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Açıköğretim Sistemi DILET 
2018’de Tanıtıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 
12-13 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara 
Kızılcahamam’da ikincisi düzenlenen Uluslararası 
Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri 
Konferansı’nda (DILET 2018), Uzaktan Öğretim 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. T. Volkan Yüzer ve Açıköğretim 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat 
tarafından tanıtıldı. Konferansta panelist olan 
öğretim üyeleri Açıköğretim Sistemindeki güncel 
uygulamaları konferans katılımcılarına sundu.

“Açıköğretim Sistemindeki uygulamalar, alanı merak 
edenlere cevap sağlıyor”

Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. T. Volkan Yüzer, Açıköğretim Sistemindeki 
uygulamalar ile ilgili şunları aktardı: “Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki uygulamalara 
bakıldığında temel olarak uygulamalar ikiye 
ayrılıyor. Birincisi, öğrenenler ve öğretenlere yönelik 
uygulamalar; ikincisi ise, akademik uygulamalar. 
Bu uygulamalar profesyonellere, araştırmacılara, 
akademik olarak kendini geliştirmek isteyenlere ve 
Açık ve Uzaktan Öğrenme alanını merak edenlere 
cevap sağlıyor.”

“Küreselleşen açık ve uzaktan öğrenme, Anadolu 
Üniversitesi gibi küreselleşen mega üniversiteleri 
ortaya çıkarıyor”

Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Mehmet Fırat ise, “21. Yüzyılda Açık ve Uzaktan 
Öğrenme Temelinde Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sistemi Uygulamaları” başlıklı 
konuşmasında şunlara değindi: “Bir toplumsal 
hareket olarak açık ve uzaktan öğrenmeye dünya 
genelinde ivme kazandıran çeşitli faktörler 
bulunuyor. Küreselleşmeye doğru giden açık ve 
uzaktan öğrenme, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi gibi küreselleşen mega üniversitelerin 
doğmasına öncülük ediyor. Aralık 2018 itibariyle 4 
kıtada 19 ülkede sınav merkezi bulunan Açıköğretim 
Sisteminde aktif 1.118.000 öğrenci bulunuyor. 
Kurulduğu 1982 yılından itibaren sistemden 
yaklaşık 3 milyon kişi mezun olmuş durumda.”

Başkent Üniversitesi Uzaktan Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (BUZEM) tarafından düzenlenen DILET 
2018 ile ilgili diğer bilgilere konferans web sitesi 
olan http://dilet.baskent.edu.tr/ web sitesinden 
ulaşılabiliyor.

Arş. Gör. Dr. Hakan ALTINPULLUK

http://dilet.baskent.edu.tr/
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AÖS Program Akademik 
Koordinatörleri Bilgilendirme 

Toplantıları Gerçekleştirildi

Açıköğretim Sistemi Program 
Akademik Koordinatörleri 
ile her sene düzenli olarak 
gerçekleştirilen bilgilendirme 
toplantıları serisi, 2 Ocak 2019 
günü başladı. 2-9 Ocak 2019 
tarihlerinde AÖS Program 
Akademik Koordinatörleri ve 
Yardımcıları ile gerçekleştirilen 
toplantılarda, Açıköğretim 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Yücel Güney, İşletme Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Celal 
Hakan Kağnıcıoğlu, Açıköğretim 
Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. 
Dr. Serpil Koçdar ve Doç. Dr. Murat 
Akyıldız ile diğer ilgili öğretim 
üyeleri yer aldı. Toplantılarda, bir 
önceki yılın değerlendirilmesinin 

yanı sıra 2018- 2019 öğretim 
yılıyla ilgili beklentiler ve 
öneriler tartışıldı. Prof. Dr. Yücel 
Güney, belirli aralıklarla düzenli 
olarak program akademik 
koordinatörleri ile değerlendirme 
toplantıları yapacaklarını ifade 
etti.

Her bir akademik program 
için ayrı ayrı gerçekleştirilen 
toplantılarda program akademik 
koordinatör ve yardımcıları ile 
bölüm bazında öğrenci ve mezun 
istatistikleri ile ders başarıları ve 
not ortalamaları hakkında bilgiler 
paylaşıldı. Program akademik 
koordinatörlük sistemindeki yeni 
düzenlemeler ve değişiklikler 

aktarılarak gerçekleştirilmesi 
planlanan yeni görevler 
hakkında bilgilendirme yapıldı. 
Toplantılarda, AÖS öğrencileri ile 
etkileşimin arttırılması, program 
değerlendirme faaliyetlerinin 
etkinleştirilmesi ve ABP 
sisteminde güncellenmelerin 
tamamlanması hedefl eriyle 
öngörülen değişiklik ve 
çalışmalar, program akademik 
koordinatör ve yardımcılarına 
aktarıldı. Görüş alışverişinde 
bulunularak iyileştirme önerileri 
alınan toplantılar, her akademik 
koordinatör ve yardımcıları ile 
kendi programlarına ait sayısal 
veri ve bilgiler içeren bir doküman 
paylaşılmasıyla sona erdi.

Arş. Gör. Dr. Dilşad TEKİN 
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Açıköğretim’in Başarılı 
Öğrencileri İstanbul’da Bir 
Araya Geldi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 
İstanbul’daki başarılı öğrencileri, düzenlenen 
toplantıda bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Aksaray Konukevi Toplantı 
Salonunda gerçekleştirilen buluşmaya Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Mehmet Fırat, Açıköğretim Sistemi İstanbul 
Büroları ve Tanıtım Ofi si yetkilileri  ile İstanbul’da 
bulunan 30 yaş altı ve üstü başarılı öğrenciler 
katıldı. Anadolu Üniversitesinin 60’ıncı yılının 

kutlandığının vurgulandığının toplantıda tanıtım 
fi lmlerinin gösteriminden sonra başarılı öğrencilere 
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin işleyişi 
hakkında bilgiler verildi. Dijital dönüşüm hakkında 
bilgi veren Fırat, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sisteminin her konu ve üniteyle ilgili 16 farklı 
materyale kadar çeşitlilik sağladığını belirtti.

Soru-cevap bölümünün ardından toplantıya çeşitli 
bölümlerden katılan başarılı öğrenciler çalışma 
yöntemlerini paylaştı. 

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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3. Geleneksel Anadolu Üniversiteliler Buluşması, 15-16 Aralık 2018 
tarihlerinde Kocaeli İlinde gerçekleştirildi.

Çok samimi bir ortamda geçen Anadolu Üniversiteliler Buluşması 
Kocaeli Bürosu Yöneticisi Suna Altunel’in ev sahipliğinde gerçekleşti. 
Birincisi Denizli ilinde, ikincisi Uşak ilinde gerçekleştirilen ve 
Kocaeli”nde gerçekleşen etkinlikte kalite çıtası biraz daha yükselerek 
giderek daha da anlamlı hale geliyor.

Ankara, İzmir, İstanbul, Uşak, Kütahya, Gebze, Sakarya, Konya AÖF 
Büro çalışanlarının katıldığı ve iki gün süren bu etkinlik dolayısıyla, 
Sekapark Otelden hareketle başladı. Sırasıyla Namazgah Şehitliği, 
Redif ve Atatürk Müzesi, Seka Kağıt Müzesi, Bilim Merkezi, Ormanya, 
Sapanca Gölü Park Alanı, Sahil Şeridi, Doğal Yaşam Alanları gibi çok 
sayıda tarihi ve turistik mekanlar gezildi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin araç ve rehber desteği verdiği 
sözkonusu etkinliğin birinci günü akşamı Maide Restaurant da 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanıİ İbrahim Karaosmanoğlu”nun  
da katıldığı yemekli bir toplantı gerçekleştirilerek bu toplantının 
açılış konuşmasında, toplantının ev sahipliğini üstlenen  AÖF Kocaeli 
Bürosu Yöneticisi Suna Altunel etkinliğe katılan tüm katılımcıları 
Kocaeli ilinde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını, 
bu etkinlik dolayısıyla da Kocaeli”nin tarihi ve turistik mekanlarını 
tanıtma fırsatı bulacaklarını, lojistik destek veren Büyükşehir Belediye 
Başkanına  ve katılımcılara teşekkür etti.

Anadolu Üniversiteliler
Kocaeli Buluşmasında Bir 

Araya Geldi!
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Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu ise yaptığı konuşmada Anadolu 
Üniversitelileri kentlerinde ağırlamaktan onur 
duyduklarını belirterek Kocaeli İlinin tarihi ve 
turistik mekanları ve coğrafi  özellikleri ile yaptıkları 
hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Üniversiteliler buluşmasının aynı 
zamanda fi kir babası olan Öğr. Gör. Ahmet Mıdık ise 
yaptığı konuşmada, bu yıl aynı zamanda Anadolu 
Üniversitesinin 60. Yıldönümünün kutlandığını 
ve bu nedenle merkezde Anadolu Üniversitemiz 
tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini, 
yerel bazda da bu tür buluşmaların Anadolu 
Üniversitemizin tanıtımına büyük katkılar yaptığını, 
kaynaşmayı, dayanışmayı ve birlikteliği sağladığını 
söyleyerek ev sahipliğini üstlenen Suna Altünel’e, 
Büyükşehir Belediye Başkanına ve katılımcılara 

teşekkür ederek geleneksel hale gelen bu buluşma 
toplantılarının devam etmesini temenni ederek 
bir başka ilimizde buluşmak umudunu taşıyarak 
özellikle bu tür toplantıların kurum çalışanları 
arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını 
kuvvetlendirdiğini belirtti. İki gün süren ve dolu 
dolu geçen bu anlamlı etkinlik ikinci günün sonunda 
güzel bir şekilde tamamlanarak sona erdi.

Arş. Gör. Dr. Zeynep KARAL ÖNDER
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Açıköğretim Sistemi (AÖS) 
kullanıcı kolaylığını artırmak için 
öğrencilere sunduğu hizmetleri 
tek bir adreste bir araya getirdi. 
Açıköğretim Sistemi öğrencileri 
http://acikbilim.anadolu.edu.tr/
tanitim.html adresinden; İkinci 

Üniversite, Anadolum eKampüs 
Sistemi, Açık Kütüphane, Açık 
Haber, Engelsiz Açıköğretim 
Çalışmaları, Dijital Kitap (ePub) 
Tanıtımı ve Kullanımı, Canlı 
Dersler, Ana-Dil Türkçe, E-Sertifi ka, 
Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları, 

Akadema, Kariyerim ve İş 
Hayatım Platformu, Açıköğretim 
Öğrencisinin Lisans Üstü 
Programlara Başvurusu ve Soru 
Küp ile ilgili tanıtım fi lmlerini 
izleyebiliyor ve istedikleri konuyla 
ilgili siteye erişim sağlayabiliyor. 

Arş. Gör. Sibel  ŞAHİN

Açıköğretim Sistemi  
Tanıtım Videoları

http://acikbilim.anadolu.edu.tr/
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
öğrencilerinden oluşan Uşak Resim Kulübü’nün 
yaptığı resimler İskender Pala İl Halk Kütüphanesi’nde 
sanatseverlerle buluştu. ‘Babadan Çocuklara Karma 
Resim Sergisi” adıyla açılan sergi 06-10 Aralık 
2018 tarihleri arasında ziyaret edildi. Serginin 
açılışı Uşak Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, 
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
Uşak Belediye Başkan Vekili Hakan Uludağ, İl Milli 
Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Fakültesi Uşak Bürosu Yöneticisi 
Öğretim Görevlisi Ahmet Mıdık, il müdürleri, meslek 
odaları başkanları, öğrenci, öğretmen ve ressamların 
katılımıyla gerçekleşti.

‘Anadolu Üniversitesi Kültür ve Sanat Alanında Öncü 
Bir Üniversite’
Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş “Başta Sayın 
Valimiz Funda Kocabıyık olmak üzere valilik  adına 
elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Kültür ve 
sanat anlamında Anadolu Üniversitesi’nin topluma 
kazandırdığı eserleri ve değerler oldukça önemli. 
Bu sergi de Uşak halkına ve bizlere Anadolu 
Üniversitesi’nin kültür ve sanat anlamındaki 
bir katkısı. Başta Ahmet Mıdık hocamız olmak 
üzere emeği geçenlere, resim kulübü üyelerine, 
öğrencilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

“Üniversitemiz 60. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor”
Etkinliğin açılışı konuşmasını yapan Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uşak Bürosu 
Yöneticisi Öğr. Gör Ahmet Mıdık düşüncelerini “Bir 
kentin kültür sanat yapısının oluşumunda resim 
sanatının büyük rolü vardır. Çağa ve medeniyete 
ayak uydurmanın, kendini geliştirmenin yolu ve 

yöntemi kültür sanattan geçer. Yerel yönetimler 
ve üniversiteler bu konuda birinci derecede etkili 
olacak kuruluşlardır. Bilindiği üzere Anadolu 
Üniversitesi’nin bu yıl 60. Kuruluş yıldönümünü 
kutluyoruz. Anadolu Üniversitesi eğitime çok ihtiyaç 
duyulan bir zamanda ülkemizin ve dünyanın pek 
çok yerinde milyonlarca kişinin kapısından giren, 
milyonlarca insanın yaşamına dokunan önemli 
kurumlardan bir tanesidir. Anadolu Üniversitesi’nin 
60. kuruluş yıldönümünde Uşak ilinde bu resim 
sergisinin açılmış olmasının da bir hayli anlam 
ifade ettiğini düşünüyorum. Organizasyon 
yeteneği yüksek bir üniversitenin mensubu olarak 
Anadolu Üniversitesi’nin bayrağını Uşak ilinde 
öğrencilerimizle dalgalandırıyoruz.” sözleriyle ifade 
etti.

İlgi ve katılımın yoğun olduğu Babadan Çocuklara 
Karma Resim Sergisi’nde Baba Ziya Güvenç’in oğlu 
Fatih Çağlar Güvenç ve kızı Pınar Gonca Güvenç’in 
yaptığı eserler de yer aldı. Sergi başta Güzel Sanatlar 
Lisesi Resim Bölümü öğretmen ve öğrencileri olmak 
üzere çok sayıda ilk ve orta dereceli okuldan resim 
öğretmenlerinin eşliğinde çok sayıda öğrenci 
tarafından yoğun bir ilgiyle ziyaret edildi. Serginin 
açılış töreni protokolün ve sergi ziyaretçilerinin 
katıldığı bir kokteylin ardından sona erdi. Resim 
sergisini 8 Aralık 2018 tarihinde ziyaret eden 
Uşak’ın ilk kadın valisi olan Vali Funda Kocabıyık 
sergi hakkında bilgiler aldı. Bu ziyarette Uşak Resim 
Kulübü üyelerince çizilen Vali Funda Kocabıyık’ın 
kara kalem çalışması kendisine hediye edildi.

Arş. Gör. Gözde TÜRKTARHAN

Üniversitemizin 60. Kuruluş 
Yıldönümünde Uşak’ta “Babadan 
Çocuklara Karma Resim Sergisi” 
Açıldı



9



10

Benim Hikâyem

1970 Isparta doğumluyum. Küçük yaşta annem 
ve babam öldüğü için, maddi imkansızlıklardan 
dolayı liseden sonra okuyamadım. Evli ve iki 
çocuk babasıyım. Özel sektörde çalıştığım 
için üniversite okumayı hiç düşünmemiştim. 
2008 yılında kamuya geçiş yaptım. Şu an 
Darıca Kaymakamlığı’nda memurum. Görev 
yaptığım bölümde arkadaşlar üniversite 
mezunu, ben ise lise mezunuydum. Arkadaşlar 
üniversite mezunu olduğu için birbirlerine 
hocam diye hitap ederken, bana karşı bey 
diye hitap ediyorlardı. Aynı işi yapmamıza 
rağmen onlar üniversite mezunu olduğu için 
maaşlarda bile fark vardı. İşte bundan sonra 
okumaya karar verdim. Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi mezunu olduğum için sınavsız 
geçiş hakkımı kullanarak, iki yıllık Turizm Otel 
İşletmeciliği bölümüne kayıt yaptırdım. İşten 
eve geldikten sonra kısa bir dinlenmenin 
ardından düzenli çalışmayla önlisansımı 
tamamladım. Şu an lisans tamamlamak için 
Konaklama İşletmeciliği okuyorum. Önceleri 
çok umutsuzdum. Okuduklarımdan hiçbir 
şey anlamıyordum. Hatta bırakmayı bile 
düşündüm. Ama Anadolu Üniversitesi’nin 
yaptığı yeniliklerle (ders anlatımları, sorularla 
öğrenelim, her dersten soru çözümleri) 
imkanlar geliştikçe bu kararımdan vazgeçtim. 
Okul ortamını eve taşıdık. Uzun bir masamız 
var. Çocuklarımla birlikte ders çalışıyoruz. 
Eğer lisansımı tamamlarsam yüksek lisansı da 
tamamlamak istiyorum.

Kılıçaslan Zorkol/ Isparta

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi 
Dönem Sonu Sınavı 129 Sınav 

Merkezinde Başarıyla 
Gerçekleştirildi

Arş. Gör. Dr. Gökhan ÖNDER

Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınavı, 12 Ocak Cumartesi ve 13 Ocak 
Pazar tarihlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.  Güz Dönemi Dönem 
Sonu Sınavı,  Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde öğrenim gören 
yaklaşık 1 milyon 110 bin öğrencinin katılımıyla 129 sınav merkezinde 

yapıldı. 
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavında, yaklaşık 136 bin salonda 280 bin salon 
başkanı ve gözetmen görev aldı. Toplam 424.448 görevlinin katkılarıyla 
gerçekleştirilen sınavda, üniversitemizden 
377’si akademik personel olmak üzere toplam 
798 personelimiz görev yaptı. Sınavda, 724 

farklı ders yer aldı. Yaklaşık 8.876 binada 
gerçekleştirilen Güz Dönemi Dönem Sonu 
Sınavına I. Oturuma 872.828, II. Oturuma 879.472, 

III. Oturuma 600.562 ve IV.   Oturuma 625.089 
öğrenci katıldı. 

Açıköğretim Sistemi Türkiye Programlarında öğrenim gören öğrenciler 
için Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri 11 – 22 Şubat tarihlerinde 

gerçekleştirilecek. Bahar Dönemi Ara Sınavları ise 13 – 14 Nisan tarihlerinde 
yapılacak.

1.1 Milyon
Öğrenci

724
Farklı Ders 424 Bin 

Görevli

136 Bin
Salon



Açıköğretim Sistemi İnstagram 
Hesabı Hızla Büyüyor
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Açıköğretim sistemi, 10 Aralık 2018 tarihinde 
instagram hesabını açarak hizmet sunduğu sosyal 
medya kanallarına bir yenisini ekledi. 
anadoluuniv_acikogretimsistemi adı ile instagramda 
da yerini alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
sistemi, 1 ay gibi kısa bir sürede 50bin takipçiye 
ulaştı. 

Instagram kullanıcıları için bilgilendirici 
paylaşımların yanı sıra ödüllü yeni yarışmalar ve 
güncel haber paylaşımlarına yer verilen hesapta, 
ek olarak hashtag etkinlikleri için planlamalar 
başlamış durumda... 

Hesabı takip etmek için instagramda;
• anadoluuniv_acikogretimsistemi

hesabını bulabilir ya da
• https://www.instagram.com/anadoluuniv_ 

acikogretimsistemi/
bağlantısı ile hesaba ulaşabilirsiniz.

Öğr.Gör. Serap UĞUR

https://www.instagram.com/anadoluuniv_acikogretimsistemi/
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi içerisinde eğitim veren 
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim 
ve Dağıtımı Ön Lisans 
Programı öğrencilerine 
nitelikli eğitim vermeye 
devam ediyor. Program 
dâhilinde elektrik 
enerjisinin dağıtım 
ve pazarlamasından 
sorumlu tüm 
kuruluşlarda ve elektrik 
enerjisini kullanan tüm 
sanayi kuruluşlarında 
görev alabilecek ara eleman 
yetiştirilmesi hedefl eniyor. 
Program kapsamında zorunlu 20 
iş günü staj uygulaması bulunuyor. 
Öğrencilere zorunlu stajını 2. yarıyıl 
dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde, 
tek seferde yapmaları gerektiği vurgulanıyor. 2011-
2012 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran 
öğrencilerin ise staj zorunluluğu bulunmadığından, 
bu öğrenciler staj yapmakla yükümlü tutulmuyor. 

Programın işgücü istihdam olanakları oldukça 
yüksek
Programdan mezun olan ve tekniker unvanı alan 
öğrenciler enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve 
kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı 
olarak geniş iş alanları buluyorlar. Enerji ve maden 
alanındaki devlet kurumlarında çalışabilecekleri 
gibi pek çok yerli ve yabancı kuruluşlarda 
çalışabilecekler. Bu kuruluşlar fuel cell, güneş 
pilleri, güneş bacaları, biyoenerji, jeotermal, 

rüzgar ve hidroelektrik enerji santralleri 
konusunda yatırımlarını sürdürmeye 

devam ediyorlar. Ayrıca 
nükleer enerji santrallerinin 

yapılmasıyla birlikte pek çok 
enerji kaynağının devreye 
girmesi bekleniyor. Bu 
enerjinin üretilmesinden 
dağıtımına kadar her 
aşamasında enerji 
teknikerine ihtiyaç 
duyulacak. Bu programdan 

mezun olan öğrenciler, 
ihtiyacın karşılanmasında 

önemli bir istihdam kaynağı 
sağlayacaklar. Elektrik Enerjisi 

Üretimi, İletim ve Dağıtımı Ön 
Lisans Programı ile ilgili bilgiye 

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/
turkiye-programlari/acikogretim-fakultesi-
onlisans-programlari-2-yillik/elektrik-enerjisi-
uretim-iletim-ve-dagitimi adresinden ulaşılabiliyor. 

Elektrik Enerjisiyle İlgili Alanında 
Uzman Öğrenciler Yetişiyor

   Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-fakultesi-onlisans-programlari-2-yillik/elektrik-enerjisi-uretim-iletim-ve-dagitimi
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Açıköğretim Sistemi seminerlerinde yeni yılın ilk 
buluşması 4 Ocak günü Öğr. Gör. Dr. Okan AKSU 
tarafından gerçekleştirilen “Blog Yazarı Kimdir? 
Nasıl blog yazarı olunur?” temalı sunum oldu. 

İkinci sunum ise Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nden Doç. Dr. M. Akif OCAK tarafından 11 
Ocak’ta gerçekleştirilen “Dijital Vatandaşlık” başlıklı 
çalışmaydı. 

Açıköğretim Seminerleri Devam 
Ediyor

Arş.Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN
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2018 yılının Kasım ayında Amerika’da benim de 
üzerinde çalışmayı ve düşünmeyi çok sevdiğim 
dijital dönüşümler üzerine bir araştırma yayınlandı. 
Araştırma dijital dönüşümlerin tüm dünyada 
olduğu gibi nasıl izlenmesi, irdelenmesi  ve de 
nasıl anlamlandırılması gerektiği üzerine bir rapor 
şeklinde yayınlandı.  Araştırmada , belki de şimdiye 
kadarki tüm dijital dönüşüm konuşmalarından 
farklı olarak dijital dönüşümün ruhuna  yer verilmiş. 
Raporun başlığı “Dönüşümün Kafası, Kalbi ve Kucağı 
“ olarak çevrilebilir  ve ben de sizlerle de bu başlıklar 
altında tartışmak istiyorum:))
Dönüşüm; insanları , kurumları zorlayan , beklentileri 
yükselten, hız gerektiren, geleceği düşünürken 
bugünü planlamaktan geçen bir süreç. Dönüşüm 
sözcüğünü kullanmadan geçen bir günümüz yok öte 
yandan,  her günümüz bir dönüşüm içersinde geçiyor 
neredeyse sürekli bir devinim içersinde dönüşüp 
duruyoruz... Dönüşümün hiç de kolay olmadığını 
hepimiz biliyoruz oysa! Bu yazıda bu rapora da 
bağlı olarak sadece dijital dönüşümden bhsetmek 
istiyorum. Çağımızın hızli temposunda , bir yandan 
dönüşümü gerçekleştirecek araçlara ihtiyacımız 
var, bir yandan da gerçekleşmesini istediğimiz 
amaçlarımız var. Bu araç - amaç iş birliği için çok 
kuvvetli bir organizmaya ihtiyaç kaçınılmaz.  Tam  
da bu noktada  bu rapor dijital dönemde bütüncül, 
insan merkezli bir yaklaşıma dikkat çekiyor. Kafa, 
kalp ve kucak dönüşümüne. . . Bu dönüşümde 
öncelikle kafaya ihtiyaç var ! Geleceği gören , amaç 
odaklı, stratejileri sağlam, adanmış, değişik esnek 
ortamlardan etkilenmeyen, kendini uyarlayabilen, 
ayarlayabilen bir kafaya... 

Kalbe  ihtiyacımız var,  bize ilham veren , katılımcı, 
motive eden, güçlendiren bir kalbe... Bir kucağa  
ihtiyacımız var, başımız sıkışınca kaçabileceğimiz, 
her an bize açık, sığındığımızda dijitalleşmenin 
değil dünyanın tüm dertlerinden kaçabileceğimiz 
bir limana. Peki bu üç bileşenin aynı değerde  destek 
sağladığı dijital dönüşüm nerede derseniz , maalesef 
araştırma bulguları böyle bir sonucu göstermiyor.  
Şöyle diyor bulgular;
•  kafa %69 
•  kucak %44 
•  kalp %25 
oranında yer alıyormuş dijital dönüşüm 
projelerinde...
Kalp vücudun motoru oysa.  Bu hız çağında en 
işimize yarayacak bileşen, yorulduğumuzda bize 
bir nefes daha sağlayabilecek bir kuvvet, bir 
dinlenme odası, dijital dönüşüm de sığınacağımız 
bir mola yeri... Kalbimiz neredeyse biz oradayız, ve 
biz neredeysek kalbimiz orada... Kalp insan demek 
ve insanı merkeze almayan her dönüşüm önünde 
sonunda  başarısızlığa mahkum... Yeni bir yılda yeni 
dönüşümlere yelken acarken, kalbinizi hep yanınızda 
tutun... Dönüşüm ister dijitalde olsun, ister eğitimde, 
ister okulda, ister ailede; siz kalbinize sahip olun...

Dijital Dönüşümün Elleri 
De Var Mıdır?

Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI






