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Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi 
Rektörlük görevini devraldı

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Görev Teslim Töreni, 26 
Haziran Cuma günü Anadolu Üniversitesi Rektörlük 
Senato Odası’nda gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a cübbesini Rektör Vekili 
Prof. Dr. Ali Savaş Koparal giydirirken törende Anadolu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal tarafından üniversiteye 
verdiği hizmetlerden dolayı Prof. Dr.Ali Savaş Koparal’a 
teşekkür plaketi takdim edildi.

“Yeni Rektörümüzün başarılı işler yapacağına olan 
inancım tam”

Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Savaş 
Koparal görev teslim töreninde şunları söyledi: “Hepinizin 
bildiği üzere uzun yılardır Anadolu Üniversitesine hem 
akademisyen hem de rektör yardımcısı olarak hizmet 
etmekteyim. Anadolu Üniversitesi gibi bünyesinden 
pek çok üniversite çıkarmış etkisini tüm dünyada 
duyuran bir kurumun mensubu olarak bu kuruma 
hizmet etmiş olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. 

Geçmişi başarılarla dolu bu büyük kurumun Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fuat Erdal ile beraber 
gelecekte pek çok büyük başarıya imza atacağına olan inancım tamdır. Vekaleten yürüttüğüm 
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevini sayın hocamıza devrederken bizlerle beraber gecesini 
gündüzüne katarak hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarıma ve benden desteğini esirgemeyen 
aileme teşekkürü borç bilirim.”

Prof. Dr. Fuat Erdal: “Bu bayrak yarışında hep birlikte bayrağı ileri götüreceğiz”

Anadolu Üniversitesi, öğrenci sayısı ve verdiği nitelikli eğitim ve sınav hizmetleri ile ülkemizin 
en büyük ve dünyanın sayılı üniversitelerinden birisidir. Böyle bir üniversitede Rektör olarak 
görev yapmak benim için bir onur. Beni bu göreve uygun gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a teşekkür ediyorum.

Şu ana kadar Üniversitemize hizmet veren, emek veren, değer katan tüm yönetici ve çalışanlarımıza 
müteşekkirim. Bu desteklerinin devam edeceğine inancım tamdır. Hepimizin ortak paydası 
üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz. Bu bir bayrak yarışı ve bu bayrak şimdilik bana emanet edildi. 
Anadolu Üniversitesi ailesi ile birlikte üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için bu bayrağı daha 
ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız.

Anadolu Üniversitesi Haber Merkezi
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Üniversitemizde uzun yıllar görev yapmış ve 1994-1997 yılları arasında 
da Rektörlük görevinde bulunmuş olan Prof. Dr. Akar Öcal 20 Haziran 
günü hayata veda etti. Prof. Dr. Öcal için 22 Haziran günü Rektörlük 
binası önünde tören düzenlendi.

Üniversitemiz eski rektörlerinden Prof. Dr. Akar Öcal, geçirdiği kalp 
krizi sonucu 20 Haziran Cumartesi günü 82 yaşında hayatını kaybetti. 
Prof. Dr. Öcal’ın hayatını kaybetmesi üzerine Anadolu Üniversitesi 
resmi sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajı yayınlandı. 
Yayınlanan mesajda “Anadolu Üniversitesi’nin eski rektörlerinden, 
kıymetli hocamız Prof. Dr. Akar Öcal vefat etmiştir.  Merhum hocamıza 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve öğrencilerine başsağlığı dileriz” 
ifadelerine yer verildi. 

Merhum Rektör Prof. Dr. Öcal için ayrıca 22 Haziran günü Üniversitemiz 
Rektörlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve Üniversitemiz Eski Rektörlerinden Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen, Üniversitemiz Rektör V. Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, 
Üniversitemiz eski Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç ile Üniversitemiz 
akademik ve idari personeli katılım gösterdi. Törende Prof. Dr. Ali 
Savaş Koparal ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yaptıkları konuşmalarda 
Prof. Dr. Öcal’a rahmet, ailesi ve Üniversitemiz camiasına başsağlığı 
dileklerinde bulundu. Tören, helallik alınması ve yapılan duanın 

ardından sona erdi. Prof. Dr. Akar Öcal, aynı gün kılınan öğle namazının ardından Eskişehir’de son yolculuğuna 
uğurlandı.    

Prof. Dr. Akar Öcal kimdir?

Prof. Dr. Akar Öcal, 23 Temmuz 1938 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
1959 yılında bitiren ve aynı yıl Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde asistan olarak göreve başlayan Öcal, 
1963 yılında “İktisadi ve Ticari İlimler Doktoru” unvanını aldı. Doçentlik çalışmalarını Fransa Paris Hukuk Fakültesi 
ve İsviçre Neuchatel Üniversitesinde yapan Öcal, 1966 yılında Ticaret Hukuku alanında “akademi doçenti” oldu. 
Prof. Dr. Akar Öcal, 1972 yılında Ticaret Hukuku Profesörü oldu ve Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de 
dahil olmak üzere bu alanda 46 yıl emek verip sayısız eser kaleme aldı. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi Rektör 
Yardımcılığı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanlığına atanan Prof. Dr. Öcal, aynı zamanda 
Üniversitelerarası Kurul Üyeliğine de seçildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü olarak 4 Ocak 1994 ve 22 Aralık 1997 
tarihleri arasında görev yapan Prof. Dr. Akar Öcal, iki çocuk babasıydı.

Açıköğretim Sistemi ailesi olarak Prof. Dr. Akar Öcal hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve akademik camiamıza 
başsağlığı diliyoruz. 

Eski Rektörlerimizden Prof. Dr. Akar Öcal’ı 
uğurladık

4
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Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel 
faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen Engelsiz Üniversiteler Ödülleri sahiplerini buldu. 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 19 lisans ve 41 ön lisans programı “Engelsiz Program 
Nişanı” almaya hak kazandı.  

Kovid-19 salgını dolayısıyla bu yıl video konferans yöntemi ile 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 
2020 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü 
ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, en çok 
ödül alan üniversitelerin rektörleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer 
ile üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları katıldı. Konuşmaların ardından 2020 yılı 
Engelsiz Üniversite Ödüllerini kazanan yükseköğretim kurumları açıklandı. 
 “Yeni YÖK" tarafından 2018 yılından bu yana geleneksel olarak verilen ödüllerin üçüncüsü, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da üniversiteler tarafından yoğun ilgi gördü. 2020 yılı ödülleri için YÖK’e 116 
üniversiteden toplam 841 adet olmak üzere rekor sayıda başvuru yapıldı. Engelsiz Erişim ve Engelsiz 
Eğitim temalarıyla düzenlenen törende, yükseköğretim kurumlarına “Mekanda Erişebilirlik” (Turuncu 
Bayrak), “Eğitimde Erişebilirlik” (Yeşil Bayrak) ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” (Mavi 
Bayrak) olmak üzere 3 kategoride “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ile farklı engelli gruplarına 
erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına Engelsiz Program Nişanı verildi. 

En fazla Engelsiz Programı Nişanı Açıköğretim Sistemine verildi
Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen 
Engelsiz Program Nişanı için yapılan 114 başvuru arasından toplamda 4 üniversiteden 66 programa 
Engelsiz Program Nişanı verildi. Bunlardan 60’ı tek başına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sisteminin ön lisans ve lisans programlarının oldu.  
Açıköğretim Sistemi daha önce de 2018 yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleriyle 
Eğitimde Erişebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” (Mavi Bayrak)
ödüllerine layık görülmüştü.   

Açıköğretim Sisteminin tüm programları 
“Engelsiz Program Nişanı” aldı

Öğr. Gör. Kazım Demirer
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İnternet tabanlı dönem sonu sınavları 
24 Haziran’da başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu 
sınavları 24 Haziran Çarşamba günü başladı.  Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurt 
İçi ve Yurt Dışı Programlarında yer alan derslerle ilgili sınavlar yine internet tabanlı ortamlarda 
gerçekleştiriliyor.

Öğr. Gör. Dr. Seher Gülenç

8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59’a kadar (Türkiye saati ile) erişime açık olacak sınavlara, 
Anadolu Üniversitesi resmî web sitesinde (www.anadolu.edu.tr) yer alan sınav bağlantısı 
tıklanarak giriş yapılabilir. Daha önceki sınavlarda olduğu gibi 20 sorudan oluşan her bir dersin 
30 dakikalık bir süre içerisinde cevaplandırılması gerekiyor. Dönem sonu sınavlarının devam 
edeceği bu 15 günlük süreçte, istenilen gün ve saatte sisteme giriş yapılarak sorumlu olunan 
ders ya da derslere ait sınavlar tamamlanabilir.     
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Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı 
alınan önlemler kapsamında Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları 
18 Nisan–07 Mayıs tarihleri arasında internet 
tabanlı (çevrimiçi) olarak başarıyla gerçekleştirildi. 
Bu tarihler arasında yoğun çalışma temposu 
içinde çalışanlar, sağlık sorunları bulunanlar veya 
ilgili tarihler arasında Ceza ve Tevkifevlerinde 
tutuklu/hükümlü olup daha sonraki tarihlerde 
tahliye olunması gibi nedenlerden dolayı sınava 
katılamayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı 
verildi. Ceza ve Tevkifevlerinde bulunan öğrencilerin 
sınavları 20-21 Haziran tarihlerinde yüzyüze olarak 

gerçekleştirildi. 4 oturumda tamamlanan sınavlarda 
öğrencilere 534 farklı dersten 10 bin 680 soru 
yöneltildi. Bunların dışında kalan ve 1-5 Haziran 
tarihleri arasında Açıköğretim bürolarına başvuru 
yapan ve başvurusu geçerli bulunan öğrenciler, 
10-14 Haziran tarihleri arasında Bahar Dönemi Ek
Ara (Mazeret) Sınavına internet tabanlı (çevrimiçi)
olarak katıldılar. 5 gün süresince gerçekleştirilen
internet tabanlı ara sınavlarda, toplam 333 dersten
6.660 soru öğrencilere yöneltildi.

Bahar Dönemi Ek Ara (Mazeret) 
Sınavı yapıldı

Arş. Gör. Ali Benli
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E-kampüs öğrenme sistemi üzerinden öğretim
elemanları ve öğrencileri eş zamanlı olarak buluşturmayı
amaçlayan canlı ders etkinliklerinde 2019-2020 Yılı
Bahar Dönemi 5 Haziran günü sona erdi.

Öğrencilerin her hafta dersin bir ünitesini konunun 
uzmanı öğretim elemanlarından dinlemesini ve eş 
zamanlı etkileşim içinde olmasını sağlayan canlı 
ders etkinliklerinin 2019-2020 Yılı Bahar Dönemi 
9 Mart Pazartesi günü başladı. Toplamda 201 
öğretim elemanının görev aldığı 223 adet canlı 
ders etkinliklerinin yürütülmesinde ise Açıköğretim 
Sistemi Öğrenme Teknolojileri ve Ar-Ge Birimi (ÖTAG) 
bünyesinde 27 kişilik akademik ve idari personel 
görev aldı.

COVID-19 sürecinde devam edildi 

Canlı ders etkinliklerinin ikinci 
haftasının son günlerinde 
COVID-19 hastalığının ülkemize 
giriş yapmasıyla birlikte olası 
önlemler düşünülerek canlı 
ders etkinliklerinin kesintisiz 
sürdürülebilmesi için her türlü 
çalışma ve hazırlık yapıldı. 

Etkinlikler 19 Mart Perşembe 
gününden itibaren bir hafta süreyle durdurularak 
derslerin verildiği stüdyolar öğretim elemanlarının 
kullanımına kapatılsa da etkinliklerin ikinci haftası, 
verilen aradan sonra 26 Mart Perşembe günü kaldığı 
yerden devam etti. Bu kapsamda yürütülen derslerin 
tüm ünite anlatımlarıyla birlikte ara sınav ve dönem 
sonu sınavı öncesi soru çözüm etkinliklerini de 
içeren dönem, 5 Haziran Cuma günü yapılan son 
oturumlarla tamamlandı.

Canlı ders etkinliklerinde öğrenciler, canlı ders 
takviminde belirtilen gün ve saatte e-kampüs sistemi 
üzerinden derslere eş zamanlı olarak katılabilmekle 
birlikte ders kayıtlarına dersin verildiği günden 
itibaren istedikleri zamanda yine e-kampüs sistemi 
üzerinden erişme imkânına sahip oldu. 

Bahar dönemi canlı ders etkinlikleri 
tamamlandı

Öğr. Gör. Kazım Demirer
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Koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı karar 
doğrultusunda bir süreliğine kapanan Açıköğretim büroları, 1 Hazirandan itibaren gerekli tedbirler 
alınarak yeniden hizmete girdi.

Koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye’de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da olmak üzere toplam 106 AÖF bürosu bir süreliğine öğrenci 
hizmetlerine ara vermişti.  AÖF bürolarında gerekli tedbirlerin alındığı ve dezenfekte çalışmalarının 
gerçekleştiğini paylaşan Anadolu Üniversitesi yetkilileri, öğrencilerin gönül rahatlığıyla bürolardan 
faydalanabileceği bilgisini verdi. AÖF büroları Cumartesi-Pazar günleri ile milli ve dini bayram günleri 
hariç hafta içi 8.30 ile 17.30 saatleri arasında sürekli hizmet vermeyi sürdürüyor. 

AÖF Büroları yeniden kapılarını açtı

Ders kitaplarının dağıtımı, askerlik tecil işlemleri, öğrenci belgesi işlemleri, transkript, öğrenci kimlik kartı, kayıt 
yenileme, ders seçimi, adres değişikliği gibi pek çok işlem AÖF bürolarında yapılabilmektedir.

Arş. Gör. Barış Çıvak
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Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok ülke, eğitimin devamlılığı adına hızla 
uzaktan eğitim çalışmalarını devreye soktu. Eğitimin yüz yüze olmaktan çıkıp 
uzaktan yürütülmesine odaklanılan bu süreçte Türkiye’de de neler yapılabileceği 
gündem konusu olmaya başladı. Bu sürecin sistematik hale getirilmese ihtiyaç 
duyulurken TÜBİTAK tarafından salgının etkilerini görmek ve çözümler üretmek 
üzere “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşerî ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar 
ve Çözümler” başlıklı SOBAG 1001 proje çağrısı yapıldı. Çok sayıda başvuru alan 
proje çağrısında Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Bozkurt’un 
yönetici olarak başvurduğu “Yükseköğretimde Eğitsel İçeriklerin Sunumu İçin 
Dijital İçerik Ekosistemi Gereksinimlerinin Belirlenmesi” isimli proje, kabul aldı. 

Proje, yükseköğretim alanında içerik çeşitliliğini artırmak ve maliyeti düşürmek üzerine önemli etkiler 
yaratabilme potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca üniversitelerin karşı karşıya kaldığı, dijital ders içeriklerinin 
temini ve geliştirilmesi problemleri göz önünde bulundurularak oluşturulan proje, birçok çözüm önerisini 
de içermektedir.

Yürütücülüğünü uzaktan eğitim alanında 
uzun zamandır çalışmalar yürüten Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden 
Doç. Dr. Aras Bozkurt’un yaptığı projede; 
Atatürk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Engin 
Kurşun, Iğdır Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi 
Halil Kayaduman, Sinop Üniversitesi’nden 
Öğr. Gör. Dr. Ayşin Gaye Üstün ve Anadolu 
Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Hasan Uçar 
araştırmacı olarak görev alıyor. Proje 
ekibinde ayrıca Bayburt Üniversitesi’nden 
Öğr. Gör. Dilara Arzugül Aksoy, Atatürk 
Üniversitesi’nden Uzman Ebubekir Kaba ve 
TCDD’den Uzman Hasan Tanış paydaş olarak yer alıyor.

Uzaktan eğitim alanında tasarlanan proje 
TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Arş. Gör. Dr. Gamze Ülker Tümlü

DİJİTAL ÖĞRENME NESNESİ

DIGITAL LEARNING OBJECT

Bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS)

aracılığıyla, tek bir öğrenme sonucu

sunmak için kullanılan yeniden

kullanılabilir multimedya kaynağıdır. 

Videolar, alıntılar, animasyon, metin /

makale / raporlar, resimler veya ses klipleri

dijital öğrenme nesnelerinin örnekleridir. 

auosozluk.anadolu.edu.tr

AUÖ Sözlük’ten…

auosozluk.anadolu.edu.tr
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Yaşam boyu öğrenme felsefesi kapsamında öğrenenlere kişisel gelişim ve kariyerleri bakımından önemli 
bir bilgi kaynağı olan Açıköğretim Sistemi e-Sertifika programlarında yaz dönemi internet kayıtları 
tamamlandı. 1 Haziran itibariyle başlayan kayıt dönemi 5 Temmuz’a kadar uzatıldı.

E-sertifika programlarında yaz dönemi
kayıt başvuruları 5 Temmuz’a kadar uzatıldı

Arş. Gör. Dr. Çağlar Karaduman

Her dönem bir öğrencinin yalnızca bir tanesine başvuru yapabildiği e-sertifika programlarına yapılacak 
internet tabanlı başvurularda yalnızca bir fotoğraf ve engelli katılımcılar için sağlık raporu fotokopisi 
yeterli oluyor.

Yaz dönemi kapsamında e-sertifika programlarına ilişkin derslerin 6 Temmuz’da başlaması ve 27 Eylül’de 
sınavların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarının 
2 Kasım haftasında gönderilebileceği öngörülüyor.
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Beyoğlu Belediyesine E-Sertifika 
programları tanıtıldı

Anadolu Üniversitesi İstanbul 
Tanıtım Ofisi, Gençlik ve Spor İşleri 
ve Akademi Beyoğlu’ndan sorumlu 
Beyoğlu Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Mehmet Erdoğan’ı 9 
Haziran günü makamında ziyaret 
ederek, e-Sertifika programlarına 
ilişkin tanıtım toplantısı 
gerçekleştirdi.

Gençlerin yaşam kalitesini arttırmak, 
onları ilgi alanları doğrultusunda 
yönlendirerek yetiştirmek, tarihi 
ve kültürel değerlerini bilen ve 
bunlara sahip çıkan, sosyal, nitelikli 
ve sağlıklı bireyler olarak hayata 
hazırlama gibi görevleri üstlenen 
Beyoğlu Belediyesi Gençlik ve 
Spor İşleri Müdürlüğünce talep 
edilen tanıtım toplantısına Beyoğlu 
Belediyesinden Başkan Yardımcısı 
Mehmet Erdoğan ile Gençlik ve 

Spor İşleri Müdürü Adnan Yener ile Anadolu Üniversitesi’ni temsilen İstanbul Tanıtım Ofisi personeli katılım 
gösterdi. Akademi Beyoğlu bünyesinde eğitim, kültür, sanat ve spor temelli pek çok kurs, etkinlik, organizasyon 
ve kamp faaliyetleri düzenlediklerini ifade eden Erdoğan ve Yener; özellikle pandemi süreciyle gündemde daha 
sık anılan online eğitimlerin önemine dikkat çekerek, ilgilenen halka e-Sertifika kazanımları için katma değer 
yaratmayı amaçladıklarını belirttiler. Anadolu Üniversitesi e-Sertifika programları hakkında detaylı bilgiler 
eşliğinde bir demo sunumu gerçekleştirildi. Tüm programları inceleyeceklerini ve konuyla ilgili süreç içerisinde 
karara varıp dönüş sağlayacaklarını belirten Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, kendilerine yapılan sunumdan 
memnuniyetlerini dile getirdi.

İstanbul Tanıtım Ofisi
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Açıköğretim Sistemi Öğrenme Teknolojileri Araştırma 
Geliştirme Birimi (ÖTAG) çalışmaları pandemi döneminde 
de hız kesmeden devam etti. 

ÖTAG tarafından yayınlanan Pandemi Dönemi Faaliyet 
Raporunda birim tarafından yapılan çalışmalar şu 
şekilde sıralandı:

E-kampüs

• ÖTAG tarafından hazırlanan e-kampüs sisteminin
pandemi döneminde kullanımı, özellikle internet
ortamında gerçekleştirilecek sınav duyurusunun
yapıldığı günden sınav tarihine kadar yüzde 335’lik
bir artış gösterdi.

Kitap Üretimi ve Güncelleme Süreçleri

• Pandemi döneminde 143 kitabın baskı yapılması
kararı alındı ve kitap hazırlama ve dizgi biriminde
çalışan personel sabah ve öğleden sonra dönüşümlü
olarak ofise gelerek kitap baskı kontrollerini
gerçekleştirdi.

• ÖTAG Birimi’ne bağlı Kitap Hazırlama ve Dizgi
Biriminde kitap üretiminin yanı sıra, e-kampüste
öğrencilerden kitaplara ilişkin dönütler de takip
edildi. Bu dönemde gelen 3 bin 230 adet dönütün
kontrolleri ve incelemeleri yapılarak yanıtlandı.

• TOJDE için 13 makale (Article), 2 kitap incelemesi
(Book Review) ve editörden mektup (From The
Editor) olmak üzere toplam 16 bölümün dizgisi
gerçekleştirildi.

• Açıköğretim Sisteminde yer alan basılı ve dijital
olarak yayınlanan kitaplar için bir kitabın tüm
hazırlık sürecini takip edecek yazılım olan AÖS
Kitap Takip Yazılımı çalışmalarına devam edildi.

Dijital Yayıncılık

• 2019-2020 Bahar Dönemi için epub, mobi ve html5
formatlı hazırlanan 525 kitabın öğrenci dönütlerine
göre kontrolleri ve düzeltmeleri yapıldı. Pandemi
döneminde 78 kitabın dijital yayıncılık kapsamında
tasarımı planlandı; bu kitaplardan 59 tanesi
tamamlandı ve 18 tanesi de kontrol edildi.

Ünite Özeti

• Pandemi döneminde üniversitemiz öğretim
elemanlarına 361 tane ünite hazırlama görevi
atandı. Yeni hazırlanan, içerik veya biçim olarak
güncellenen 705 adet PDF ünite özetinin yanı sıra
170 derse ait hazırlanan ePub dosyaları da Envanter
Takip Sistemine (ETS) yüklendi. Öte yandan, 575
adet ünite özeti, dijital yayıncılık için hazırlandı
ve öğrencilerden ünite özetlerine ilişkin e-kampüs
üzerinden gelen dönütler incelenerek 38 adet ünite
özetinde güncelleme yapıldı.

Sorularla Öğrenelim

• Pandemi döneminde ETS kullanılarak öğretim
elemanlarına toplamda 372 ünite sorularla
öğrenelim uygulaması üretimi gerçekleştirildi.

Soru Tabanlı Malzemelerin Üretimi

• Nisan ve Mayıs aylarında 2 binin üzerinde ünite için
talebe çıkıldı ve 702 öğretim üyesine aynı sayıda
atama işlemi gerçekleştirildi. Üretilen nitelikli
sorular, Alıştırma Soruları ve Deneme Sınavları adı
altında çevrimiçi ders malzemeleri olarak ekampus.
anadolu.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

• Açıköğretim ders kitaplarının teknik incelenmesi,
genel değerlendirilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti
yapmak görevi Anadolu Üniversitesi öğretim
üyelerinin katkı verdiği Açıköğretim Sistemine kayıtlı
öğrencilerin için hazırlanan eğitim malzemelerine
katkı sağladıkları görevdir. Bu bağlamda, Nisan ve
Mayıs aylarında 72 öğretim üyesi/elemanına ünite
atama işlemi gerçekleştirildi.

• Mart 2020 döneminde 799 öğretim elemanına
tercihlerine göre 2 bin 350 ünitenin ataması yapıldı.
653 öğretim elemanı 2 bin 288 ünitede görevlerini
tamamladı.

• Nisan 2020 döneminde 799 öğretim elemanına
tercihlerine göre 2 bin 667 ünitenin ataması yapıldı.
681 öğretim elemanı 2 bin 613 ünitede görevlerini
tamamladı.

• Mayıs 2020 döneminde 810 öğretim elemanına
tercihlerine göre 2 bin 775 ünitenin ataması yapıldı.
Bu rapor hazırlandığında öğretim elemanlarının
söz konusu görevi devam etmektedir.

ÖTAG Birimi çalışmaları pandemi 
döneminde de hız kesmedi

Öğr.Gör. Gökhan Deniz Dinçer  
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Çıkmış Sınav Soruları

• Pandemi döneminde Mart 2020 döneminde bin
730, Nisan 2020 döneminde 6 bin ve Mayıs 2020
(Bahar Dönemi Ara Sınava kadar) bin 270 adet soru
dönütü kontrol edildi.

Test Araştırma Birimi Destek Çalışmaları

• Test Araştırma Birimine (TAB) destek bağlamında
23 Mart - 29 Nisan tarihleri arasında toplam  298
derse ait 131 bin 81 adet soru desteği sağlandı.

Sesli Materyaller

• Bu dönemde 19 kitap seslendirildi ve 260 sesli özet
üretimi yapıldı. Ayrıca Açıköğretim Sistemine kayıtlı
görme engelli öğrencilere talep ettikleri kitaplar
CD’ye çekilip kargo ile ulaştırıldı.

Konu Anlatım Videoları

• Pandemi döneminde videolar için 26 derse yönelik
toplamda 161 senaryo üretilirken 16 derse yönelik
de 81 grafi k oluşturuldu. Bu dönemde, 48 derse ait
402 adet konu anlatım videosu etkileşimli video
malzemesine dönüştürülerek sisteme eklendi.
Ayrıca, Pandemi döneminde video materyallerine
yönelik değerlendirilen toplam dönüt sayısı 6 bin
453 oldu.

Mikroanimasyon

• Pandemi döneminde, baştan sona özgün el çizimleri
yapılarak bilgisayar ortamında birleştirilen 4 adet
video tamamlandı.

Infografi k

• Pandemi döneminde 21 üniteye yönelik infografi k
tasarım malzemesi öğrencilerin erişimine açıldı
ve bahar dönemi ara sınavlarından önce Laborant
ve Veteriner Sağlık Bölümünün 6 dersinin vize
sorumluluk ünitelerinin infografi kleri tamamlandı.

Canlı Dersler

• Pandemi döneminde canlı ders etkinlikleri ev
ortamına taşındı ve bu süreçte canlı derslere ait bin
838 ders kaydı yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Ders Kitaplarının 
Paylaşılması

• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) talebi
doğrultusunda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sisteminde okutulan ve Anadolu Üniversitesinin
yayını olan bin 111 ders kitabı tüm üniversitelerle
YÖK dersleri platformu aracılığı ile paylaşıldı. Ayrıca,
Youtube kanalı aracılığı ile tüm derslere ilişkin
13 bin eğitim videosu, talep eden tüm öğrenci ve
öğretim üyelerinin hizmetine sunuldu.
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Örgün Derslere Verilen Destek Faaliyetleri

• Pandemi döneminde örgün derslerinde Açıköğretim
Sistemi ders malzemelerinden yararlanmak isteyen
Anadolu Üniversitesinde görevli akademisyenlerle
Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri
derslerinin yanı sıra E-sertifika Programlarında
okutulan 2 bin 85 derse ait ders havuzu
paylaşıldı. Akademisyenlere seçtikleri derslere
ait içeriklere ekampus.anadolu.edu.tr adresinden
ulaşıp istedikleri uzaktan eğitim malzemelerini
indirmesi ve kendi örgün derslerini oluşturup
https://canvas.anadolu.edu.tr/  adresinden eğitime
devam etmeleri olanağı sağlandı.

Açıköğretim Sistemi Veri Ambarı

• Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yer
alan 1 milyonun üzerinde aktif öğrencilerin yaklaşık
700 bini ÖYS sistemini aktif olarak kullanmaktadır.
Bunun yanında yaklaşık 350 bin öğrenci de Anadolu
mobili aktif olarak kullanmaktadır. Pandemi
döneminde gerçekleştirilen online sınav boyunca
kullanıcı davranışlarının gözlemlenmesi için bir
takım raporlar çıkarıldı. Günlük ve saatlik toplam
ve tekil kullanımların yanı sıra kullanılan malzeme
türlerinin de istatistikleri elde edildi.

Açık Anadolu

• Açık Anadolu, Anadolu Üniversitesi bünyesinde
yapılan birbirinden bağımsız olarak yapılmış
benzer bazı uygulamaları tek bir çatı altında
toplamayı amaçlayan bir uygulamadır. Bu kapsamda
kullanıcıların Anabilgi, Anadil, Açık Kütüphane,
Akadema ve Anadolu Üniversitesi’nin Youtube
kanalından arama yaparak tüm sistemlerden gelen
bilgilere tek platformdan erişebilmesine olanak
veren bir mimariye sahip bir uygulama olarak
geliştirilmeye başlandı.

Eportfolyo

• Pandemi nedeniyle birçok kurumda uygulama
yapılamaması nedeniyle öğrencilere çeşitli ödevler
verilerek derslerini vermeleri sağlandı. Buna bağlı
olarak sistemsel bazı geliştirmeler, güncellemeler
ve kısıtlamalar yapıldı. Ayrıca öğrencilerin online
kayıtlarının düzenli bir şekilde alınması için
gerekli çalışmalar yapıldı ve kurum içi ve kurum
dışı danışmanlarına atamaları gerçekleştirildi.

İstatistik ve Analitik

• Pandemi döneminde malzeme durum raporları
hazırlandı ve 2018-2019 Akademik Yılı Yaz Okulu
Değerlendirmesi raporu tamamlandı. Açıköğretim
Sisteminde verilen dersler arasından örneklem
alınarak gerçekleştirilen bu çalışmada, e-kampüs

sistemindeki çevrimiçi derse erişim sıklığı ile ders 
başarısı arasında doğru orantı saptandı. Ayrıca, 
2019-2020 akademik yılı bahar ara sınav döneminde 
e-kampüse yönelik ara sınav memnuniyet anketi de
düzenleyen birim, öğrenenlerin e-kampüsten genel
olarak memnuniyet duyduklarını tespit etti.

Akadema

• Akadema için hem Android hem iOS tabanlı çalışan
hibrit bir mobil uygulama geliştirildi.

• Akadema’da 16 Mart tarihinde başlayan ders
döneminde 14 kategori altında 121 ders sunuldu.
Bu derslerden 104’ü rehber gözetimli ders,
17’si bireysel derstir. Sunulan derslerden biri
de pandemik dönemde toplumun doğru bilgiye
erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan
“Koronavirüsler” dersi oldu.

• Akadema’da yer alan derslere toplam 43 bin 864
yeni kayıt oldu. İlgili dönemde toplam 2 bin 501
katılımcı belge almaya hak kazandı.

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi

• 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi itibarıyla 16
üniversite ile sürdürülen “Yükseköğretimde Dijital
Dönüşüm Projesi”nin “Dijital Eğitmen” ve “Dijital
Öğrenci” uygulamalarının dördüncüsü devam
etmektedir. “Dijital Okuryazarlık” dersinde 12 bin
225, “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme
ve Öğretme” dersinde 2 bin 481 kayıtlı öğrenci
bulunmaktadır. Bu süreçte tüm Türkiye’deki öğretim
elemanlarının dijital öğrenme platformlarını
kullanma ve uzaktan eğitim süreçlerini
yürütebilmelerine destek olabilmek için “Dijital
Eğitim Ortamlarına Giriş” isimli ders geliştirildi

Diğer Kuruluşlara Sağlanan Hizmetler

• Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol
kapsamında 5 modül için 127 üniteden oluşan
24 kitabın öğretim tasarımı, Türk Dili ve soru
redaksiyonları ile grafik tasarımı ve dizgi süreci
yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim projesi
kapsamında Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan
42 binden fazla doktor, hemşire ve acil tıp teknisyeni
gibi sağlık personeline uzaktan eğitim verilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ÖTAG
Birimi tarafından Sağlık Bakanlığı Öğretim Yönetim
Sistemi olan “ekipportal” sisteminin altyapı
testleri yapıldı ve Yeni Koronavirüs ve Hasta Nakli
dersine ek olarak COVID-19 Şüpheli/Tanılı Olguda
Resüsitasyon Yönetimi dersi geliştirildi.

Kaynak: ÖTAG Pandemi Dönemi Faaliyet Raporu
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Test Araştırma Birimi pandemi sürecinde 
sınav çalışmalarını başarıyla yürüttü

Öğr. Gör. Dr. Seher Gülenç

COVID-19 pandemi sürecinde yoğun çalışma temposuna ara vermeden devam eden Açıköğretim Sistemi 
birimlerinden biri de Test Araştırma Birimi (TAB) oldu. Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve TAB Yöneticisi 
Dr. Öğr. Üyesi Nejdet Karadağ, Birim tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik hazırlanan rapora ilişkin 
ayrıntıları şu şekilde aktardı: 

• İnternet Tabanlı Sınav kararıyla birlikte daha önce yüz yüze
yapılması öngörülen Bahar Ara Sınavı için hazırlanan 14 bin
soruya yeni soruların eklenmesi için bir planlama toplantısı
yapıldı. Bu toplantıda, tüm derslerde soru sayısının artırılması
için yapılması gereken çalışmalar ve özellikle içeriği
tamamen yenilenen dersler ile bu dönem ilk kez okutulan
derslerin durumu değerlendirildi. İçeriği tamamen yenilenen
dersler ile bu dönem ilk kez okutulan derslerde, derslerin
editörlerinden ek soruların talep edilmesi ve soru ihtiyaç
duyulan diğer derslerde Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge Birimi
(ÖTAG) için Üniversitemiz öğretim elemanlarınca hazırlanan
nitelikli sorulardan yararlanılması kararlaştırıldı.

• Test Araştırma Birimi personeline İnternet Tabanlı Sınav ile
ilgili bilgiler verildi, çalışma takvimi açıklandı ve yapılacak çalışmaların detayları paylaşıldı.

• 24 Mart-10 Nisan tarihleri arasında mevcut sorulara 19 bin soru daha eklendi; 200 derste nitelikli sorulardan
da yararlanıldı. Sınavda kullanılacak nitelikli soruların teknik redaksiyon ve içerik kontrolü çalışmaları yapıldı,
bu sorular belli parametrelere göre etiketlenerek soru bankasına eklendi. Soru Bankası yazılımı İnternet
Tabanlı Sınav için güncellendi.

Yapılan güncellemeler sonrasında ortaya çıkan bazı teknik sorunlar Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(BAUM) ile koordineli bir şekilde giderildi. Soru bankası yazılımıyla ilgili, ihtiyaçlar doğrultusunda önerilerde 
bulunuldu ve yazılıma yeni özellikler eklendi.

• Sosyoloji, Felsefe, Hukuk, Özel Güvenlik Hukuku, Maliye alanlarındaki testler Rektörlük görevlendirmesiyle
oluşturulan komisyon tarafından mevzuat ve toplumda hassasiyet yaratabilecek hususlar barındırıp
barındırmaması açılarından gözden geçirildi. Bu süreçte, gerekli görülen derslere yeni sorular eklendi ve
düzeltmeler TAB ders sorumluları tarafından yapıldı.

• Derse kayıtlı öğrenci sayısının binin üzerinde olduğu pasif program dersleri için ek çalışma yapıldı, içeriğe
uygun olacak şekilde her derste soru sayısı artırıldı.

• İlköğretim Lisans Tamamlama Programlarında 24 ders için açık uçlu sorular hazırlandı.

16
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• İnternet Tabanlı Sınav için hazırlanan 33 bin soru
6-10 Nisan tarihlerinde TAB ders sorumluları
tarafından internet ortamında görüntülenecek
şekliyle kontrol edildi.

• Sorular, 14 Nisan 2020 tarihinde BAUM İnternet
Tabanlı Sınav Sistemine aktarıldı.

Bu süreçte;

• Yönetici ve yardımcıları,

• Ar-Ge Koordinatörü,

• Ders Sorumlusu,

• Dizgi Personeli ve

• Hizmetli olmak üzere toplam 62 kişi görev aldı.

Sınav sonrasında internet tabanlı sınava özel hazırlanan 
madde analizleri ve öğrencilerin Açıköğretim Öğrenci 
Destek Sistemi (Aosdestek) üzerinden gönderdikleri soru 
itirazları incelendi, doğru cevap güncellemesi yapılacak 
sorular belirlendi ve hatalı olduğu gerekçesiyle 20 soru 
iptal edildi. Önceki sınavlarda binde 4-6 aralığında olan 
hatalı soru oranı azaldı ve on binde 6 olarak gerçekleşti. 
Soru itirazları Aosdestek Sistemi üzerinden yanıtlandı. 

• Aynı dönemde, Bahar Dönem Sonu Sınavı hazırlıkları
ile beraber;

• MEB AÖO-AÖL II. Dönem Sınavı,

• YÖK Seviye Tespit Sınavı (STS),

• Anadolu Üniversitesi’nin Önlisans/Lisans
Programlarına Yurt Dışından; Yükseköğretime
Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS),

• Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Sınavı,

• Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Sınavları,

• Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Başkanlığı Güvenlik Yönetimi e-Sertifika
Sınavı,

• Üniversitemiz E-sertifika Programları Bahar
Dönemi Sınavları,

• Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlik Final ve
Bütünleme Sınavlarının hazırlıkları yapıldı.

• Ayrıca, Üniversitemizde okutulan ortak kodlu
derslerin sınavlarının online yapılması için soru
bankasında gerekli çalışmalar yapıldı. Online sınav
için testler hazırlandı.

• Lokman Hekim Üniversitesi Yabancı Uyruklu
Öğrenci Seçme Sınavı soruları hazırlandı ve teslim
edildi.

• Cezaevinde bulunan hükümlüler için Ara ve Dönem
Sonu mazeret sınavları kapsamında 534 farklı
derste toplam 21 bin 360 sorudan oluşan testler
hazırlandı.

• Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Temel Eğitimi
E-sertifika Programı ünite sonu değerlendirme
soruları bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği
kriterlere göre dezavantajlı grupta yer alan personel
tarafından değerlendirildi.

• 2020-2021 Öğretim yılı Güz Döneminde içeriği
yenilenen ya da ilk kez okutulacak derslerin ünite
sonu sorularının teknik redaksiyonu yapıldı.
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Açıköğretim Sisteminden açık ve  
uzaktan öğrenme alanına büyük  
katkı Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

WEARABLE TECHNOLOGIES

Sensörlerden gelen bilgileri taşınabilir 

elektronik cihazlara kablosuz teknolojiler 

veya bluetooth yoluyla aktarılmasını 

sağlayan ve insan vücudu ile birlikte 

çalışabilen sistemlerdir. Akıllı saatler, 

fitness bileklikleri ve Google Glass 

giyilebilir teknoloji örnekleridir. 

       auosozluk.anadolu.edu.tr

AUÖ Sözlük’ten…

Gelişen teknolojilerle birlikte daha da etkin ve yaygın 
hale gelen açık ve uzaktan öğrenme sistemleri, eğitim 
kurumlarının esnekliğini artırdı ve öğrenenlerin 
eğitim-öğretime erişimini önemli ölçüde 
kolaylaştırdı. Özellikle Pandemi süreciyle birlikte 
hızlanan eğitim-öğretimdeki değişim sürecinde, 
açık ve uzaktan öğrenme teknik ve teknolojileri 
daha fazla araştırmacının ilgi alanına girmeye 
başladı. İşte bu süreçte, açık ve uzaktan öğrenmenin 
teknolojik boyutlarını doğru bir şekilde anlamak ve 
kavramak açısından ülkemizde bu alandaki en yetkin 
araştırmacıların yazar olarak yer aldığı ve Prof. Dr. 
Mehmet Kesim ile Prof. Dr. Volkan Yüzer editörlüğünde 
“Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Teknoloji Boyutu” isimli 
kitap basıldı. 

456 sayfadan oluşan kitapta öğrenen ve öğreten 
teknolojileri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, giyilebilir 
teknolojiler, oyunlaştırma, hızlı içerik geliştirme, 
nesnelerin interneti, sosyal ağlar, öğrenme analitikleri, 
kitlesel açık çevrim içi dersler, öğrenme yönetim 
sistemleri, destek hizmetleri, bulut teknolojileri, 
insan-bilgisayar etkileşimi, etkileşimli televizyon, 
video etkileşimliliği, dijital radyo ve dijital çağda 
özel gereksinimli öğrenenlere yönelik yapılandırılan 
destek hizmetleri başlıkları altında çok değerli ve yol 
gösterici bilgiler yer alıyor. 

auosozluk.anadolu.edu.tr
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Arş. Gör. Meltem Ercanlar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarından olan Kitap 
Topluluğu Haziran ayı etkinliği, 24 Haziran 
2020 tarihinde Cemal Süreya'nın şiirleri (Sevda 
Sözleri) üzerine gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe, 
Ankara Hacı Bayram Üniversitesinden şair, 
yazar, akademisyen Prof. Dr. Mehmet Can Doğan, 
uzman konuk olarak katılmıştır. Doğan, çağdaş 
Türk şiirine verdiği ürünlerle ve akademik 
çalışmalarıyla önemli bir isim olma vasfını 
kazanmıştır.

İkinci Yeni şiir akımının güçlü temsilcilerinden 
Cemal Süreya’nın tüm şiirlerinin derlendiği 
Sevda Sözleri’nde aynı zamanda şairin çeşitli 
dergilerde çıkan şiirleri de yer almaktadır. 
Etkinlik topluluktaki şiir severler tarafından 
merakla takip edilmiştir.

Kitap Topluluğunda Cemal Süreya  
şiirleri
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Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu

Çevrimiçi Sinema Topluluğu ile yeni 
normallerde buluşuyoruz

Tedbirli biçimde normalleşmeye çalıştığımız son günlerde, çevrimiçi topluluklarının gerçekleştirmiş 
olduğu etkinlikler, Açıköğretim Sistemi öğrencileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çevrimiçi 
topluluklardan biri olan Sinema Topluluğu, Haziran ayında “Bir Filmin Yolculuğu: Fikirden 
Festivallere” konulu etkinlik ile öğrencilerle buluştu. 

 Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu yürütücülüğünde düzenlenen etkinlik, 24 Haziran Çarşamba günü 
topluluğun web sayfasında gerçekleştirildi. Etkinliğe yönetmen, senarist ve yapımcı Vuslat 
Saraçoğlu konuk oldu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Saraçoğlu, sinemaya nasıl başladığını, 
yönetmen olma sürecini, kısa ve uzun metraj filmlerini ve bir filmin fikir aşamasından, festivallere 
kadar geçen sürecine dair profesyonel deneyimlerini paylaştı. Etkinliğe katılan Açıköğretim 
Sistemi öğrencileri, soruları ve yorumlarıyla etkinliğe katkıda bulundu. 
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Çevrimiçi Müzik Topluluğunda 
80 yıllık bir çınarın göçü: 
Ruşen Güneş Arş. Gör. Mustafa ÇAKMAK

Çevrimiçi Müzik Topluluğunun haziran ayı etkinliği, topluluk koordinatörü Prof. Burcu Yazıcı 
yürütücülüğünde 27 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’da topluluğun web sayfasından 
gerçekleştirildi. Topluluğun bu ayki etkinliğinin konusu ise; “viyola sanatçısı Ruşen Güneş’in 
ardında bıraktıkları” oldu.
 Etkinlikte, Ankara Devlet Konservatuarından mezuniyeti sonrası 1961 yılında ilk solo viyola 
sanatçısı olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına katılan ve ardından Londra Filarmoni 
Orkestrasına devam eden yolculuk içerisinde; Güneş’in müzisyen, besteci ve akademisyen 
kimlikleri arasında Türk ve dünya müziğine kattığı eserler konu edildi. 30 Mayıs günü Londra’da 
hayata gözlerini yuman viyola virtüözü ve devlet sanatçısı Güneş’in hayatı ve eserlerinin yer 
aldığı etkinlik, Açıköğretim Sistemi öğrencilerine tarafından ilgiyle takip edildi. 
Etkinlik anında çevrimiçi olamayan öğrenciler için etkinliğe, çevrimdışı olarak da 
erişim imkânı bulunmakta. Hem haziran ayı hem de daha önce yapılan etkinliklere  
http://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden “canlı ders kayıtları” sekmesinden ulaşım mümkün. 
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Dr. Öğr. Üyesi H. Cem Sayın

Çevrimiçi Fotoğraf Topluluğundan 
lezzetli etkinlik

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi bünyesinde 
oluşturulan “Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları” aracılığıyla 
öğrencilerine sosyal aktiviteler de sunuyor. Açıköğretim 
Sistemindeki tüm öğrencilerin ücretsiz olarak kayıt olabildiği 
çevrimiçi topluluklar, kitap, sinema, fotoğraf, tarih ve müzik 
gibi pek çok farklı ilgi alanına hitap eden etkinlikleri sanal 
ortamlar üzerinden yürütebilme olanağı sağlıyor. Bu sayede 
öğrencilerin ilgi duydukları konularda kendini geliştirmesi, 
sosyalleşmesi ve Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda evde 
geçirilen sürenin daha kaliteli hâle gelmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Çevrimiçi Fotoğraf Topluluğu tarafından 
düzenlenen haziran ayı etkinliğinde “Yemek Fotoğrafçılığı” 
konusu ele alındı. Fotoğrafa ilgi duyan öğrencilerle 
tecrübelerin paylaşıldığı etkinliğe, Yemek Fotoğrafçısı Fatih 
Likoğlu konuk oldu. Topluluk Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan 

Deniz Dinçer’in moderatörlüğünde 25 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilen etkinlikte 
Likoğlu, katılımcılara bugünlerde evde kendilerini geliştirmelerine yönelik çeşitli tavsiyelerde bulundu. 

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Likoğlu, yemek fotoğrafçılığı hakkında tüyolar, hazırlık 
süreci, çekim hileleri ve kullanım alanları hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte, oluşturulan tartışma platformu sayesinde öğrencilerin birbirleriyle ve 
Fatih Likoğlu’yla iletişim kurması sağlandı. 

Öğrenciler çevrimiçi topluluklar tarafından gerçekleştirilen tüm etkinliklere  
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişebilir.
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Çevrimiçi Bilişim Topluluğu turizmde 
dijital dönüşümü konuştu

Dr. Öğr. Üyesi Ece Doğantan

Açıköğretim Sisteminin yaşam boyu 
öğrenme kapsamında öğrencilerin gelişimini 
desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 
çevrimiçi öğrenci topluluklarından biri olan 
Bilişim Topluluğu, düzenlediği etkinliklerle 
büyük beğeni topluyor. Her ay sanal bir 
platform üzerinden teknolojiye ilgi gösteren 
öğrencilerle bir araya gelen topluluğun, haziran 
ayındaki konusu ‘Turizm Teknolojileri’ oldu. 

Turizm endüstrisinde dijital dönüşümün ele 
alındığı etkinliğe, Güney Florida Üniversitesi 
M3 Turizm Teknolojileri ve İnovasyon 
Merkezinden Dr. Gözde Türktarhan konuk oldu. 
Topluluk koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan 

Altınpulluk moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
etkinlikte, Türktarhan, Endüstri 4.0’ın turizme 
yansımaları, akıllı şehir kriterlerinin turizm 
destinasyonlarında uygulanması, turizmde 
sürdürülebilir kalkınma ve ekonominin teknoloji 
ve inavasyon sayesinde nasıl sağlanabileceği 
konularında önemli bilgiler verdi. Türktarhan 
ayrıca, Covid-19 salgınından en çok etkilenen 
sektörlerden biri olan turizm sektörünün, yeni 
teknolojik uygulamalar sayesinde nasıl gelişim 
göstereceği üzerine de öngörülerde bulundu. 
Öğrenciler çevrimiçi topluluklar tarafından 
gerçekleştirilen tüm etkinliklere  
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi 
üzerinden erişebilir.
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Arş. Gör. Meltem Ercanlar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
çevrimiçi öğrenci topluluklarından Tarih Top-
luluğu, Haziran ayı etkinliğini 30 Haziran 
Salı günü saat 19.00’da “Harp Tarihi” üzer-
ine gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Toplu-
luk Koordinatörü Arş. Gör. Metin Çatalkaya’nın 
yaptığı etkinliğe Öğr. Gör. Sefa Özkaya uzman 
konuk olarak katıldı.

Her ay uzman konuklar eşliğinde 
düzenlenen etkinliklere katılım  
http://ekampüs.anadolu.edu.tr adresi üzerin-
den sağlanmaktadır.

Tarih Topluluğu Haziran Ayı Etkinliği 
“Harp Tarihi”

https://ekampus.anadolu.edu.tr
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İlmihal Bilgisi e-sertifi ka programı, İslâm’ın ana esaslarını, yani tevhid ve şehadet kelimelerinde 
özetlenen, ayrıca Kur’ân-ı Kerîm ve Hadislerde bütün yönleriyle açıklanan temel prensipleri özlü 
ve açık bir dille aktarmayı hedefl erken öte yandan İslam inanç esaslarıyla birlikte İslam ibadet 
esasları konusunda bilgi vermeyi de amaçlıyor. Program, ibadet konularını ele alırken, ibadetin 
anlam ve gayesini genel olarak bildirip, söz konusu ibadetin ilke ve amaçlarını da sunuyor.

Hedef kitlesi, eğitim düzeyi, yaşı ve mesleği ne olursa olsun din bilimleri alanına merak duyan veya 
bu alanda uzmanlaşmak isteyen herkes olan İlmihal Bilgisi E-sertifi ka Programında katılımcılara, 
“İslam İnanç Esasları”, “İslam İbadet Esasları” ve “Günümüz Fıkıh Problemleri” dersleri sunuluyor. 
Bu dersler kapsamında yer alan konular ise şöyle: 

İslam İnanç Esasları: Din ve İnanç, İslam Dini ve İnancı, Allah İnancı, Melek İnancı, Kutsal Kitap 
İnancı, Peygamber İnancı, Ahiret İnancı, Kader İnancı, İnanç ve Davranış İlişkisi, İnançsızlık

İslam İbadet Esasları: İbadet, Temizlik, Namaz: Genel Esaslar, Namaz: Özel Hükümler, Oruç, Zekât, 
Hac ve Umre, Kurban ve Adak, Yeminler ve Keffaretler, Haramlar-Helaller 

Günümüz Fıkıh Problemleri: Günümüz Fıkıh Problemlerinin Çözümünde İlke ve Yöntemler, İbadet 
Hayatı, Aile Hayatı, Gıda Maddeleri ve Bağımlılıklar, Tıbbî Uygulamalar, Eğlence, Spor ve Sanat, 
Ticarî Hayat, Faiz, Kredi ve Finans İşlemleri, Menkul Kıymetler, Gayrimüslimlerle İlişkiler

Bu program hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve programa kayıt olmak için 
http://esertifi ka.anadolu.edu.tr/program/115/ilmihal-bilgisi adresine başvurulabilir. 

Dr. Öğr. Üyesi Dilşad Tekin

Yeni E-Sertifi ka Programlarımızdan: 
İlmihal Bilgisi

http://esertifi%20ka.anadolu.edu.tr/program/115/ilmihal-bilgisi
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Anlaşmazlık ve uyuşmazlık, bazen özel hukuk 
alanında bazen de kamu hukukunda kendisini 
gösterebiliyor. Vatandaşlarımız, haklarının 
ihlal edildiğini düşündükleri noktada devlet 
mahkemelerine başvurmakta serbest olmakla 
birlikte uyuşmazlığın tarafları, aralarındaki 
problemlerin çözümünü mahkemeler 
nezdinde yapmak zorunda değil. Bu noktada 
taraflar, dava sonuçlarını beklemek yerine bir 
uzmanın yanında bir araya gelerek aralarındaki 
anlaşmazlığı çözebilecek yöntemler bulabiliyor. 
Akadema kapsamında verilen Arabuluculuk 

programı, verilen açıklamalar çerçevesinde 
sadece hukukçuları değil tüm vatandaşların 
ilgisini çekiyor. Uzlaşmaya varacak olan 
kişiler vatandaşların kendisi olduğu için, 
verilen bu ders de ayrıca önem arz ediyor. 
Arabuluculuk dersinin süresi 4 hafta olmakla 
birlikte, ders rehber gözetiminde ilerliyor. Dr. 
Öğr. Üyesi  Barış Toraman tarafından verilen 
Arabuluculuk dersiyle ilgili ayrıntılı bilgiye  
http://akadema.anadolu.edu.tr/program/72/
hukuk adresinden erişilebilir. 

Akadema derslerimizden  
Uyuşmazlıklara Dostane Çözümler: 
Arabuluculuk    Arş. Gör. Merve Çelik Keçili

http://akadema.anadolu.edu.tr/program/72/hukuk
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Benim hikâyem
Arş. Gör. Gamze Tuna Büyükköse

Benim gençliğim; ülkemizin ekonomik, kültürel ve ülke kimliği anlamında ve en çok da 
siya-seten kayıp on yılı denilen 90’ lı yılla ra denk geldi. Bireysel anlamda da benim 
için bu durum, üniversite hayatım ve eğitim hayatım için kayıp yılla r demekti... 
Hayat devam ediyor ve zaman akıyorken ev lendim. İki çocuğum oldu. 
Mutluydum. Fakat eksik olan, beni huzursuz eden bir şeyler vardı. 
İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kaybolan eğitim 
hayatımı, kaybettiğim güvenimi ve beni yetiştiren bu ülkeye 
hizmet edebileceğim hissini ve enerjisini yeniden kazandırdı. 
K aliteli eğitim materyalleri tıpkı her çiçekten toplanmış 
saf bal gibi dozunda ve efektifti. Bana ve benim gibi 
öğrenme isteği baskın olan öğrencilere düşen ise; okumak, 
okuduğunu anlayıp düşünmek, muhakeme edip daha 
çok okuyup bilgiyi ve ilmi icraata taşımak... Sevgi ve 
Saygıla rımla...

Murat Günaydın / Ankara

HİKÂYE ARAŞTIRMASI

NARRATIVE RESEARCH

Hikâye araştırması, araştırmacıların bireylerin

hayatlarını inceledikleri ve bir veya daha fazla

kişiye hayatları hakkında hikâyeler anlatmalarını

isteyen bir beşeri araştırma desenidir. Elde 

edilen bilgiler daha sonra araştırmacı tarafından

genellikle anlatı kronolojisine yeniden aktarılır 

ya da yeniden oluşturulur. 

auosozluk.anadolu.edu.tr

AUÖ Sözlük’ten…
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İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kaybolan eğitim 
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hizmet edebileceğim hissini ve enerjisini yeniden kazandırdı. 
K aliteli eğitim materyalleri tıpkı her çiçekten toplanmış 
saf bal gibi dozunda ve efektifti. Bana ve benim gibi 
öğrenme isteği baskın olan öğrencilere düşen ise; okumak, 
okuduğunu anlayıp düşünmek, muhakeme edip daha 
çok okuyup bilgiyi ve ilmi icraata taşımak... Sevgi ve 

Murat Günaydın / Ankara

auosozluk.anadolu.edu.tr
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