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Sosyal medya örgün ve yaygın eğitimde kullanılmalı
ODTÜ “Kampüs Teknolojileri Günleri” etkinliğinde, 
sosyal medyanın uzaktan eğitime destek olabileceği, 
uzaktan eğitimin sosyal medya üzerinden de 
yapılabileceği sonucuna varılırken TBD, TBV ve 
üniversitelerin işbirliğiyle YÖK’ten bağımsız bir yapı 
tarafından uzaktan eğitimin standardının oluşturulması 
önerildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi  (ODTÜ ) 
işbirliği ile 14-16 Mayıs 2012’de “ODTÜ 

Kampüs Teknolojileri Günleri” düzenlendi. 
ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde ilki 
gerçekleştirilen etkinlik, kamu ve özel sektör 
yetkilileri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
eğitimde kullanılmasıyla ilgili bilgi ve 
deneyimlerini paylaştıkları bir platform oldu. 

“Sosyal medya uzaktan eğitimde kullanılabilir 
mi?” sorusunun tartışıldığı etkinlikte, sosyal 
medyanın uzaktan eğitime destek olabileceği 
ve sosyal medya üzerinden de yapılabileceği 
sonucuna varıldı.
“Kampüs Teknolojileri Günleri”, ülkemizde 
eğitim teknolojileri alanında sunulması, 
tartışılması  gereken tüm teknolojik ve 
kavramsal olguları irdelemek amacıyla yapıldı. 
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İki bine yakın ziyaretçinin katıldığı etkinliğin 
açılış konuşmalarını ODTÜ Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
(BÖTE) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Soner 
Yıldırım, İntel Türkiye Genel Müdürü Burak 
Aydın, MEB (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü –YEĞİTEK) Genel Müdürü 
Mahmut Tüncel ve ODTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Acar yaptı. Etkinliğin çağrılı 
konuşmacıları ise Kati Tuurala ve İntel 
Global Pedagoji Danışmanı Dr. Sabine Huber 
oldu. Etkinlikte, öğretmen, öğrenci ve ilgili 
kuruluşlara akıllı yazı tahtaları, dijital not alma 
sistemleri, eğitim içerik yazılımları, eğitimde 
simülasyon ve oyun teknolojileri konularında 
ücretsiz eğitim de verildi
Etkinlikte şu toplantılar gerçekleştirildi:
Uzaktan Yükseköğretimin Karakteristikleri 
Araştırması; Uzaktan Yükseköğretimin 
Sorunları Çalıştayı; 2’nci Ulusal Uzaktan 
Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı Üniversite 
Çalışma Grubu,  2’nci Ulusal Uzaktan Eğitim 
ve e-Öğrenme Çalıştayı Çalışma Grubu; 
Eğitimde Simülasyon ve Oyun Teknolojilerinin 
Kullanılma Prensipleri; Uzaktan 
Yükseköğretimin Geliştirilmesi Çalıştayı ile 

Üniversitelerin Bilgi Teknolojileri Altyapıları.
15 Mayıs 2012’de öğleden sonra 
gerçekleştirilen ve oturum başkanlığını 
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Ankara Temsilcisi 
Dr. Aydın Kolat’ın yaptığı 2. Ulusal Uzaktan 
Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı’na   bildiri 
sunan Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinde Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Gonca Telli Yamamoto, “Sosyal medya 
uzaktan eğitimde kullanılabilir mi?” konusunu 
irdeledi. “Sosyal medyayı hem örgün hem de 
yaygın eğitimde kullanılmasını öneriyorum” 
diyen Yamamoto, ABD’de öğretmenlerin 
öğrencileriyle sosyal medya ile iletişime 
geçmelerini engelleyecek yasal düzenlemeler 
yapıldığını bildirdi. 
Fatih Projesi’nin yeni ve eski kuşaklar 
arasındaki farkı değiştireceğine işaret eden 
Telli Yamamoto, “Gerçek anlamda öğrenmeyi 
öğrenmiş halde gelen öğrenciler daha fazlasını 
isteyecek. Öğrenmenin sınırları artık çok 
genişlemiştir. Bilgi çağında bilginin paylaşımı 
sınırsız. Global bir boyutta çalışıyoruz. Doğru 
bir yaklaşımla sosyal medya uzaktan eğitimde 
kullanılabilir” diye konuştu.

 2. Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme 
Çalıştayı’nda, sosyal medyanın aynı zamanda 
sosyal bir ortam demek olduğu ve sosyal 
medyanın kurumsal yapılarda kurallarının 
konularak kullanılması önerilirken İnternet’e 
kural konulamayacağı, sosyal ortamlarda 
öğrenmeye engel olunamayacağına dikkat 
çekildi. İnternet bağımlılığına işaret edilirken 
uzaktan eğitimin engellilere önemli fırsatlar 
sunarken bir yandan da engellileri içeriye 
mahkûm kıldığına işaret edildi.
 
STK-üniversite işbirliğiyle uzaktan 
eğitimin standardının oluşturmalı 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şube 
Başkanı Levent Karadağ da, Sosyal Medyada 
Öğrenim konusunda mevcut durum ve 
deneyimler, sorunlar ve öneriler içerikli bir 
değerlendirme yaptı.  
Karadağ, e-eğitimlere sosyal medyanın 
eklenmesini istedi.
TBV Ankara Temsilcisi Dr. Aydın Kolat, 
üniversitelerde sosyal medyanın kesinlikle 
kullanılmamasını düşünenlerin yok gibi 
olduğunun altını çizdi. 

Sosyalleşmenin tanımının değiştiğini belirtip 
İnternet hastalıklarının çıkacağına değinen 
Kolat, “Uzaktan eğitim sosyal medyada 
kullanılmalı ama sosyal medyayı nasıl 
kullanılacağı da öğrenciye anlatılmalı” dedi. 
Çalıştayda, Yardımcı Doç. Dr. Gülser Acar 
Dondurmacı, Günseli Özkan ve Ali Şahin’in 
hazırladığı “Üniversitelerde ölçme ve 
değerlendirme” araştırması da açıklandı. 
TBD İstanbul Şube Başkanı Karadağ, 
Türkiye’de toplam 20 kadar kuruluşta ölçme 
ve değerlendirme yapıldığını bildirirken, TBV 
Ankara Temsilcisi Kolat, uzaktan eğitimin 
standardının oluşturulmasını, bunun TBD, 
TBV ve üniversitelerin işbirliğiyle YÖK’ten 
bağımsız bir yapı tarafından yürütülmesini 
önerdi. Kolat, bilimsel verilere dayalı olarak 
uluslar arası sertifikaları da esas alan uzaktan 
eğitim standartları, temel metodoloji ile ölçme 
ve değerlendirmenin belirlenmesi gerektiğini 
belirtti.  
Bu arada etkinlikte, 14-16 Kasım 2012’de “4. 
Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında 
Yenilikler Konferansı”nın, (e-Öğrenme 
(Future-Learning2012) yapılacağı da 
duyuruldu.   
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