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Açıköğretim Sisteminde Üç Ders 
Sınavı Son Defa Yapılıyor

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Kayıtlı olduğu programdaki tüm dersleri almış, en 
fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bu-
lunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun 
olabilecek öğrencilere; sınavın yapılacağı öğretim 
yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar 
dönemi dönem sonu sınavlarından sonra “Üç Ders 
Sınavı”na girme hakkı tanınmaktadır. 

2018-2019 öğretim yılı itibariyle üç ders sınavı son 
defa 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15:00’de 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Er-
zurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, 
Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/
Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir. Sınav merkezi olan 
illerdeki Açıköğretim bürolarının 27 Temmuz 2019 
Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık 
olacağı belirtildi. Öğrenci sayfasında üç ders sınav 

merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” 
arayüzü, 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılarak 
sınav merkezi değişikliğine olanak tanındı. Üç ders 
sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin      fa-
külte tarafından aşağıdaki tabloda yer alan illere 
göre atamaları otomatik olarak yapıldı.

Yetkililer tarafından üç ders sınav hakkı olan öğrenci-
nin isterse yaz okuluna kayıt      yaptırabileceği;ancak 
yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin üç ders sına-
vına katılma hakkının olmadığı belirtildi. Öte yan-
dan, üç ders sınavının 2018-2019 öğretim yılı itiba-
riyle son defa yapılacağı hatırlatıldı.
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Açıköğretim Sistemi Öğrencilerine 
Yaz Okulu Müjdesi

24 Nisan 2019 tarihli Resmi 
Gazetede Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim, İktisat ve İşletme 
Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği 
yayımlandı. Üniversite 
Yönetim Kurulunun onayı ve 
Yükseköğretim Kurulundan uygun 
görüş alınmasıyla bahar dönemi 
dönem sonu sınavlarından sonra 
yaz okulu açılması planlanıyor. 
Yaz okulunda açılabilecek dersler 
ve uygulama koşulları, Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak ilgili 
birim kurulunun kararı ve Anadolu 
Üniversitesi Senatosunun onayı 
ile belirleniyor. Yaz okulu ile ilgili 
detaylar şu şekilde sıralanıyor: 

• Yaz okulu eğitim süresi, 
sınavlar dahil olmak üzere 5 
haftadan az olamamaktadır. 
Açıköğretim Sistemi için 
yaz okulu 11 hafta olarak 
planlanmıştır.

• Eğitim-öğretime ilişkin 
azami sürenin hesabında, yaz 
okulunda geçen süre dikkate 
alınmaz. 

• Yaz okulunda açılacak ders 
için güz veya bahar yarıyılı 
ders planında yer alan AKTS 
kredileri esas alınır. 

• Yaz okulunda öğrenciler en 
fazla 5 ders seçebilir.

• Ders seçimi kriterleri şu 
şekildedir: Açılacak ders/
derslerin yarıyılları dikkate 
alınmadan;

a) Not durum belgesinde genel 
not ortalaması 2,00 veya 2,00’nin 
üzerinde olan öğrenciler, FF harf 
notu olan ve/veya hiç almadığı 
ders/derslerden, 

b) Not durum belgesinde genel 
not ortalaması 2,00’nin altında 
olan öğrenciler, FF harf notu 
aldığı ders/dersler, uyarı aldığı 
dönemden itibaren koşullu geçer 
(CD, DC ve DD) harf notu aldığı 
ders/dersler ile hiç almadığı 
ders/derslerden, en fazla 5 ders 
seçebilir. 

- Güz ve/veya bahar döneminde 
kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenci 
isterse yaz okulundan ders alabilir. 

- Yaz okulu sınavı, birim yönetim 
kurulu kararıyla belirlenen sınav 
merkezlerinde gerçekleştirilir. 

• Öğrenci, kurum içi/kurum 
dışındaki diğer yükseköğretim 
programlarının yaz okulundan 
ders alamaz. 

• Yaz okulu kayıt işlemleri 
tamamlandıktan sonra, ders 
seçimi ile ilgili talepler dikkate 
alınmaz.

• Yaz okulu başarı 
değerlendirmesi tek sınav ile 
yapılacak ve bu sınavın başarı 
notuna katkısı %100 olacaktır.

• Anadolu Üniversitesi 
Akademik Takvimine göre 
yaz okulu dönemi 11 hafta 
sürecektir.

• Öğrenci, yaz okulunda açılan 
ön lisans/lisans derslerinden 
en çok beş ders seçebilir.

 **2018-2019 eğitim-öğretim 
yılında üç ders sınavına 
katılma hakkı olan öğrenci, yaz 
okulu ders seçim haftasında 
ders seçimi yapmadan üç ders 
sınavına katılabilir ya da yaz 
okulundan ders seçerek yaz 
okulu sınavına katılabilir. Bir 
öğrenci, üç ders sınavına ve yaz 
okuluna aynı anda katılamaz.

 Yaz okulu öğretim ücretleri ile 
ilgili detaylar ise şu şekilde:

• Yaz okuluna katılacak 
öğrencilerden, her yıl ilgili 
mevzuat hükümlerine göre 
belirlenen miktar göz önünde 
bulundurularak Üniversite 
Yönetim Kurulunca tespit 
edilen miktarda yaz okulu 
öğretim ücreti alınır.

• Yaz okuluna kayıt yaptırmak 
isteyen öğrenci, ilgili mevzuat 
hükümlerine göre yaz okuluna 
ait öğretim ücretini ödemekle 
yükümlüdür 

• Yaz okulunda alınacak 
öğretim ücreti, güz ve bahar 
dönemlerinde ödenen dönem 
öğretim ücreti dışında olup 
sınav ve materyal hizmetine 
karşılık alınır.

• Yaz okuluna kayıt yaptıran 
öğrencilere herhangi bir 
nedenle öğretim ücreti iadesi 
yapılmaz. Ancak seçtiği ders 
açılmazsa ilgili derse ait tutar 
iade edilir. 

• Derslerin hiçbiri açılmaz ise 
öğretim ücretinin tamamı iade 
edilir. 

• Yaz okulu, öğretim için 
öngörülen normal öğrenim 
süresinin dışında olup normal 
öğrenim süresine eklenmez.

Önemli Tarihler:

Yaz Okulu öğrenci kayıtları, 24 
Haziran 05 Temmuz tarihleri 
arasında yapılır. 

14-15 Eylül 2019 tarihlerinde 
dönem sonu sınavları yapılacaktır.

4

Dr.Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER



Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar’dan 

Mezunlarımıza Mesaj

2018-2019 öğretim yılının sona ermesiyle birlikte mezun olmaya hak kazanan öğrencilere 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim 
Başar’dan mesaj var. 

“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, aktif-pasif 3 milyona yakın öğrencisiyle dünya 
sıralamasında ilk 3’ te yer almakta olup 26 ülkede kurulmuş olan 47 irtibat noktasında 
40 yıla yakın bir süredir yürüttüğü eğitim faaliyetleri ile Türkiye’nin gururu olmuştur.” 
Bu sistemin parçası olan sizler, artık hayallerinizi gerçekleştirmiş olarak buradan 
ayrılıyorsunuz. Açıköğretim Sistemi o kadar büyük bir sistem ki, içerisinde çeşitli yaş 
ve meslek gruplarından hem çalışıp hem okuyan, yaşam boyu öğrenmeye hevesli olan 
birçok öğrenciyi bünyesinde barındırıyor. Bu kadar farklılığı bir arada bulundurmak, 
onlara eğitim hizmeti sunmak da bizi zenginleştiriyor. 

Bizler sizlerin mutluluğu, huzuru ve iyi eğitim alabilmesi için elimizden geleni yaptık 
ve yapmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra sizde.. Aldığınız eğitimle ailenize, topluma, 
kariyerinize faydalı olun, her şeyden önce iyi insan olmayı hedefl eyin. Mezuniyetinizi 
tebrik ediyor ve bunun keyfi ni çıkarmanızı diliyorum. Son olarak ise yaşam boyu öğrenme 
mottosunu hiç aklınızdan çıkarmadan bu kurumun kapısının sizlere her zaman açık 
olduğunu hatırlatmak isterim.”

Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Selim BAŞAR  
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Açıköğretim Sistemi İş Birliği 
Ziyaretleri Yeni Bir Boyuta Taşınıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, kamu ku-
rumlarına yeni eğitim teknolojilerini ve hizmetleri-
ni, AKADEMA ve e-Sertifi ka prog-
ramlarını, sınavsız ikinci üniversite 
kapsamında yaşam boyu eğitim 
fırsatlarını tanıtmak ve kamu ku-
rumları ile gerçekleştirilebilecek 
iş birliği olanaklarını belirlemek 
amacıyla düzenlediği toplantıları-
na yeni bir boyut kazandıryor. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi çeşitli kamu kurumları ile 
2016 yılından beri işbirliği ziyaret-
leri kapsamında gerçekleştirdiği; 
protokol, işbirliği, eğitim hizmeti 
ve sertifi ka programı gibi çeşitli 
projelere bir yenisini daha ekliyor. 
2019 Haziran ayı itibariyle, bu zi-
yaretler, Kalite Güvence Biriminin 
de çalışmaları ile özel sektöre de 

gerçekleştirilmeye başlanacak. Yapılan ön hazır-
lıklar sonucunda, kamu kurumları, odalar-borsalar 
birliklerinin yanısıra, belirlenen sektörlerde öne çı-
kan fi rmaların yöneticileri, sektörel uzmanlığa sahip 
enstitüler, çeşitli dernek ve vakıfl arla da işbirlikleri-
nin sağlanması planlanıyor. 

Bu görüşmelerde, işbirliği fırsatları değerlendirilir-
ken, sektör temsilcileri tarafından program yeter-
liliklerinin değerlendirilmesi istenerek, “nasıl bir 
mezun istiyoruz” sorusuna yanıt aranacak. Böylece 
Açıköğretim Sistemi mezunlarının, mezuniyetten 
sonra iş hayatına hazır olması sağlanacak. Aynı za-
manda belirlenen sektörlerde sektör temsilcileriyle 
yapılacak görüşmelerde istihdam ettikleri mezunla-
rımızın mezun yeterlilikleri de öğrenilmiş olacak.  

Yeni işbirliği ziyaretlerini Açıköğretim Sistemi Prog-
ramlarında görev yapan program koordinatörleri ve 
kalite güvence birimi gerçekleştirecek. 
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Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sistemi 
tarafından  bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen 
“Engelsiz Açıköğretim 
Çalıştayı”, 24 Haziran 
2019 tarihinde Öğrenci 
Merkezi Salon 2009’da 
gerçekleştirildi. 

Açıköğretim sistemi 
ile eğitimlerine devam 
eden engelli öğrencilere 
yönelik yapılan çalışmaları 
sunmak ve yapılacak olan 
çalışmalar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunmak 
amacıyla gerçekleştirilen 
çalıştaya,  Anadolu 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 
Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Selim Başar, Açıköğretim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yücel Güney, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şebnem Tosunoğlu, İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu’nun yanı sıra 
dekan yardımcıları, öğretim elemanları, öğrenciler 
ile engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri de katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu tür 
etkinliklerin engelli bireylere yönelik daha fazla 
farkındalık yaratmak amacıyla 
düzenlendiğine dikkat çekerek şunları 
söyledi: “Bizler özel gereksinimli 
ve dezavantajlı bireyleri her an 
önemsiyor, hissediyor ve onlarla 
birlikte hayatı yaşamaya çalışıyoruz. 
Bugün düzenlediğimiz çalıştay da 
bunun bir örneğidir. Aynı zamanda bu 
tür çalıştaylar neticesinde, daha iyiye 
ve mükemmele varmaya çalışıyoruz. 
Bu nedenle de bu tür çalıştaylar, 
konferanslar, oturumlar ve paneller 
büyük önem arz ediyor. Aksi takdirde 
kendimizi mükemmel zannederiz ve 
bu hayatın olağan akışına aykırıdır.” 
Yaşamları boyunca insanların 
önlerine pek çok engel çıktığına 

değinen Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi: “Biz de 
birer engelli adayıyız ve yaşamımızda başımıza 
bir şey gelmeyeceğinin de garantisi yok. Bizim 
için önemli olan; bu sorunları nasıl çözebildiğimiz 
ve nasıl daha iyi hizmet verebildiğimizdir. Bizim 
alanımız eğitim. Bu nedenle de eğitim alanında 
neler yapabileceğimizin derdindeyiz. Aynı zamanda 
Anadolu Üniversitesinin, Açıköğretim Sisteminde 37 
yıllık bir tecrübesi var ve buradan hareketle de bu 
tarz çalıştayların daha iyi bir şekilde düzenlemesine 
yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki 
hedefi miz; hem farkındalık yaratmak hem de eğitim 
seviyesini artırmak.” Anadolu Üniversitesi olarak 
paydaşlarla birlikte çalışmayı önemsediklerini 
belirten Rektör Çomaklı, ortak yürütülen çalışmaların 
etkisinden söz etti. Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi: 
“Bu alandaki paydaşlarımızın en önemlisi; sizler ve 
öğrencilerimizdir. Bunun yanında STK temsilcileri 
geliyor. O nedenle paydaşların bizimle hareket 
etmesi, her türlü sorunu bize bildirmeleri ve bunlara 
yönelik çözüm önerilerini bizlerle paylaşmaları 
gerekiyor ki bizler de daha iyi işler ortaya çıkaralım. 
STK’lar, öğrencilerimizin de aralarında yer aldığı 
paydaşlarla birlikte, ortaya çıkan sorunları daha 
kurumsal bir hâlde nasıl hükümet politikalarına 
çevrilebileceği konusunda bize yol gösteren ana 
yapılardır. Bu yüzden de kendilerine oldukça değer 
veriyoruz. Biz burada kalabalık bir aileyiz.”

Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Selim Başar ise etkinliğe ilişkin olarak, 
“Çalıştayımızın çeşitli görüşlerinin tartışıldığı, 

sorunların ortaya konulduğu 
ve bunlara uygun çözüm 
önerilerinin sunulduğu bir 
platforma dönüşmesini 
sizlerden rica ediyorum. Bu 
tarz toplantıların iki boyutu 
var; birincisi sosyal bir sermaye 
olarak insanların birbirleri 
ile tanışması ve görüşmesi, 
ikincisi ise çeşitli sorunların ve 
önerilerin ortaya konulması. 
Biz bu anlamda çalıştayımızın 
verimli geçeceğini 
düşünüyoruz.” dedi.

3. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı 
Gerçekleştirildi

7
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Çalıştayda konuşan Açıköğretim Fakültesi 
(AÖF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat, 
Açıköğretim Destek Birimi’nin, özel gereksinimli 
ve dezavantajlı öğrencilere yönelik yürüttüğü 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çalıştayın artık 
geleneksel bir hale geldiğini vurgulayan Doç. Dr. 
Fırat şöyle konuştu: “Buradaki temel amacımız; 
özel gereksinimli ve dezavantajlı öğrencilerimize 
yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, kamu ve 
sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, öğrenci 
ve aileleri ile paylaşmak. Bunun yanında onların 
görüşlerini, önerilerini almak ve bu doğrultuda 
sistemde güncellemeler ve yenilikler yapmak. 
Etkinlik sonunda oluşturduğumuz kitaplar da 
bu çalışmalarımızın kayıt altına alındığının ve 
sisteme entegre edildiğini gösterir niteliktedir.  Her 
yıl bu etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalar da 
düzenliyoruz.

Çalıştay kapsamında dezavantajlı öğrencilerin 
yükseköğretim süreçlerine dikkat çekmek, 
toplumumuzun dezavantajlı bireyleriyle ilgili 
toplumsal farkındalık yaratmak ve Açıköğretim 
Sisteminin hiçbir engel tanımaksızın eğitim almak 
isteyen öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 
Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören engelli 
öğrencilerin katıldığı, “Asla Vazgeçme” temalı 
Uluslararası Engelsiz Sanat Yarışması adı altında 
yapılan fotoğraf ve öykü yarışmalarının sonuçları 
açıklanarak kazanan öğrencilere ödülleri takdim 
edildi.  
Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda “Açıköğretim 
Sisteminde Dezavantajlı Bireylerin Erişilebilirlikleri” 
ve “Engelli Hakları ve Psikoloji” üzerine iki panel 
ve Açıköğretim Sisteminde dezavantajlı bireylerin 
eğitim öğretim süreci, sınav süreci, eğitim öğretim 
materyalleri,  sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katılımı, kariyer planlamaları ve güncel projelerin 
konuşulduğu grup çalışmaları gerçekleştirildi. 
Çalıştay, Açıköğretim Görme ve İşitme Engelliler 
Türk Halk Müziği Konseri ile sona erdi.       

Arş. Gör. Sibel  ŞAHİN
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Engelsiz Fotoğraf ve Öykü Yarışmaları 
Ödülleri 24 Haziran’da Sahiplerine 

Verilecek

Anadolu üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünye-
sinde düzenlenen ve başvuruları 20 Mayıs’ta baş-
layan I. Uluslararası Fotoğraf ve Öykü Yarışmalarına 
başvurular, 10 Haziran’da sona erdi. Yükseköğretim 
kurumlarının tüm yurtiçi ve yurtdışı programlarında 
kayıtlı bulunan dezavantajlı ve engelli öğrencile-
re yönelik olarak açılan ve katılımın ücretsiz oldu-

ğu yarışmanın teması “Asla Vazgeçme” şeklindeydi. 
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, 
yapılacak törenle 24 Haziran’da 3. Engelsiz Açıköğ-
retim Çalıştayı’nda yapılacak törenle takdim edile-
cek. Ayrıca, yarışmaya katılan eserlerden seçilenler 
sergilenecek.

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
bünyesinde yürütülen Akadema ve 
e-Sertifi ka Programlarında başarılı olan 
katılımcılara yönelik olarak 17 Haziran 
Pazartesi günü Atatürk Kültür ve Sanat 
Merkezi Opera ve Balo Salonu’nda belge 
takdim töreni gerçekleştirildi. Törene 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş 
Koparal, Açıköğretim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yücel Güney, İktisat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu 
ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Celal Hakan Kağnıcıoğlu’nun yanı sıra 
çok sayıda öğretim üyesi ile öğrenci 

katıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sisteminin sosyal sorumluluk projesi olan Akadema’da, 
Kasım 2018 ve Mart 2019 dönemlerinde derslerini başarıyla 
tamamlayan 55 katılımcıya “Ders Tamamlama Belgesi” 
düzenlenen törende verildi. Akadema bünyesinde yer alan 
Müzik ve Çalgı Eğitmenliği kategorilerinde yer alan derslerde 
başarılı olan katılımcılar, öğretmenleri ile birlikte konser 
verdiler. Açıköğretim sistemindeki yoğun bilgi birikimi ve 
deneyimden yararlanılarak bireylerin mesleki ve kişisel 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Anadolu 
Üniversitesi e-Sertifi ka Programları kapsamında 2018 yılında 
sertifi ka almaya hak kazanan 47 katılımcı da törene katıldı 
ve belgelerini aldı. Çeşitli yaş gruplarından ve farklı illerden 
gelen öğrenciler Akadema ve e-Sertifi ka programlarının 
her yaştan her kesimden bireye eğitim olanağı sunduğunu 
gösterir nitelikteydi.

Akadema ve e-Sertifi ka Programları 
Belge Takdim Töreni Gerçekleştirildi

Müzik ve Çalgı Eğitmenliği kategorilerinde 
yer alan derslerde başarılı olan katılımcılar, 
öğretmenleri ile birlikte konser veriyor

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve 
Akadema Katılımcısı Ahmet Erdem Yavuz e-Sertifi ka Koordinatörü Dr.Öğr. Üyesi 

Buket Kip Kayabaş ve e-Sertifi ka Katılımcısı 
Turan Gökdemir

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Yeni dönemde Anadolu 
Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans 
Programları’nda, Akadema’da 
ve örgün eğitim sisteminde 
kullanılacak olan Canvas öğrenme 
yönetim sistemi için eğitmen 
kılavuzu hazırlandı. Canvas 
öğrenme yönetim sisteminin 
kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgiler 
içeren ilk Türkçe döküman olarak, 
eğitmenlerin kullanımına sunulacak 
olan kılavuz Canvas kullanımıyla 
ilgili tüm detayları içeriyor. 
Ders analitiklerini görme, canlı 
derslere katılma, modül ekleme, sayfaları düzenleme, kullanıcı ayarlarını güncelleme, kısa sınav hazırlama 
ve değerlendirme listelerini yönetme gibi Canvas öğrenme yönetim sisteminin kullanımıyla ilgili tüm 
detayları içeren kılavuz kısa süre içerisinde paylaşıma sunulacak.   

Yeni dönemde Anadolu 

Canvas Eğitmen Kılavuzu Hazırlandı

Arş. Gör. Dr. Hakan ALTINPULLUK
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   Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde 
yer alan Çevrimiçi Kitap Topluluğu kapsamında 
“Eğitim ve Teknoloji” konulu deneme yarışması 
düzenleniyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme 
Fakültesinde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak 
düzenlenen yarışmaya, 3 Haziran 2019 tarihine kadar 
başvuru kabul edildi. Eğitim ve teknoloji unsurlarının 
toplumsal ilerleme açısından önemi ve birbirleri 
ile olan ilişkisi konusunda farkındalık yaratmayı 
amaçlayan yarışmaya ilgi büyük oldu. Deneme türünde 
yazılması istenen konunun herhangi bir sayfa sınırı 
bulunmamakta. Seçici kurul tarafından belirlenecek 
olan ilk 3 denemenin sahipleri ödüllendirilecek.  24 
Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek olan 3. Engelsiz 
Açıköğretim Çalıştayında ödüller sahiplerine takdim 
edilecek. Yarışma kapsamında öğrencilerin ürün 
verme, yazma konusundaki becerilerinin geliştirilmesi 
yarışmanın hedefl eri arasında yer alıyor. Daha 
önceki tarihlerde öykü ve kompozisyon yarışmaları 
düzenlenip, başvurulardan derlenen eserler, “Öğrenci 
Kompozisyonları” ve “52 Yaşam, 52 Öykü” isimleriyle 
kitap haline getirildi. Öğrencilerimiz tarafından 
gönderilen denemelerin de bu şekilde derlenmesi ve 
kitap haline getirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki sene 
yapılması hedefl enen yarışma için belirlenen edebi 
tür ise şiir.  
 

Çevrimiçi Kitap Topluluğunun 
Düzenlediği Deneme Yarışması İlgi 
Görüyor
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Arş. Gör. Dr. Gözde TÜRKTARHAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi Görme ve İşitme Engelli-
ler Türk Halk Müziği Topluluğu, 24 
Haziran Pazartesi günü bir konser 
verdi. Anadolu Üniversitesi Ata-
türk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlenen konsere çok sayıda 
davetli katıldı. Seslendirilen şar-
kılar işaret diliyle de dinleyicilere 
aktarıldı.

Konsere Anadolu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim 
Başar, Açıköğretim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Yücel Güney, İktisat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem 
Tosunoğlu, İşletme Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnı-
cıoğlu’nun yanı sıra öğretim üye-
leri ve öğrenciler de katıldı. 

Görme ve işitme engellilerin yer 
aldığı koro, yaklaşık 2 saat boyun-
ca izleyenlere Anadolu’nun dört 
bir yanına ait ezgiler sundu. Gör-
me engellilerin de yer aldığı koro 
ekibi etkinliğe katılanlardan tam 
not aldı.

Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme 
Engelliler Duygulara Hitap Etti
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Anadolu Üniversitesi’nde Ramazan 
Bayramı Birlikteliği

Dr. Öğr. Üye. H. Cem SAYIN 

Anadolu Üniversitesi akademik ve idari personeli, 
Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen 
bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Anadolu 
Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda 
düzenlenen törende; Anadolu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve üniversite yönetimi 
yer aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, 
Ramazan Bayramı ile ilgili verdiği mesajda, 
“Toplumumuz için Ramazan Bayramı birliktelik ve 
toplumsal bir ortam oluşturur. Bu yüzden bu tür 
günleri iyi değerlendirmemiz gerekmekte. Biz de 
üniversitemiz olarak iyi değerlendiriyoruz. Herkesin 
Ramazan Bayramını kutluyorum. Herkesin aileleri 

ile birlikte kazadan ve sıkıntılardan 
uzak hayırlı günler geçirmelerini 
temenni ediyoruz. Herkese Anadolu 
Üniversitesinden sevgi ve selamlar” 
ifadelerini kullandı.
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Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi 
kapsamında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 
(YÖK) ve 8 üniversite arasında imzalanan 
protokolle hayata geçen projede, içerik sunumu 
ve sınav soruları, e-öğrenme malzemelerinin 
zenginliğiyle Türk yükseköğretiminde öncü rol 
oynayan Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlandı. 
Bu proje kapsamında8 pilot üniversitedeki lisans 
öğrencilerinin Dijital Okur Yazarlık dersini uzaktan 
eğitim yöntemi ile almaları planlandı. Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl 
Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, 
Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve 

Şırnak Üniversitesi’nden toplam 36 bin öğrencinin 
katıldığı derslerin ara sınavları, dönem sonu 
sınavları ve bütünleme sınavları her üniversitenin 
kendi organizasyonu ile merkezi olarak başarı ile 
gerçekleştirildi. 10 Mayıs Cuma günü ara sınavlar, 
18 Mayıs Cumartesi günü dönem sonu sınavları 
ve 31 Mayıs Cuma günü bütünleme sınavları 
gerçekleştirildi. Ders içeriklerine Anadolum 
e-kampüs aracılığı ile ulaşan öğrenciler bu sayede 
yaşam boyu öğrenme kapsamında uzaktan öğrenme 
alanında önemli bir deneyim kazandılar. 2019-
2020 Öğretim Yılında projeye sekiz üniversitenin 
daha eklenerek uygulamanın yaygınlaştırılması 
hedefl eniyor. 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan AYDIN

Arş. Gör. Dr. Gözde TÜRKTARHAN

Anadolu Üniversitesi Dijital 
Dönüşümde Öncü Olmaya Devam 

Ediyor
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2018-2019 Açıköğretim sistemi mezuniyet 
törenine, mezun durumda olan kalite elçilerinden 
de yoğun katılım gerçekleşti. Mezuniyete katılan 
Kalite Elçileriyle tören öncesinde bir toplantı 
gerçekleştirildi.  Toplantıya Öğrenme Teknolojileri 
Ar-Ge Biriminde içerik üretim sürecinde görev 
yapan personelin yanı sıra, Açıköğretim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Alper T. Kumtepe ve Doç. 
Dr. Köksal Büyük de katıldı. 
Kalite Elçileri sisteme dair memnuniyetleri ve 
önerilerini yetkililere ileterek, mezun olduktan 
sonra da gönüllü olarak projede kalmak istediklerini, 
sisteme katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını 
belirttiler.

Toplantıya katılan tüm kalite elçileri gibi, mezuniyet 
konuşması yapan Sosyoloji mezunu Özlem Yılmaz 
da toplantıda şu sözleri söyledi; “Kalite elçileri 
projesine 2016 yılında dahil olmuştum Aktif olarak 
da üç yıldır bu projede yer alıyorum. Ben 2016 yılında 
kanser tedavisi görürken eKampüs sisteminde 
ders çalıştım ve kendimi böyle iyileştirdim. Benim 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemiyle, kalite 
elçileriyle gönül bağım çok başka. Ruhumu ve 
bedenimi iyileştirdim. Eğitimle her şeyin mümkün 
olabileceğine inandım. Sistemi çok yakından takip 
ediyorum. Her sistemde problem var. Ben Anadolu 
Üniversitesinin, özellikle ÖTAG çalışanlarının 
problem çözme konusundaki başarısına ve iyi 

niyetine tüm kalbimle 
inanıyorum. Sistemin 
içerisinde kalmaya devam 
edeceğim, ve hep birlikte 
sistemi çok daha güzel 
bir yere taşıyacağımıza 
inanıyorum…”

2018-2019 Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sistemi Mezuniyet 
Törenine Katılan Kalite Elçileri
Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge (ÖTAG) 
Birimi Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Ayşe PERİ MUTLU
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Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
işbirliğiyle düzenlenen Anadolu Üniversitesi Sosyal 
Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uzaktan 
Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları, 2019-
2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi başvuruları 
başladı. Bu kapsamda İşletme Yönetimi, Lojistik 
Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Uzaktan Öğretim, 
Konaklama İşletmeciliği, Görsel İletişim Tasarımı,  
Kurumsal İletişim, Bankacılık ve Finans, Ölçme 
ve Veri Analitiği programlarına 45 T.C. uyruklu, 
5 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 50 
öğrenci kabul edilecek. Eğitim Yönetimi, Eğitim 
Teknolojileri, Karakter ve Değer Eğitimi, Matematik 

Eğitimi programlarının ise 50 T.C. uyruklu öğrenci 
kontenjanı bulunuyor. Diğer programlardan farklı 
olarak Matematik Eğitimi programında teknik 
bilgi, beceri ve uygulama gerektiren mesleki 
derslerde en az %30 uygulamalı yüz yüze eğitim 
zorunluluğu bulunuyor. Adaylar istedikleri 
programa başvurularını 10 Haziran - 10 Temmuz 
2019 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin 
http://basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden 
gerçekleştirebilirler.

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek 
Lisans Programlarına Başvurular 

Başladı

http://basvuruyld.anadolu.edu.tr
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Mart ayında başlayan Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sistemi Kalite Güvence Birimi 
tarafından düzenlenen Açıköğretim Sisteminde son 
yıllarda yapılan sürekli iyileştirme ve akreditasyon 
faaliyetlerine yönelik bilgilendirme sunumları, 
Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü, Halkla 
İlişkiler ve Eskişehir Bürosu çalışanlarına yapılarak 
sunumlarla sona erdi.

Yapılan bilgilendirme sunumlarında birim 
personeli tarafından akreditasyon kavramının 
tanımı ve önemi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi’nde tamamlanan ve halen devam eden 
akreditasyon ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile bu 
faaliyetlerin sisteme kattığı yenilikler katılımcılara 
aktarılıyor. Bu sunumlarla sistem içindeki personelin 
akreditasyon ve sürekli iyileştirme kavramı ile bu 
kapsamda sistem içinde yürütülen faaliyetlerle 
ilgili farkındalığının artması ve bu yolla sistemde 
bir kalite kültürünün oluşmasına katkı sunulması 
hedefl eniyor.     

Açıköğretim Sistemindeki 
Sürekli İyileştirme Çalışmalarına 
Yönelik Bilgilendirme Sunumları 
Tamamlandı

Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ
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Yeni AKADEMA Derslerimizden: 
Çello Eğitmenliği

Anadolu Üniversitesinin dileyen herkese nitelikli 
öğrenme imkânı sunmayı amaçlayan kitlesel 
açık çevrimiçi ders (KAÇD) platformu AKADEMA, 
bünyesine yeni dersler eklenmeye devam ediyor.  
Dil Öğrenimi, Güzel Sanatlar, Fen ve Teknoloji gibi 
kategorilerde çeşitli derslere sahip olan AKADEMA 
içerisinde yepyeni bir kategori daha yer alıyor: “Çalgı 
Eğitmenliği”. 

Çalgı Eğitmenliği kategorisinde yer alan yedi 
programdan biri olan “Çello Eğitmenliği” dersi, 
başlangıç düzeyinde çello eğitimi vermek isteyenler 
için tasarlandı. Program ile ülkemizde amatör çello 
eğitimi veren eğitmenlerin niteliğinin gelişmesine 
katkıda bulunmak amaçlanıyor. 

Çello Eğitmenliği dersini başarıyla tamamlamak 
ve ders bitirme belgesine hak kazanmak için iyi 
derecede çello çalıyor olmanız ve Çello Eğitmenliği 
sınavını başarıyla tamamlamanız bekleniyor. Sınav 
iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada; programda 
istenen tüm parçaları bir öğrenciye öğretirken 
çekilen videolar dersin eğitmeni ile paylaşılıyor. 
İkinci aşamada ise öğrenilen tüm parçalar, dersi 
alan eğitmen adayı tarafından seslendirilerek 
videoya kaydediliyor ve yine dersin eğitmeni 
ile paylaşılıyor. Sınava girmeye hak kazanmak 
için, dört haftalık dersin etkinlik ve ödevlerini 
tamamlamış olmak gerekiyor. 
Çello Eğitmenliği programı, belirli bir yerde ve 
zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek 
kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere 
katılmanıza da olanak sağlıyor.  Ayrıca Çello 
Eğitmenliği programında ders malzemesi olarak 

AKADEMA tarafından özgün olarak oluşturulmuş 
çello metod kitabı kullanılıyor.  Toplam dört hafta 
süren ders, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ozan Evrim Tunca gözetiminde gerçekleştiriliyor. 

Çello Eğitmenliği dersi, başlangıç düzeyinde çello 
eğitimi vermek isteyen herkese açık. Ders hakkında 
daha detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için 
http://akadema.anadolu.edu.tr/program/74/calgi-
egitmenligi  adresine başvurabilirsiniz. 

 

Dr.Öğr. Üyesi Dilşad TEKİN 

http://akadema.anadolu.edu.tr/program/74/calgi-egitmenligi
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Yeni e-Sertifi ka Programlarımızdan: 
Bahçe Tarımı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi e-Sertifi ka 
programları arasında mesleki gelişimin yanı sıra 
kişisel gelişim ve hobi alanında da programlar 
yer alıyor. Bu amaçla düzenlenen “Hobi ve Kişisel 
Gelişim” kategorisi altında altı farklı program 
bulunuyor. 

Hobi ve kişisel gelişim kategorisinde yer alan Bahçe 
Tarımı e-Sertifi ka Programı ile toprak ve bitkilerin 
temel özellikleri, elementleri, sorunların giderilmesi 
gibi konularda bir bilgi birikimi oluşturarak organik 
bitki yetiştiriciliğinden, meyve, sebze ve süs bitkileri 
yetiştiriciliğine değin bahçe bitkileri konusunda 
kendini geliştirmek isteyenlere yardımcı olmak 
amaçlanıyor.

Bahçe Tarımı e-Sertifi ka programında katılımcılara, 
“Toprak Bilgisi ve Beslenme”, “Bahçe Tarımı-I” ve 
“Bahçe Tarımı-II” dersleri sunuluyor. Bu dersler 
kapsamında yer alan konular ise şöyle: 

Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme: Toprak Oluşumu ve 
Toprağın Bileşenleri, Toprakların Fiziksel Özellikleri, 
Toprakların Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri, 
Toprakta Sorunların Giderilmesi, Toprak Yönetimi, 
Bitki Beslemenin Önemi ve İlkeleri, Bitki Besleme 
ve Toprak Verimliliği İlişkileri, Bitki Besleme ve Bitki 
Fizyolojisi İlişkileri, Mutlaka Gerekli Makro Bitki 
Besin Elementleri, Mutlaka Gerekli Mikro Bitki Besin 
Elementleri ve Diğer Önemli Elementler.

Bahçe Tarımı-I: Bahçe Bitkilerinin Tanımı ve 
Sınıfl andırılması, Bahçe Bitkilerinin Önemi, Bahçe 
Bitkilerinin Ekolojik İstekleri, Bahçe Bitkilerinin 
Biyolojik Esasları, Bahçe Bitkilerinin Fizyolojik 
Esasları, Bahçe Bitkilerinde Çoğaltma Teknikleri, 
Bahçe Tesisi ve Genel Kültürel Uygulamalar, Bahçe 
Ürünlerinin Muhafaza ve Pazara Hazırlanması, 
Bahçe Bitkilerinde Büyümeyi Düzenleyici Maddeler 
ve Etkileri, Organik Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği.

Bahçe Tarımı-II: Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri 
ve Nar Yetiştiriciliği, Sert Çekirdekli Meyve Türleri 
ve Zeytin Yetiştiriciliği, Sert Kabuklu Meyve Türleri 
Yetiştiriciliği, Üzüm ve Üzümsü Meyve Türleri 
Yetiştiriciliği, Turunçgiller ve İncir Yetiştiriciliği, 
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye ve Bezelye 
Yetiştiriciliği, Lahana, Karnabahar, Brokoli, Maydanoz, 
Salata-Marul Yetiştiriciliği, Soğan, Sarımsak, 
Pırasa, Ispanak ve Havuç Yetiştiriciliği, Yazlık ve 
Kışlık Kabaklar, Hıyar, Kavun, Karpuz ve Enginar 
Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği. 

Bahçe Tarımı e-Sertifi ka Programı,  toprakla 
uğraşmayı seven, bitki besleyen ve bahçe 
tarımı konusunda bilgilenmek isteyen 
herkese açık. Program hakkında daha detaylı 
bilgi edinmek ve programa kayıt olmak için 
http://esertifi ka.anadolu.edu.tr/program/88/bahce-
tarimi adresine başvurabilirsiniz. 
 

Dr.Öğr. Üyesi Dilşad TEKİN 

http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/88/bahce-tarimi
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   Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
bünyesinde uzun zamandır eğitim vermeye devam 
eden Çocuk Gelişimi Önlisans programı, bireylerin 
gelişiminde çok önemli bir öneme sahip olan 
çocukluk dönemi konusunda nitelikli eğitim imkanı 
sağlıyor. Programın amacı; 0-18 yaşlar arasındaki 
tipik ve atipik gelişim gösteren muhtaç, çalışan, 
mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların 
zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini 
ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm 
gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda 
çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan 
insan kaynağı yetiştirmek. 
Ön lisans programı kapsamında Sınıf Yönetimi, 
Davranış Bilimleri, Psikoloji ve Çocuk Gelişiminde 
Normal ve Atipik Gelişim gibi alana özgü 
profesyonellik gerektiren dersler bulunuyor. Bu 
program kapsamında 4. yarıyılda var olan Kurum 

Uygulamaları dersi, adından da anlaşılacağı gibi 
uygulama gerektiren ve devam zorunluluğu olan 
bir ders. Haftada 1 gün olmak üzere toplam 12 
hafta gözlem, görüşme ve uygulama sürecini 
barındırıyor. Öğrenciler uygulamalarını rehber 
öğretmenlerin gözetimleri altında Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı anasınıfl arı ve bağımsız 
anaokullarında gerçekleştirebiliyor. Programdan 
mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim 
kurumlarında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane 
ve kliniklerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda istihdam olanağına 
sahip oluyorlar. Çocuk Gelişimi Önlisans programıyla 
ilgili detaylı bilgiye https://www.anadolu.edu.
tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-
fakultesi-onlisans-programlari-2-yillik/cocuk-
gelisimi adresinden ulaşılabilir. 

Açıköğretim Sistemi Çocuk Gelişimi 
Alanında Önemli Hizmetler Sunuyor

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-fakultesi-onlisans-programlari-2-yillik/cocuk-gelisimi


Ben 6 erkek çocuk annesi, bir 
astsubay eşi ve ev hanımıyım. Çocuklarım lise 
çağına geldiklerinde okullarıyla ilgili sorunlar 
yaşadık. Sıkıntılı bir dönemdi. Bir karar aldım ve 
3. oğlumla birlikte üniversite sınavlarına katıldım. 
Hem zamanında okuyamamanın burukluğunu 
atmak hem de çocuklarıma örnek olmak istedim. 
Kendi çabalarım ve Anadolu Üniversitesinin ben 
ve benim gibi olanlara desteği ve sağlamış olduğu 
imkânlarla, şu an İktisat Fakültesi Maliye lisans 
bölümü son sınıftayım. Eğitim hayatıma devam 
etmek azmindeyim.Yüksek lisans eğitimi alabilmek 
adına çabalamaya başladım bile. Benim hikâyem 

böyle. Fakat bitmedi,  uzun 
yıllar devam edecek. Bugün bana kazandırmış 
olduğu vasıfl ar ve hayalimi gerçekleştirmemde 
emekleri için üniversiteme sonsuz teşekkürler. 
Gerek ders videoları, gerek elektronik testler 
gerekse radyo programlarıyla eğitim hayatımda 
sağlamış oldukları imkân ve kolaylıklar adına emeği 
geçenlere ve rektörümüze teşekkürü bir borç bilirim. 

Saygılarımla.
Dilşah Çelebi / Ankara
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Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Benim Hikâyem
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Öğr.Gör. Serap UĞUR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi Facebook 
sayfasında  (http://www.facebook.com/AOFAnadolum)
sınav dönemlerinde düzenlenen “Ders Çalışma Ortamını 
Paylaş” yarışması, 2018-2019 öğretim yılı dönem sonu 
sınavları için de düzenlendi.

Sayfayı takip eden ve aktif Açıköğretim Sistemi öğrencisi 
olan öğrencilerin katıldığı yarışmada katılımcılar; 
metin, resim ya da video olarak ders çalışma strateji ve 
yöntemlerini anlattılar.

Ders Çalışma Ortamını Paylaş 
Yarışmasının Kazananları Belli Oldu

Yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada en çok beğeni alan paylaşım sahipleri belirlenerek ödülleri 
bağlı oldukları Açıköğretim bürolarına gönderildi.

Kazanan öğrencileri tebrik ediyor, düzenlenecek diğer yarışmalar için de şimdiden başarılar diliyoruz.

http://www.facebook.com/AOFAnadolum


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...
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Dijital Dönüşümün Elleri De 
Var Mıdır?

Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI






