı Elektrik Bölümü tercihim kabul edildi. Ka-
yıt zamanını geçirdiğim için kayıt olamadım. 2014 
yılında tekrar yaptığım sınavsız geçiş başvurum 
bu sefer kabul edilmedi. Artık üniversite sınavına 
girip şansımı denemeye karar verdim. 2015 yılı 
üniversite sınavından aldığım bana yeterli puanla 
açıköğretim başvuruma, işletme yönetiminde eği-
tim alabileceğim cevabı beni çok sevindirdi. Şu an 
4. dönem öğrencisiyim. İnşallah diplomayı alırım
ve çocuklarıma örnek olurum diye düşünüyorum.
Sevgilerimle.

Hilmi Gürkan / Antalya
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Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI

Çağımızın en sağlıklı trendi sağlıklı yaşam. Hergün 
basılı ya da dijital medyada sağlıklı yaşam önerile-
ri dinliyor, sağlığımıza yararlı besinlerin ve hareket 
türlerinin faydalarını uzmanlardan dinliyoruz. Vücu-
dumuza giren sağlıklı bir besinin ya da açık havada 
yaptığımızı bir yürüyüşün ruhumuza ve bedenimi-
ze kattığı esenliği hepimiz takdir ediyoruz  Detoks 
kavramını da öğrendik. Vücudumuza giren zararlı 
maddelerin atılımı için detoks kürlerini ezberledik. 
Pek, ben size sağlıklı olmanız için başka bir detoks 
önersem bu sayımızda? Günümüzde kendimize ya-
pabileceğimiz başka bir detoks bu; Dijital Detoks.

Dijital ortamların fazlalaşması  ve sosyal medyanın 
hayatımızda daha fazla rol oynamasıyla birlikte diji-
tal ortamlardan vazgeçemez olduk. Her anımıza eşlik 
eden akıllı telefonlar yakınsak teknoloji özellikleriy-
le  en yakın arkadaşımız oldular. Diyetlerde uygula-
nan detoks gibi dijital detoks da yapıldığı takdirde 
hem ruhumuza, hem fiziksel varlığımıza iyi gelen bir 
detoks türü. Bu anlamda dijital detoksu fiziksel ve 
ruhsal olarak iki ayrı alanda incelememiz mümkün. 
Dijital detoksun fiziksel olan kısmı beden sağlığı-
mızın fizyolojik kısmıyla ilgili, her gün televizyon 
karşısında geçirdiğimiz bilgisayar karşısında geçir-
diğimiz radyosyon almamıza neden olan saatlerin 
süresini azaltırsak bir detoks yapmış oluruz, sürekli 
başımız önümüzde eğik ourduğumuzu hatırlayıp, 
mola alırsak, boynumuzdan bir yük kaldırmış olu-
ruz. Karşı karşıya olduğumuz en büyük sıkıntılardan 
birisi de bileklerimizde yer alan sinirlerin sıkışması 
ve zaman zaman elimizde, bileğimizde  kendini his-
settirmesi dijital detoksa ihtiyacımızın olduğunun 
bir göstergesi. Dijital detoksun bünyemizdeki belki 
de en önemli faydası gözlerimize olacaktır, eminim 
bir çoğunuz gözlerinizin yanmasından, sulanmasın-
dan sıkıntıdasınız ve de suni gözyaşı kullanmak du-
rumundasınız. Yapacağınız dijital detoks sürecinde 
gözlerinizi dinlendirerek sağlığınızı kazanmak eli-
nizde…

Dijital detoksun  belki de en faydalı yönü ruhsal 
alanda bize getirdiği özgürlük hissi… Hepimiz za-
man zaman kendimizi sosyal medyanın esiri gibi 
hissediyoruz. Belirli aralıklarla cep telefonumuza 
bakmadan rahat edemiyoruz!  Hepimizin artık be-
ğeniler, takipçiler, onaylanan fotoğraflarla çevrili 
bir dünyamız var ve  bu dünya bize kendimizi bir 
yandan önemli hissettirirken bir yandan da ken-
dimizi değersiz hissetmemize yol açmakta! İnsan 
beyni bizim bildiğimizden çok daha farklı düzeyler-
de çalışıyor,  kapasitesi geniş bir organ ve bize ne 
zaman mutlu olacağımız ne zaman mutlu olmaya-
cağımız konusunda, biz farkında olmadan sinyaller 
gönderiyor.  Bizler aldığımız her ”like” ile sevinirken,  
beğenilmeyen her fotoğrafımız, beğenilmeyen her 
yazımızla biraz daha içimize kapanıyor, ya da hır-
çınlaşıyoruz. Öte yandan sosyal medya da karşılık-
lı tartışma şeklinde yer alan yazışmaların ağırlığı, 
kabalığı ruhumuzu çoktan incitmiş durumda. Bu 
manada yapılabilecek dijital detokslar sizi aynı za-
manda özgürleştirecek birer araç olarak görünmek-
te! Yapacağınız dijital detoksta kendiniz için 
sınırlar koyabilmek, en fazla yıprandığınızı 
hissettiğiniz uygulamaları azaltabilmek, kendinize 
iyi gelen takip-çilerle, iyi gelen konularda 
buluşabilmek, kendinizi en rahat istediğiniz 
sosyal ortamlarda bulunmak, temiz havada 
yürürken elinizde telefonun ağırlığını 
hissetmemek,  bunların hepsi güzel birer detoks.  
Umarım en kısa zamanda hayatınızda bu yeni de-
toksu da dener ve de mutluluğa ekran açarsınız.

Detoksun Dijitali: Dijital Detoks






