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Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanları-
nın açık ve uzaktan eğitim alanlarındaki çalışmala-
rını paylaştıkları Anadolu Üniversitesi Uluslararası 
Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı (IODL 2019), 14 
Kasım Perşembe - 16 Kasım Cumartesi arasında ya-
pıldı. Bu yılki teması “Glokal Açık ve Uzaktan Öğren-
me Fırsatları ve Dinamikleri” olan konferans, uzaktan 
eğitim alanında çalışan bilim insanlarını bir araya 
getiren önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

3 gün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenecek otu-
rumlarda 150’ye yakın bildirinin sunulduğu konfe-
ransta, ayrıca özel oturumlar ve paneller de gerçek-
leştirildi. Öte yandan, Athabasca Üniversitesi’nden 
Prof. Rory McGreal, Kore Ulusal Açık Üniversite-
si’nden Prof. Taerim Lee, Ambedkar Üniversitesi’nden 
Prof. Ramesh Sharma ile İngiliz Açık Üniversite-
si’nden Prof. Liz Marr, farklı oturumlarda yaptık-
ları konuşmalarla dinleyenlere yeni ufuklar açtı.

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Yüksek Öğ-
retim Kurulu’nun ve Cumhurbaşkanımı-
zın Dijital Ofi si açarak bize verdiği destekle, 
gelecek nesillere verilecek dijital eğitim ve ma-
teryallerini hazırlamaya başlamış bulunmaktayız.”

Öğr. Gör. F. Eren Yahşi tarafından gerçekleştirilen 
piyano resitali ile başlayan törenin açılışında ko-
nuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak 
Ertan Çomaklı, Açıköğretim Sisteminin dijitalleşme 
sürecine olan adaptasyonundan bahsetti. Gelecek 
nesilleri yetiştirmede dijital çağa ayak uydurma-
nın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Prof. 
Dr. Çomaklı, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sis-

temi olarak başlıca hedefi miz; gelecek yıllarda tüm 
dünyada neslimizi teslim edeceğimiz çocuklara 
ortam hazırlamak ve hazırladığımız ortamı eğitim 
sistemine dâhil etmek. Bu durumun da dijitalleş-
me sürecinden geçtiğinin farkındayız. Çocuklarımızı 
ilerleyen yıllarda bir bina içerisine sokarak eğitim 
vermek oldukça zor görünüyor. Bunu da gittiğimiz 
ülkelerde yapılan toplantılarda net bir biçimde gö-
rüyoruz. Şimdiki nesil, küçük bir tablet veya telefon 
ile her şeyi yapabiliyor. Oyun, yabancı dil eğitimi, 
gezi imkânı ve muhabbet bulabiliyor. Bizim olabil-
diğince hızlı bir şekilde dijitalleşme sürecine dâ-
hil olmamız, Açıköğretim Sistemini de buna dâhil 
etmemiz gerekiyor. Umut ederim ki; Anadolu Üni-
versitesinin düzenlediği bu konferansla dijitalleş-
meye dönük gelişmeler tartışılır. Özellikle gelecek 
nesillerin nasıl yetiştirileceği hakkında bir altyapı 
oluşturulur. Malumunuz olduğu üzere dünya gittik-
çe küçülüyor. Japon Başbakanının söylemiş olduğu 
şekliyle bir Google dünyası var. Google dünyasında 
hafızaya gerek kalmıyor. Böylece enerjimizi başka 
yerlere sarf edebilir duruma geliyoruz.  Açıköğretim 
Sistemi olarak dönüşüm sürecinde, Yüksek Öğre-
tim Kurulu’nun ve Cumhurbaşkanımızın Dijital Ofi si 
açarak bize verdiği destekle, gelecek nesillere ve-
rilecek dijital eğitim ve materyallerini hazırlamaya 
başlamış bulunmaktayız. Bu oldukça meşakkatli ve 
teknik bir konudur. Kimse, anlamak zorunda olduğu 
10 yaşındaki bir çocuğun dünyasını bilmiyor. İşin en 
zor tarafı bu olsa gerekiyor. 10 yaşındaki çocuğun 
dünyasını anlayamazsak eğer, o çocuk 20 yaşına 
geldiğinde eğitim ihtiyaçlarını istediği şekilde ve-
remeyeceğiz. İslam dünyası için önemli bir şahsi-
yet olan Hz. Ali’nin de söylemiş olduğu; ‘Çocukları 
kendi yetiştiğiniz zamana göre değil, içinde bulun-
duğunuz zamana göre yetiştirin.’ ifadesi bizim için 
yol gösterici niteliktedir. Bu süreçte geri adım at-
mayacağız. Kanada, İran ve Çin’de anlattığımız, Ana-
dolu 5.0 olarak tabir ettiğimiz dijitalleşme sürecine 
uymazsak, eğitim vermeye çalıştığımız nesli gele-
cekte yönlendiremeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“Tüm dünyanın bu süreci ortak yürütmesi gerekiyor”

Katılımcılardan iş birliği ve bilgi pay-
laşımı noktasında ricada bulunan Rek-
tör Çomaklı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Buraya gelen tüm misafi rlerimize çok teşekkür 
ediyorum. Yurt dışından ve şehir dışından gelen 
misafi rlerimiz bizi onurlandırdılar. Bilgi birikim-
lerini paylaşacaklar. Özellikle bu sempozyumdan 

Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı 
Anadolu Üniversitesi’nde Yapıldı
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Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı 
Anadolu Üniversitesi’nde Yapıldı beklediğimiz bir çıktı var. Katılımcılar yalnızca su-

num yapmasın, mevcut durumu göz önünde bu-
lundurarak bize yol göstersin. Bu bir ekip işidir. 
Yalnızca ülkelerin yapacağı bir iş değildir. Tüm 
dünyanın bu süreci ortak yürütmesi gerekmekte-
dir. Türkiye olarak öncelikle kendi dilimizi konu-

şanlara yönelik eğitim sistemi oluşturuyoruz ama 
nihayetinde tüm insanlara faydalı olsun diye eği-
tim programları hazırlamaya çalışıyoruz. Emeği 
geçen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Selim Başar: “Rekor bir sayıyla kayıt 
dönemini kapattık”

Geçmişten bugüne Anadolu Üniversitesi Açıköğ-
retim Sisteminden faydalanan öğrenci sayıları-
nı aktararak konuşmasına başlayan Açıköğretim 
Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Selim Başar, İkinci Üniversiteye gösterilen yoğun 
ilgiden memnun olduklarını söyledi. Farklı mes-
lek gruplarında aktif olarak çalışma hayatı içinde 
olanların da uzaktan eğitimle kendilerini geliştir-
meye devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Başar, 
“1982 yılından bu yana 10 milyona yakın öğrenci 
ağırladık. Bugün ise 1 milyonu aşkın aktif öğren-
cimiz var. Mezun öğrenci sayımız ise 3 milyon 128 
bin kişiye ulaştı. Kadın ve erkek öğrenci oranlarına 
baktığımızda ise erkekler yüzde 53, kadınların ise 
yüzde 47’lik dilimde yer alıyor. İkinci üniversite ta-
lebimiz de gittikçe artıyor. Mezun olan veya aktif 
olarak eğitimine devam edip, tekrar eğitim almak 
isteyen öğrencilerimizin sayısı her geçen gün art-
maktadır. Rekor diyebileceğimiz bir sayıyla kayıtları 
kapattık. Aktif olarak açıköğretim öğrenciliği devam 
eden kişilere baktığımızda yarısına yakını çalışan in-

sanlardan oluşuyor. Mesleki dağılımlarıysa; memur, 
öğretmen, mühendis ve tekniker gibi alanlarda daha 
yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Kıbrıs’ta katıldığımız 
bir mezuniyet töreninde bölüm birincisi 74 yaşın-
da bir tıp hekimiydi. Karşılaştığımız yoğun talepten 
sonra içeriklerimizin kalitesini geliştirmeye yönelik 
de tedbirler almak durumundayız. Her bir materya-
li; kendi içimizde, kalite kurullarımızda ve farklı jüri 
sistemlerinde gözden geçirerek kaliteden ödün ver-
memeye devam edeceğiz. Bu etkinliğin tüm insan-
lığa hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yücel Güney: “Konferans boyunca 149 bi-
limsel çalışma ve 31 oturum karşınızda olacak”

Bu yıl düzenlenen konferansa dünyanın farklı 
yerlerinden katılan toplam 265 katılımcının biri-
kimlerini paylaşacak olduğunun altını çizen Açı-
köğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, 
“Konferansımıza ulusal düzeyde 140, uluslararası 
düzeyde 125 toplamda 265 katılımcı olduğunu 
aktarmak isterim. Konferans boyunca 149 bilim-
sel çalışma, 5 farklı salonda 31 oturum karşınız-
da olacak. Tüm konferanslar bugün olduğu gibi 
Öğrenci Merkezi’nde yapılacak. Şunu belirtmek 
isterim ki; dünyanın çok farklı ülkelerinden katı-

lımcılara birikimlerini aktaracak olan 4 duayen key-
note konuşmacımız burada bulunuyor.” diye aktardı.

“Başlangıç aşamasında olmamıza rağmen, 120’ye 
yakın program hizmette”

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi çatısı al-
tında yapılan araştırma ve projelerin büyüyerek ge-
niş kitlelere ulaşmaya başladığını anlatan Prof. Dr. 
Güney, “Açıköğretim alanında 30 yıllık bir geçmişimiz 
süresince birçok araştırma ve proje ortaya çıkmıştır. 
Bu araştırma ve projeler bizim için çok önemli yere 



sahipler. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse; 
Öğrenme Yönetim Sistemi, e-Sertifi ka Programı bü-
yük kitlelere hitap etmektedir. Sertifi ka programları 
bugün, büyük önem arz etmektedir. Binlere ulaşan 
ders sayınız varsa, bunların içinden çok farklı ve ve-
rimli sertifi ka programları çıkarabilirsiniz. Başlangıç 
aşamasında olmamıza rağmen, 120’ye yakın sertifi ka 
programımız sistemin içerisine yüklendi. Bunun ya-
nında oluşturduğumuz sanal kütüphane ile ders vi-
deoları, ders kitapları ve diğer veriler öğrencilerimiz 
tarafından ulaşılır hale geldi.” ifadelerini kullandı.

Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlen-
dirme ve Akreditasyon Derneği (AUDAK) konulu 
panelle son buldu

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 
Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferan-
sı, son gün düzenlenen Açık ve Uzaktan Öğretim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Der-
neği (AUDAK) konulu panelle son buldu. Panelde, 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğretim 
üyeleri Prof. Dr. Gülsün Meriç, Prof. Dr. Volkan Yüzer, 
Doç. Dr. Elif Toprak, Doç. Dr. Asuman Nurhan Şakar 
ile Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Celal Murat Kandemir ve İstanbul Üni-
versitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Musa Şahin konuşmacı olarak yer aldı. 
AUDAK’ın kuruluş amacının anlatıldığı panelde, ku-
ruluştan sonraki süreçler hakkında bilgiler verildi.

Haber Merkezi 

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarının yer 
aldığı Verimlilik ve Teknoloji 2019 Fuarı’na katılan 
Anadolu Üniversitesi büyük ilgi görüyor.  Fuarın 
ilk gününde yoğun bir ziyaretçi ilgisi ile karşılaşan 
Anadolu Üniversitesi stantlarını TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de ziyaret etti. 
Bu ziyaretler sırasında konuklara, Rektör Prof. Dr. 
Şafak Ertan Çomaklı eşlik etti. Rektör Çomaklı’dan 
üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ülke günde-
minde önemli yere sahip konularda  ANASAM ve 
SODİGEM tarafından yapılan çalışmalara özel ilgi 
gösterdi. Ayrıca, fuarın ilk günü düzenlenen etkin-
liklere katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile bir araya 
geldi. Prof. Dr. Çomaklı, Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar’a, Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (ANASAM) ve Sosyal Medya ve Dijital Gü-
venlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
(SODİGEM) çalışmalarını anlattı, ANASAM tarafın-
dan hazırlanan PKK Terör Örgütü ve Barış Pınarı Ha-
rekatı kitapçıklarıyla, SODİGEM’in Sosyal Ağlar ve 
Dijital Oyunlar, Tehlikeli Dijital Oyunlar ve Dijital Bir 
Terör Örgütü Olarak FETÖ kitapçıklarını takdim etti. 
Anadolu Üniversitesi standı ziyaretçilerinin arasın-
da Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi 
Doç. Dr. Hasan Doğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu da vardı.

Türkiye Verimlilik Vakfının katkılarıyla bu yıl ikincisi 
gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji 2019 Fuarı, 
31 Ekim - 3 Kasım tarihleri arası ziyaretçilere kapı-
larını açtı.  Fuarda Anadolu Üniversitesi; SODİGEM, 
ANASAM, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(BAUM), Açıköğretim Sistemi ve Arinkom Teknoloji 
Transfer Ofi si ile yer aldı. 31 Ekim Perşembe günü 
ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen açılış törenine, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Başkanı (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yanı sıra Anado-
lu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı 
da katıldı.

ANASAM 8 dilde yayınlanan PKK Terör Örgütü ve 3 
dilde yayınlanan Barış Pınarı Harekatı çalışmalarıy-
la; SODİGEM Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar, Tehli-
keli Dijital Oyunlar ve Dijital Bir Terör Örgütü olarak 
FETÖ çalışmalarıyla; BAUM Blockchain ile Ziyaretçi 
Takibi ve Arttırılmış Gerçeklik Yöntemi ile Eğitim 
Materyallerinin Hazırlanması çalışmalarıyla fuarda 
yer alırken, Açıköğretim Sisteminin ikinci üniversite 
fırsatı, e-sertifi ka programları, Akadema programla-
rı, dijital öğretim platformu e-kampus ve Anadolu 
Mobil uygulamaları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarının yer Türkiye Verimlilik Vakfının katkılarıyla bu yıl ikincisi 

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda 
Anadolu Üniversitesine Büyük İlgi

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Anadolu Mobil Uygulaması Kullanıcı 
Dostu Arayüzü İle Beğeni Topluyor

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN

Akıllı mobil cihazlar için hazırlanan Anadolu Mobil uy-
gulaması, yeni arayüzü ile hem kullanıcıların işlemleri-
ni kolaylaştırıyor hem de daha kullanıcı dostu bir dene-
yim sağlıyor. Yeni arayüzde kullanıcı adı ve şifre ile giriş 
yapıldıktan sonra çıkan ekranda duyuruların yanı sıra 
üniversitemiz sosyal medya hesaplarına, hızlı bağlantı 
linklerine, yemekhane ve öğrenci sisteminde bulunan 
diğer bilgilere doğrudan erişilebiliyor.

Yeni arayüz ile destek birimine tek tuşla bağlanmak 
da mümkün hale geldi. Bunun için sosyal medya 

hesaplarına ilişkin butonların ortasında bulunan  

simgesine tıklamak yeterli. Uygulamada kenara 

yaslı   simgesine tıklayarak Radyo A’nın canlı 

yayına doğrudan ulaşmak da mümkün. Üstelik radyo 
yayını, uygulama arka planda çalışırken de dinlenebiliyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Ailesi Büyümeye Devam Ediyor



 Dr.Öğr.Üyesi H. Cem SAYIN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Ailesi Büyümeye Devam Ediyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim Fakültesinde görevde yük-
selen ve yeni göreve başlayan 
akademik personel için 23 Ekim 
Çarşamba günü Açıköğretim Fa-
kültesi 9. Kat Toplantı Salonunda 
bir kutlama töreni düzenlendi. 
Düzenlenen törene, Açıköğretim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel 
Güney, İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hakan Kağnıcıoğlu, de-
kan yardımcıları ve AÖF öğretim 
üyeleri ile bir üst kadroya yükse-
len ve Açıköğretim ailesine yeni 
katılan öğretim üyeleri yer aldı. 

Toplantıda konuşma yapan 
Açıköğretim Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Yücel Güney, Açı-
köğretim Fakültesine yeni 
katılan veya bir üst kadroya yük-
selen öğretim üyelerini tebrik etti. 

Açıköğretim Fakültesinde gö-
revde yükselen ve yeni göreve 
başlayan akademik personel ve 
anabilim dalları listedeki gibidir;

• Uzaktan Öğretim A.D.,
Profesör Doktor Halit Turgay
Ünalan

• Uzaktan Öğr. A.D., Doçent
Doktor Nilgün Özdamar

• Uzaktan Öğr. A.D., Dr. Öğr.
Üyesi Buket Kip Kayabaş

• Uzaktan Öğr. A.D., Dr. Öğr.
Üyesi İlker Kayabaş

• Uzaktan Öğretim A.D., Dr. 
Öğr. Üyesi Aras Bozkurt

• Uzaktan Öğretim A.D., Dr. 
Öğr. Üyesi Hakan Altınpulluk

• Uzaktan Öğretim A.D.,
Dr. Öğr. Üyesi Belgin Boz
Yüksekdağ

• İktisadi ve İdari Programlar
A.D., Dr. Öğr. Üyesi Nur Özer
Canarslan

• İktisadi ve İdari Programlar
A.D., Dr. Öğr. Üyesi Şennur
Öztürk Alp

• Görsel-İşitsel Teknikler ve
Medya Yapımcılığı A.D.,
Profesör Doktor Alper Tolga
Kumtepe

• Sosyoloji A.D., Profesör
Doktor Levent Eraslan

• Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
A.D., Profesör Doktor Hakan
Dal

• Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
A.D., Profesör Doktor Ayşe
Tansu Koparal

• Yaygın Öğretim A.D., Doçent
Doktor Murat Akyıldız

• Yeni Türk Dili A.D., Dr. Öğr.
Üyesi Ferdi Bozkurt
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Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Eskişehir Şube-
si tarafından düzenlenen 18. Eskişehir Kalite Şö-
leni, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 
2016’da gerçekleştirildi. Kalite şöleninde Anadolu 
Üniversitesi adına rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Sa-
vaş Koparal ve KalDer adına Yönetim Kurulu Baş-
kanı Görgün Özdemir, “Ulusal Kalite Hareketi (UKH) 
İyi Niyet Bildirgesi”ni imzaladı. Böylece Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mükemmellik 
yolunda önemli bir adım attı.

Açılış konuşmasını KalDer Eskişehir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Burak Erdinç’in yaptığı etkinliğin 
ana teması “Ufkun Ötesini de Görmek Gerek” olarak 
belirlendi. Üç ana oturumda gerçekleşen etkinliğin 
ilk oturumunda inovasyon konusu tartışıldı. Baş-
kanlığını Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Elçisi 
Celal Seçkin’in yaptığı oturuma, Acıbadem Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Akın, 

Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu ve GC 
Europe Kalite Güvence ve İş Mükemmelliği Genel 
Müdürü Murat Aydın katıldı.
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Açıköğretim Fakültesi, Kalite Şöleni’nde 
Ulusal Kalite Hareketine Katıldı
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Öğr.Gör.Dr. Seher GÜLENÇ

“Geleceğin Teknolojisi” başlıklı oturumun başkanlığını 
Ford Otosan Eskişehir Fabrika Müdürü Aysan Hoşver 
yaparken, bu oturumda Siemens Türkiye Dijitalizasyon 
ve Endüstri 4.0 Pazarlama Yöneticisi Derya İren, Bosch 
Byrsa Lojistik Alan Müdürü Ersin Öztürk ve BrandIT Ku-
rucusu Özgür Aslan konuşmacı olarak yer aldı.

Başkanlığını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çabuk’un yaptığı  “Gelecekte Var 
Mısın?” başlıklı son oturumun konuşmacıları ise Ana-
dolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Emin Çabuk, 
eğitimci ve yazar Can Pabuççuoğlu ve Yataş Fabrika 
Müdürü Metin Özbek idi.

Oturumlar tamamlandıktan sonra Oğuz Benlioğlu, “Ya-
şam Biçimi Olarak Kalite” başlıklı konuşmasını gerçek-
leştirdi.
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Bu yıl ilki düzenlenen Eskişehir Hobi, Spor ve He-
diyelik Eşya Fuarı, 24 Ekim Perşembe günü düzen-
lenen törenle açıldı. Eskişehir Ticaret Odası (ETO) 
- TÜYAP Fuar Merkezi’ndeki etkinlikte Anadolu Üni-
versitesi standı da yer aldı. Anadolu Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı öğ-
rencileri ve öğretim elemanlarının yer aldığı standa 
ilgi yoğundu. El hünerlerini sergileyen öğrenciler 
konuklardan tam not aldı.  

Açıköğretim Sistemi ise fuarda ikinci üniversite, aka-
dema ve e-sertifi ka program tanıtımlarıyla ilgi çekti. 
Özellikle hobi ve spora yönelik programların tanı-
tıldığı Açıköğretim Sistemi standında “Ustasından 
Öğren Film Yapımı” e-sertifi ka programları hakkında 
merak edilenler cevaplandı.

Fuarın ilk gününe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Güler Günsoy da katıldı. Anadolu Üniversitesi stan-
dını ziyaret eden Rektör Çomaklı, burada cam işle-
di. Fuardaki diğer stantları da ziyaret eden Prof. Dr. 
Çomaklı, yapılan çalışmaları inceledi, katılımcılarla 
sohbet etti. 

Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden mini konser

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğren-
cileri de verdikleri konserle fuara renk kattı. Batı 
müziği eserleri seslendiren öğrenciler, konser sonu-
na kadar ilgi odağı oldu. Konseri izleyen Rektör Prof. 
Dr. Şafak Ertan Çomaklı, konser sonrası öğrencileri 
tebrik etti.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğren-
cileri, fuarın son gününde de TÜYAP Fuar Merke-
zi’nde klasik batı müziği konseri verdi. Yaylı, üfl emeli 
ve vurmalı çalgılardan oluşan 3 farklı grup halinde 
sahneye çıkan öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı. 
Konser sonunda TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Ser-
ver Seçer, Prof. Serla Balkarlı  ve dinletiyi gerçekleş-
tiren Devlet Konservatuvarı öğrencilerini sahneye 
davet edip tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi

Öğr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer

Anadolu Üniversitesi Hobi, Spor ve 
Hediyelik Eşya Fuarı’nda



Anadolu Üniversitesi The Turkish Online Journal 
of Distance Education (TOJDE) dergisi halihazırda 
tarandığı, Emerging Soruces Citation Index (ESCI), 
ASOS, The Education Resources Information Center, 
SCOPUS, The Directory of Open Access Journals 
Institutions, Q3 Level by Scimago Instituions 
indeksini de ekledi.  

Q indekslerinde akademik dergiler, yayınladık-
ları makalelerin aldıkları atıf sayısına göre sıra-
lanmaktadır. Sıralama dergilerin kapsamına göre 
gerçekleştirilmekte, her dergi kendi alanında sınıf-

landırılmaktadır. Alınan atıf sayısına göre dergiler 
yayınlarının yarattıkları etki bakımından Q1, Q2, Q3 
veya Q4 indekslerinde yerini almaktadır. Q indeksle-
ri akademik yayınların kalitesini göstermesi açısın-
dan önem taşımaktadır. 

Hakemli, uluslararası bir dergi olan TOJDE, uzaktan 
eğitim veya açık öğrenim alanına odaklanan teorik 
ve ampirik makaleler yayınlamaktadır. Açık ve uzak-
tan öğrenme alanında bilgi teknolojisindeki eğilim-
lerin tartışılması için bir forum niteliğindeki dergi 3 
ayda bir yayınlanmaktadır. 

Anadolu Üniversitesi TOJDE Dergisi 
Q3 İndeksinde Taranmaya Başladı
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Dr.Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
TANAP’ın fi nanse ettiği, Diyalog Sosyal Girişimcilik 
Derneği’nin hazırladığı “Engellilerin Sosyal Hayata 
Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin 
Geliştirilmesi" Projesi (ESKİP) kapsamında 
Engelsizkariyer.com’un Eskişehir’de ilk kez 
düzenlediği Engelsiz Kariyer Günleri ve Eğitim 
Buluşmaları etkinliğine katıldı.

Engelsiz AÖF sloganıyla engelleri kaldıran ve 
engelli bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 17 Ekim 
2019 tarihinde Park Dedeman Otelde düzenlenen 

etkinlikte stant açarak engelli bireylerle bir araya 
geldi. Açılan stantta,  Engelli birim Koordinatörü 
Dr. Öğretim Üyesi Çetin Polat  ve ekibi tarafından 
dezavantajlı / engelli bireylere sunulan hizmetler 
ile onlara yönelik yapılan etkinlikler ve çalışmalar 
hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte Engelli birim Koordinatörü Dr. Öğretim 
Üyesi Çetin Polat’a  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi adına katılım belgesi takdim edildi.        

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi, Engelsiz Kariyer Günleri ve 
Eğitim Buluşmalarında Yer Aldı
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Arş. Gör. Sibel  ŞAHİN
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Anadolu Üniversitesi E-Ticaret 
Paneline Öğrencilerden Yoğun İlgi

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinin düzenlediği 
“Her Yönüyle E-Ticaret Paneli”, Yunus Emre Kampüsü 
Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi. 
Öğretim elemanları ve öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiği panelde; Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı 
Ömer Faruk Ergün, GittiGidiyor Uluslararası Ticaret 
Müdürü Erkan Yozkat, GittiGidiyor Bilgi Güvenliği 
Müdürü Aydoğan Ovat ve marka vekili Av. Dr. Barış 
Günaydın konuşmacı olarak yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı: “Anadolu Üniversitesi’nde 
dijitalleşme üzerine yoğunlaştık”

Etkinliğin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, dijitalleşmenin 
çağımızdaki önemine dikkat çekerek şunları 
söyledi: “Göreve geldiğim günden itibaren Anadolu 
Üniversitesi’nde dijitalleşme üzerine yoğunlaştık. 
Bu kapsamda da ilk olarak Sosyal Medya ve Dijital 
Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
(SODİGEM) yönetmeliğini hazırladık ve kurduk. 
Sonrasında ise Anadolu Üniversitesi Stratejik 
Araştırmalar Merkezi’ni harekete geçirdik. Bu süreç 
içerisinde ayrıca dijital okuryazarlık eğitimlerini 
verdik ve bununla ilgili sınavlarımızı gerçekleştirdik. 
Dijital dünyada var olmak, sosyal medya kullanımını 
veya eğitimlerini ifade etmiyor, dijital dünyayı 
anlamayı da gerektiriyor. Bu dünya çok farklı. Ticareti, 
saatleri, kriminal olayları yaşadığımız dünya ile çok 
farklılıklar gösteriyor. O nedenle de bu dünyayı 
görmek yetmiyor, anlamak da gerekiyor.”

Dijital dünyanın dilini çözmeye yönelik olarak 
birtakım çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile 
getiren Rektör Çomaklı, bu çalışmaların başında da 
dijital dünyanın kriminal saatlerinin geldiğini ifade 
etti ve ekledi: “Bizlerin dijital dünyanın kriminal 
saatlerini ve çocuklara zarar veren hususlarını 
öğrenmemiz gerekiyor. Aslında farkında olmasak 
da o dünyanın içerisindeyiz. Özellikle sizlerin bu 
dünyayı iyi anlamanız gerekiyor ki, geleceğimiz 
olan çocuklarımıza da dijital dünyayı iyi bir şekilde 
öğretebilesiniz. Bu kapsamda da biz elimizden 
geldiğince bu alanda çalışmalar gerçekleştirmeye 
ve bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz.”

Dekan Prof. Dr. Tosunoğlu: “Üniversitemiz dijital 
dönüşümün izlerini takip ediyor”

Panelin açılış konuşmasını yapan İktisat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu, Anadolu 
Üniversitesinin dijital dönüşümün izlerini takip 
ederek, bu kapsamda da pek çok etkinliğe ev 
sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi: 
“Ülkemiz ekonomisinin yarattığı katma değeri ve 
rekabet gücünü yükseltmek için dijital dönüşüm 
sürecinin belirleyici olduğunu biliyor ve buna 
inanıyoruz. Son yıllarda iyice hızını artıran dijital 
dönüşüm ile müşteri alışkanlıkları ve beklentileri 
sürekli değişiyor. Ama her sektörde e-ticaret, fi rmalar 
için bir gereklilik hâline gelmiş durumda. E-ticaret 
pazarı her geçen gün büyüyor. Ticaretin şekli 
gelenekselden, dijitale doğru dönüşüyor. Kobiler ve 
girişimciler e-ticaret ile rekabet güçlerini artırırken 
daha büyük fi rmalar e-ihracat ile küresel pazarlarda 
söz sahibi oluyor. Artık internetten ekmek alma 
durumuna doğru gidiyoruz. E-ticaret dijitalleşen 
dünyada ekonominin itici gücü konumunda.”

Dekan Yardımcısı Taraktaş: “Ticarette en hızlı 
büyüyen sektör e-ticaret”

İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr.Öğr. Üyesi 
Abdurrahman Taraktaş ise, “Bugün düzenlediğimiz 
etkinlik kapsamında önemli konuklarımızı 
ağırlıyoruz. Amacımız bu etkinlik sayesinde 
öğrencilerimizi ve şehirden gelen katılımcılarımızı, 
e-ticaret ile ilgili bilgilendirmek ve bu konuda bir
tartışma platformu yaratmak. Çünkü biliyorsunuz,
ticarette artık en hızlı büyüyen alan e-ticaret. Bu
yüzden de bu tarz etkinlikleri önemsiyoruz.” dedi.



Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından ise 
panelistler; Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı 
Ömer Faruk Ergün, GittiGidiyor Uluslararası Ticaret 
Müdürü Erkan Yozkat, GittiGidiyor Bilgi Güvenliği 
Müdürü Aydoğan Ovat ve marka vekili Av. Dr. Barış 
Günaydın’ın konuşmalarıyla devam etti. 

Ömer Faruk Ergün: “E-ticarete adaptasyonun önemli 
olduğu bir dünyadayız”

Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Ömer Faruk 
Ergün; “E-Ticaret ve Türkiye”başlıklı konuşmasında, 
e-ticaretin Türkiye’deki gelişimine yönelik 
katılımcılara şu bilgileri aktardı: “E-ticaretin gelişimi 
denildiğinde bizler, özellikle işletmelerin gelişimini 
anlıyoruz. Burada bir ayrıma gitmek gerekirse, 
e-ticaretin en büyük faydası kobilere olur. Kobilerin, 
e-ticaretle ilgilenmeleri önemsiyoruz. Çünkü büyük 
işletmeler, bir şekilde e-ticarete uyum sağlıyor. 
Ancak özellikle kobiler ve esnafl ar, e-ticarete 
uyum sağlamakta bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Gümrük 
açısından veya farklı vergilendirmeler açısından 
e-ticarete adapte olmanın çok önemli olduğu bir 
dünyadayız. Gelir dağılımına da önemli faydaları 
var. Şu anda, Elektronik Ticaret Bilgi Platformu 
diye bir oluşumu devreye sokmaya çalışıyoruz. Bu 
platformla birlikte, e-ticaretle ilgili bilgi ve eğitim 
eksikliğini gidermeyi amaçlıyoruz.”

Erkan Yozkat: “İnternet ve teknolojiyle birlikte 
e-ticaret de gelişiyor”

GittiGidiyor Uluslararası Ticaret Müdürü Erkan Yozkat 
ise e-ticaret alanında yürüttükleri çalışmalara ilişkin 
olarak, “İnsanların neden yurtdışından alışveriş 
yaptıklarına bakıyor ve bu konudaki motivasyonlarını 
ölçüyoruz. Bu araştırmalar neticesinde de kendi 
ülkelerinde bulunmayan ürünleri aldıklarını 
görüyoruz. Yerli üreticileri Avrupa’ya açtığımız 
zaman çok fazla satış oluyor ve bizim için bir 
avantaj hâline geliyor. 2011 yılında GittiGidiyor’a 
başladığım zaman bazı ürünler alınmaz diyordum. 
Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman artık insanlar 
bütün tekstil ürünlerini internetten alıyor. İlk başta 
güvenlik sorunu vardı. Şu an da ise yüksek fi yatta 
ürünler satın alınabiliyor. İnsanlar yüksek meblağ 
konusundaki harcamalardan korkmamaya başladı. 
İnternet ve teknolojiyle birlikte e-ticaret de gelişiyor.”

Aydoğan Ovat: 
“Dijital dönüşüm, 
t e k n o l o j i y l e 
beraber başlıyor”

GittiGidiyor Bilgi 
Güvenliği Müdürü 
Aydoğan Ovat ise, 
“E-Ticarette Ödeme 
ve Güvenlik” başlıklı 
konuşmasında şu 
bilgileri paylaştı: 
“Güvenlik, bizim 
kültürümüzde çok 
önemli. Çünkü 
yapacağınız en ufak 
hata, şirketinizin 
imajını müşterinizin gözünde inanılmaz düşürür. 
Bunu önleyebilmek için de dünya standartlarında 
önlemler alıyoruz. Teknoloji, yazılım ve altyapı 
şirketleri gerçekten bu alanda deneyim kazanmak 
ve staj yapabilmek için çok önemli. Dijital dönüşüm, 
teknolojiyle beraber başlıyor. Teknoloji ilerledikçe 
güvenlik kaygıları da beraberinde artıyor. Bunlar 
için de biz destek vermek için uğraşıyoruz.”

Av.Dr.Barış Günaydın: “Hayatımızı mobil olarak 
yaşıyoruz”

Marka vekili Av. Dr. Barış Günaydın ise farklı bir dijital 
dönüşümün hızlı bir şekilde yaşandığına dikkat 
çekerek görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Değişimi, 
zaman diliminin içerisindeki değişikliklerin 
tamamı olarak tanımlayabiliriz. Dijital dönüşüm 
ise olduğundan bir başka biçime girme, farklı bir 
durumu alma olarak ifade edilebilir.  Dijital dönüşüm 
içerisinde cep telefonu ve internet hayatımızı çok 
değiştirdi. Hayatımızı mobil olarak yaşıyoruz. Yaşam 
tarzımızdaki değişim, doğal olarak ticaretimizin 
şeklini de değiştirdi. Örneğin, müşteri deneyimi 
kavramını ön plana çıkardı. Özellikle elektronik 
ortamdan alınması, üretim araçlarının izlenmesi gibi 
birçok yapıyı da doğurdu. Gerçekten dijital yolculuk 
ve dönüşüm hayatımızın her yerinde.”

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
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e-gazete

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER
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Kitap Hazırlık Grubunda Dijital 
Dönüşüm Hız Kesmiyor 

   Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Öğrenme Teknolojileri Araştırma 
ve Geliştirme Birimi(ÖTAG), Açıköğretim sisteminde 
eğitim gören öğrencilerin nitelikli öğrenme mater-
yallerine sahip olması için büyük bir özveri ile çalı-
şıyor. Birim içerisinde önemi büyük olan ekiplerden 
biri “Kitap Hazırlık Grubu”. Grup, öğrencilerin ihtiyaç 
duyduğu kitapların ilgili akademik personel tarafın-
dan yazılmasından, dizgi ve yayın aşamasına kadar-
ki süreçte koordinasyon sağlıyor. Okutulan kitaplar 
PDF şeklinde sistem üzerinden öğrencinin karşısına 
çıkıyor. Birim içerisinde sadece Açıköğretim öğren-
cileri için değil, E-Sertifi ka programına kayıtlı kulla-
nıcılar için de kitaplar üretiliyor. 

Kitap Hazırlık Grubu, yapılan tüm işlerin takibi için 
bir iş takip yazılımına geçti (otagdestek.anadolu.
edu.tr). Bu platform üzerinden dizgi, tasarım, dönü-
şüm, rapor gibi işlemlerin kim tarafından ne zaman 
oluşturulduğu ve tamamlandığı ayrıntılı bir şekilde 
takip ediliyor. Bu sayede daha kurumsal ve şeffaf 
bir çalışma ortamı hazırlanmış oldu. Ayrıca yapılan 
uygulamaların raporlanması ve çıktıların grafi klen-
dirilmesi çok daha kolay hale geldi. 

Kitap Hazırlık Grubu, Açıköğre-
tim Sisteminde kullanılan yaklaşık 1300 kitabın bir 
kısmının üretiminde 

kullanılmış yazılımları da güncellemeye hız ver-
di. Bu kapsamda, 2019 yılı içinde 314 kitap güncel 
tasarım yazılımında tekrar dizilerek hazır hale ge-
tirildi. Eski yazılımlar ile hazırlanmış kitaplardaki 
Türkçe karakter içeren kelimeleri arama konusun-
daki problem böylelikle çözülmüş oldu. Bu şekilde 
görme engelli öğrencilerin de kullandıkları kitap 
seslendirme yazılımları, karakter problemine takıl-
madan çalıştırılabiliyor. Bu dönüşümün bir diğer 
faydası ise, kitaplarda yapılması gereken değişiklik 
ve güncellemelerin çok daha hızlı ve kolay bir şekil-
de yapılması. Açıköğretim sisteminin temel yapı taşı 
olan kitapların üretim, koordinasyon, güncelleme ve 
arşivleme konusundaki çalışmaları son hızla devam 
ediyor.
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Açıköğretim, Öğrencilerine Zengin 
Öğrenme Materyallerinin Yanında 
Uygulamaya Dönük Yardımcı 
Malzemeler de Sunuyor

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sis-
temi, etkileşimli öğrenme materyalle-
ri tasarlama konusunda çalışmalarını 
sürdürüyor. Açıköğretim Sisteminin bu 
kapsamda gerçekleştirmiş olduğu ya-
ratıcı tasarımlardan biri de ‘Çevrimiçi 
Derleyiciler’. Açıköğretim Fakültesi Web 
Tasarımı ve Kodlama ile Yönetim Bilişim 
Sistemleri Programlarının kodlama ağır-
lıklı dersleri için e-kampüs sisteminde 
öğrencilerin kullanımına sunulan ‘Çev-
rimiçi Derleyiciler’, öğrencilere herhangi 
bir uygulama indirmeden uygulamak is-
tedikleri kodları sisteme girerek karşılı-
ğını görme fırsatı sağlıyor. Uygulamaya 
dönük yardımcı malzemeler kapsamında 
5 farklı seçenek sunan ‘Çevrimiçi Derle-
yiciler’, öğrencilere etkileşimli öğrenme 
deneyimi yaşatırken aynı zamanda geri 
bildirim sağlayarak öğrenme süreçlerini 
de kolaylaştırıyor.  
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Açıköğretim bürolarının hizmet kalitelerini artır-
mak amacıyla her yıl düzenli olarak Açıköğretim 
Sistemi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafın-
dan organize edilen e-seminerler başladı. 6 Kasım 
tarihinde gerçekleştirilen ilk oturumda Açıköğ-
retim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, 
Açıköğretim Sistemi Büroları Hizmet İçi Eğitim Ko-
ordinatörü Prof. Dr. A. Barış Baraz, ve AÖF Merkez 

Büro Yöneticilerinden Öğr. Gör. Sa-
lih Gümüş ve Öğr. Gör. Melda Beyaz 

Korkut büro çalışanlarıyla bir 
araya geldi. İkinci üniversite ka-
yıt, e-kampüs ve mobil uygula-
ma kullanıma ilişkin istatistikleri 
büro çalışanlarıyla paylaşan Prof. 
Dr. Yücel Güney; tanıtım, öğrenci 
kayıtları ve AÖS Destek Sistemine 
olan katkılarından dolayı büro ça-
lışanlarına teşekkür etti. E-semi-
ner programının içeriği hakkında 
büro çalışanlarını bilgilendiren 
Prof. Dr. A. Barış Baraz ise, önü-
müzdeki yıl çevrimiçi eğitimlerin 
yanı sıra Türkiye’nin farklı bölge-
lerinde yüz yüze eğitimlerin de 
düzenleneceğinin müjdesini ver-
di. Soru-cevap şeklinde etkileşim-
li bir platformun oluşturulduğu e-

seminerde Öğr. Gör. Salih Gümüş ve Öğr. Gör. Melda 
Beyaz Korkut bürolardan gelen soruları yanıtladılar. 

Büro çalışanları, Kasım, Aralık ve Ocak ayları bo-
yunca sürecek e-seminer programına ve kayıtlarına 
http://anadolulms.anadolu.edu.tr adresinden ulaşa-
bilirler. 

Açıköğretim Büroları ve Öğretim 
Elemanları e-Seminerlerde Buluşuyor

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

http://anadolulms.anadolu.edu.tr
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi İkinci Üniversite Mezunlarının 
Hikayeleri 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, sundu-
ğu ikinci üniversite fırsatı ile, bireylerin okudukları 
alandan farklı bir alanda, ilgi duydukları ya da ken-
dilerini geliştirmek hatta yeni iş fırsatlarını değer-
lendirebilmeleri amacıyla eğitim alabilmelerine 
olanak sağlıyor.

Bu kapsamda üstlendiği rolü ve insanların hayatla-
rındaki yansımalarını kitlelere aktarmak amacıyla, 

sistemde ikinci üniversite fırsatını değerlendirerek 
mezun olan kişilerin öykülerini anlattıkları kısa vi-
deolar hazırlandı. Farklı mesleklere sahip kişilerin 
ikinci üniversite ile nasıl tanıştıkları ve sistemin 
kendilerine kattıklarını anlattıkları bu videolar, üni-
versitemizin ve Açıköğretim sisteminin sosyal med-
ya hesaplarından da paylaşıldı. Videoların izlenme 
oranları ile aldıkları etkileşim ve yorumlar, ikinci 
üniversitenin önemli bir fırsat olduğunu bir kez 
daha kanıtladı.

Videolarda Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus 
Arıncı, Yoğun Bakım Uzmanı Prof.Dr. Nilgün Büyük-
kıdan Yelken,  Milli Hentbolcu Ayşenur Şensöz, Pilot 
Tarık Öztürk ve Ürün Tasarımcısı Aybike Çevik yer 
aldı. 

Öğr.Gör. Serap UĞUR

AYBİKE ÇEVİK / ÜRÜN TASARIMCISI

YUNUS ARINCITARIK ÖZTÜRK / PİLOT

AYŞENUR ŞENSÖZ / MİLLİ HENTBOLCUPROF.DR. BİRGÜL BÜYÜKKIDAN YELKEN / YOĞUN BAKIM UZMANI
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Anadolu Üniversitesinin dileyen her-
kese ücretsiz öğrenme imkânı sunan 
kitlesel açık çevrimiçi ders (KAÇD) plat-
formu Akadema’da yer alan on dört 
kategori arasında “Çalgı Eğitmenliği” 
kategorisi de bulunuyor. Bu kategoride 
yer alan derslere katılabilmek için her-
hangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi 
Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) 
ya da mezunu olmak gerekiyor. Güzel 
Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezun-
ları da bu derslerden faydalanabiliyor.

Çalgı Eğitmenliği kategorisinde yer alan 
on üç dersten biri olan “Klarnet Eğit-
menliği” dersi, Klarnet çalmayı bilen ve 

bu bilgisini öğrencilerine sistematik biçimde aktarmayı amaçlayanlar için tasarlandı. Dersin öğretim üyesi, 
hazırladığı videolar ile dersi yürütüyor ve öğrencilerin derste yer alan tüm etkinliklere aktif katılımını bekliyor. 
Etkinliklere katılan ve her hafta sonunda gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan öğrenciler ders tamamlama 
belgesi alabiliyor. Klarnet Eğitmenliği dersinde başarılı sayılmak ve ders tamamlama belgesi alabilmek için 
sınavları tamamlamak, videoları eksiksiz göndermek ve dersi veren eğitmenden geçerli not almak gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ayşe Gülriz Germen gözetiminde gerçekleştirilen 4 hafta süreli 
dersin haftalık içeriği şu şekilde:

• Hafta 1: Klarnet Bölümlerinin, Klarnet Tutuşu ve Klarnet Bakımının Anlatılması

• Hafta 2: İlk Notaları ve Üfl eme Pozisyonlarını Öğretiyorsunuz

• Hafta 3: Tek Notayla Nefes Çalışmaları

• Hafta 4: Öğrencinize Bir Parça Öğretmeye Ne Dersiniz?

Klarnet Eğitmenliği dersi hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için 
http://akadema.anadolu.edu.tr/program/74/calgiegitmenligi adresine başvurabilirsiniz.

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Yeni Akadema Derslerimizden: 
Klarnet Eğitmenliği

http://akadema.anadolu.edu.tr/program/74/calgiegitmenligi


Dr.Öğr. Üyesi Dilşad TEKİN 

Bu programda katılımcıların Osmanlı Türkçesinde 
kullanılan Arap alfabesiyle ilgili bilgiler alması sağ-
lanarak başlangıç düzeyinde Osmanlı Türkçesi me-
tinlerini okuyabilmesi ve yazabilmesi amaçlanmak-
tadır. Osmanlıca I e-Sertifi ka Programına Osmanlı 
Türkçesini okuyup yazmak isteyen her yaştan ve her 
kesimden ilgili kişiler katılabilir.

Osmanlıca I e-Sertifi ka programına kayıt yaptıran 
öğrenciler uzaktan öğretim yöntemine göre hazır-
lanmış Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden eri-
şilebilen PDF formatındaki ders kitaplarından ve in-
ternet ortamında verilen hizmetlerden yararlanarak 
sertifi ka sınavlarına hazırlanabileceklerdir.

Osmanlıca I e-sertifi ka programında katılımcılara, 
“Osmanlı Türkçesine Giriş I” dersi sunuluyor. Bu ders 
kapsamında yer alan konular ise şöyle: 

Osmanlı Türkçesine Giriş I: Osmanlı Türkçesi Alfabe-
si, Alfabe İşaretlerinin Ses Değerleri I: Ünlüler, Alfa-
be İşaretlerinin Ses Değerleri II: Ünsüzler, Çeviriyazı, 
Yazım, Kelime I: Türkçe Kelimeler, Kelime II: Alıntı 
Kelimeler.

Bu program hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve 
programa kayıt olmak için http://esertifi ka.anadolu.
edu.tr/program/109/osmanlica-i adresine başvura-
bilirsiniz. 

Yeni e-Sertifi ka Programlarımızdan: 
Osmanlıca I

20

http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/109/osmanlica-i
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   Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Ölçme ve Veri Analitiği Alanında Tezsiz 
Yüksek Lisans Yapma Fırsatı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
kapsamında pek çok tezsiz yüksek lisans 
programı öğrencilerine eğitim olanağı sun-

maya devam ediyor. Bu programlardan bi-
risi de özellikle bilgisayarın hakim olmaya 
başladığı dönemden bu yana önemi giderek 
artan veri temini. Bu kapsamda uzaktan öğre-
tim tezsiz yüksek lisans programlarından biri 
olan Ölçme ve Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Li-
sans Programı, çağımızın ihtiyacını karşılama 

noktasında büyük bir önem taşıyor.  Bu progra-
mın hedef kitlesinde işletmelerde veri toplama, 
saklama, işleme, çözümleme ve yönetme gibi 
kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve yetkin-

likler edinmek isteyen bireyler, her alanda çalışan pro-
fesyoneller ile alana ilgi duyan potansiyel insan kaynağı yer alıyor. 

Program kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel şirketler ve örgütlerde nicel ve nitel 
yöntemlerle verilerin çözümlenmesine odaklanıyor. 

Programdan mezun olanlar ölçme ve veri analitiği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgi ve 
becerilerini kullanabilecek. Ayrıca ölçme ve veri analitiği teknikleriyle çözümlenebilecek küresel ve yerel 
sorunlarla ihtiyaçları saptayarak kanıt ve araştırmaya dayalı yanıtlar üretebilecekler. Bunların yanı sıra 
öğrencilerimiz alanda elde edilen bilgi ve becerileri kullanarak çeşitli sorunların çözümüne yönelik pro-
jeler ve fi kirler üretebilecekler. Akademik anlamda bilimsel çalışmalarda verileri toplayacak olmaları, çö-
zümlemeleri, yorumlamaları, raporlamaları ve yayımı aşamasında bilgilere sahip olmaları da programın 
getirilerinden sadece bir kısmı. Programın içeriği; uzmanlık gerektiren dersleri içermesi bakımından ol-
dukça zengin.  Ölçme ve Değerlendirme, Nicel Veri Analizi, İstatistiksel Yazılım ve Test Teorileri gibi dersler 
alan derslerinin bir kısmı. Ölçme ve Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgiye 
https://tezsizyl.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  

https://tezsizyl.anadolu.edu.tr
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Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Benim Hikâyem

Hayatımızı değiştirip anlamlandıracak şeyin ne 
olduğu, zamanı ve hangi koşullarda karşımıza 
çıkacağı, seçtiklerimiz ve seçmediklerimizin top-
lamından oluşan o anlar diye düşünüyorum. İlk 
üniversitemde İstatistik-Matematik okumam, ka-
riyer hayatımda insan kaynakları yönetimi ala-
nında çalışmam, böylesi bir zincirin halkaları... 
Açıköğretim Sistemi ise yıllar önce önyargılarım-
la bilinçsizce eleştirdiğim ve en yakın dostum 
aracılığıyla neden olmasın sorusunu sorduran 
o andan sonra, öğrencisi olduğum yeni ailem. 
Fiziksel kitapların kokusuyla başlayan yeniden 
öğrenci olabilmenin coşkusu paha biçilemez. e-
Kampüs sistemi, canlı dersler ve tüm ders mal-
zemelerinin sağladığı konfor, dış dünyanın bütün 
sertliğini hafi fl etip, yaşam umudunu saklı tut-
mayı sağlıyor. Okumak, daha çok okumak, düşün-
mek, öğrenmek ve paylaşabilmek, insan olmanın 
en anlamlı süreçlerinden bence. Kalite elçileri 
yapılanması ise Açıköğretim Sisteminin şaha-
ne manzaralı terası gibi. Ufuk açan, düşünmeye 
teşvik eden ve heyecanlandıran. İşte tüm bu se-
beplerle, Açıköğretim Sisteminin, Milli Eğitimin 
genel revizyonunda öncü olabileceğini düşünü-
yorum. Teknolojinin ışık hızıyla geliştiği bu çağda, 
en azından lise öğrencilerinin, bizlerin öğrenme 
koşullarındaki çağdaşlığı ve konforu deneyimle-
yebilmelerini diliyorum. Bana bunları hissettiren 
ve emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimle.

Lalehan Fatma Çığır / Balıkesir
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Açıköğretim Sistemi Seminerleri 
Kasım Ayında da Dopdolu

Seminerler serisinin Kasım Ayı içerisindeki ilk ko-
nuğu “Akademik Buluşlarda Patent Stratejileri ve 
Başarı Örnekleri” başlıklı seminerin sunumunu ger-
çekleştiren Fikri Mülkiyet Uzmanı Fatih YALINBAŞ 
oldu. “Örgütsel Etnografi ” başlıklı sunumu ile Trakya 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 
Dr. Öğr. Üyesi İlke ORUÇ ise ayın ikinci seminerini 
gerçekleştirdi. 

Seminerlerin izleyen haftalardaki konukları sırasıy-
la “Tek Denekli Araştırma Yöntemleri” başlıklı sunu-
mu ile Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Onur KURT ve “İyi Bir Akademik Sunum Na-
sıl Olmalı” başlıklı sunumuyla Anadolu Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Erkan YÜKSEL olacak.

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN
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Antroposen 2016 yılında Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde katıldığım bir konferansta karşılaştığım bir 
sözcüktü. Konferans teması; “Fikirler, Nesneler ve 
Atık: Antroposen Çağında Teknolojinin Yaşam Dön-
güsüne Eleştirel Bir Yaklaşım” idi. İlk defa karşılaş-
tığım bu sözcük, Antroposen çağı ile tanışmama ve 
çağımı daha iyi anlamama yardımcı oldu. Bu sayıda 
sizlerle de bu konuyu paylaşmayı istedim. Bu konu-
daki bilimsel çalışma ve araştırmamı da paylaşmak 
en büyük dileğim ama bunun için biraz daha vakit 
var…

Antroposen çağı TÜBİTAK’ın Bilim Genç sitesinin 
Temmuz 2019 sayısında Ocak (2019) tarafından 
“Antroposen: Yeni Jeolojik Çağ” başlığı altında şöyle 
anlatılıyor:

“Uluslararası Yerbilimleri Birliğinin bir parçası olan 
Uluslararası Katman bilgisi Komisyonu yaklaşık on 
yıl önce Antroposen Çalışma Grubu adlı bir kurul 
oluşturmuştu. Otuz dört üyeden oluşan kurulun 
görevi, Antroposen olarak adlandırılan, insan etkin-
liklerinin yerküreyi şekillendirdiği yeni bir jeolojik 
çağın başlayıp başlamadığı hakkında karar vermek-
ti. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen kurul üyelerin-
den yirmi dokuzu Antroposen’in başladığı hakkında 
olumlu görüş bildirdi. Yeniçağın başlangıç tarihi 
olarak yirminci yüzyılın ortası kabul edildi. Bu tarih-
ler endüstriyel üretimin artmaya, tarımda kimyasal 
maddelerin kullanılmaya, atom bombası patlamala-
rında çevreye yayılan radyoaktif atıkların tortullar-
da ve buzullarda birikmeye başladığı döneme denk 
geliyor.”

Benim bu konuyla ilgim Antroposen sözcüğüyle ta-
nışana kadar arkadaşlar arasında konuşurken söyle-
diğim bir cümle ile sınırlıydı; Ve bizim katmanımız 
ilerde açıldığı zaman, o katmanda teneke kutular, 
plastik şişeler, tabaklar çıkacak; atom bombası kı-
rıntılarına rastlanacak ve bize ne zavallılarmış di-

yecekler” derdim. Tabii o zamanlar Antoposen kav-
ramını bilmiyordum ve işin jeolojik yanından çok 
alanım olan eğitim boyutuyla ilgileniyordum. Halen 
de öyle, evimiz pırıl pırılken piknik yaptığımız bir 
alanı darmaduman etmemiz, her türlü atığımızı or-
mana bırakmamız, arabamız tertemizken yediğimiz 
bir kekin ambalajını yola atmamız, içtiğimiz suyun 
şişesini camdan dışarı fırlatmamız, bu davranışları 
incelememizi ve eğitimimizi sorgulamamızı gerek-
tiriyor. Netice de, bu yeni jeolojik çağa Antroposen 
adını veren Paul Crutzen ve Eugene F Stoermer, in-
sanların etkili olduğu yeni bir jeolojik çağın başla-
dığını düşünüyor. İnsanın olduğu yer ise davranış ve 
eğitim sorgulamalarını beraberinde getiriyor. Atay 
(2018) “Doğa artık insana tâbi ve onun tarafından 
istismar edilir olmanın ötesinde, canlı-cansız tüm 
varlığıyla kaderi insana teslim durumda!..” derken, 
bu çağda eğitimin önemini ele almamak olur mu? 
Biz nerede hata yaptık da, İnsan Çağı olarak adlandı-
rılan bir dönemi, bu kadar olumsuzlukla anılır hale 
getirdik diye sormamak olur mu? Soralım ve araştı-
ralım ve de bu çağı barbarlık çağı olarak adlandıra-
cak kadar ne yaptık düşünelim. Sonuçta 20. yüzyılın 
en büyük tarihçilerinden Eric Hobsbawm, içinde bu-
lunduğumuz çağda insanlığın savrulduğunu anlatı-
yorsa, coğrafyacılar katmanın bu hale gelmesinden 
insanı sorumlu tutuyorsa, eğitimcilerin de anlatacak 
şeyleri olmalı...

Atay, T. (4 Haziran 2018). Kıyametin Jeolojik adı: 
‘An-troposen’. Cumhuriyet. www.cumhuriyet.com.tr

Ocak, M.E. (4 Temmuz 2019). Antroposen: Yeni Jeo-
lojik Çağ. Bilim Genç. 
http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/
antroposen-yeni-jeolojik-cag

Antroposene Giriş...

Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI

http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/antroposen-yeni-jeolojik-cag
www.cumhuriyet.com.tr





