
ANADOLU	  
ÜNİVERSİTESİ	  

ETKİLEŞİMLİ	  e-‐KİTAP	  
PROJESİ	  

	  
Öğr.  Gör.  Özlem  ÖZÖĞÜT  ERORTA

Araş.  Gör.  İlker  KAYABAŞ


Akademik  Bilişim  2015,  4-‐6  Şubat  2015,  Eskişehir



ANADOLU  ÜNİVERSİTESİ  /  AÇIKÖĞRETİM  FAKÜLTESİ  /  ÖĞRENME  TEKNOLOJİLERİ  AR-‐GE  BİRİMİ

DÖNÜŞÜM  BAŞLIYOR	  
Açıköğretim Sistemi Dönüştürülüyor 

İlk  kez  1982-‐83  öğreOm  yılında  öğrenci  almaya  başlayan  Anadolu  Üniversitesi  açıköğreOm  sistemi  kuruluşundan  iObaren  
yıllık  mutlak  sistemde  eğiOm  vermişOr.  

Bilgi  ve  ileOşim  alanında  yaşanan  değişim  ve  dönüşümler  

Programların  tanınırlığı  ve  akreditasyonunun  giderek  önem  
kazanmaya  başlaması  

Avrupa  Kredi  Transfer  Sistemine  (ECTS)  uyum  sağlamak

30  yıllık  AçıköğreOm  hizmetlerinin  yeni  ihOyaçlara  göre  yenilenmesini  
sağlamak  
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KİTAPLAR  YENİDEN	  YAZILIYOR	  
5.000’den Fazla Editör ve Yazar Görevlendiriliyor 

Dönemlik  kredili  sisteme  geçen  programların  dersleri  ve  ders  içerikleri  yükseköğreOm  alan  yeterliliklerine  göre  yeniden  
belirlenmişOr.  Böylece  mutlak  sistemde  var  olan  ders  sayısı  dönemlik  kredili  siteme  geçiş  ile  birlikte  neredeyse  iki  kagna  

yükselmişOr.  

Ders  programları  ve  ders  içeriklerinde  yapılan  değişiklikler  açıköğreOm  
sisteminin  temel  materyali  olan  ders  kitaplarının  yeniden  yazılmasına  
neden  olmuştur.  

Buna  bağlı  olarak  öğrenci  bilgi  sistemi  ve  sınav  sistemi  yenilenmiş,  

Açık  sistemde  kayıtlı  öğrencilere  yardımcı  materyal  olarak  sunulan  ve  1999  
yılından  dönemlik  kredili  sisteme  geçişe  kadar  geçen  süre  içinde  hazırlanmış  olan  
e-‐öğrenme  içeriklerinin  tümü  güncelliğini  yiOrmişOr.  
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PORTAL’IN  YAPISI	  DEĞİŞİYOR	  
Mobil Öğrenme Altyapısı ile Portal Şekilleniyor 

Büyük  dönüşüm  ile  birlikte  2012  yılının  yaz  aylarında  Anadolu  Üniversitesinde  “e-‐öğrenme  seferberliği”  başlaglmış  ve  Türkiye’nin  en  
büyük  eğiOm  içeriğine  sahip  olan  AçıköğreOm  e-‐Öğrenme  Portalı  teknolojik  altyapı  ve  içerik  açısından  yeniden  yapılandırılırken,  

sunulacak  e-‐öğrenme  hizmetlerinin  tümü  mobil  cihazlara  entegre  edilebilecek  biçimde  tasarlanmışgr.  

Program  Web  Sitesi  
GENEL  BİLGİLER  /  STAJ  /  DERS  LİSTELERİ  vs.

Kişisel  Çalışma  Alanı  
KULLANICI  OTURUM  AÇMALIDIR

Sosyal  Ağlar  
FACEBOOK  ve  TWITTER

e-‐Kitap  /  Etkileşimli  e-‐Kitap

Deneme  Sınavları

e-‐Öğrenme  Malzemeleri

e-‐Seminer

Sesli  Kitap

D
ER
S
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ETKİLEŞİMLİ  e-‐KİTAP 
Kitabın en etkileşimli hali 

Kitap  okuma  alışkanlıklarına  yeni  bir  yaklaşım  geOren  etkileşimli  e-‐kitap,  
öğrenenlere  video,  ses  ve  animasyonlar  ile  zenginleşOrilmiş  interakOf  bir  
öğrenme  ortamı  sunmaktadır.  Etkileşimli  e-‐kitapların  sağladığı  birçok  
avantaj  görülmektedir.  




Kolay  taşınması,  

Depolanması

Baskı  maliyeOnin  olmaması

Sadelik

Etkileşimlilik

Okunabilirlik

Süreklilik

Güncellenebilirlik

Erişim  kolaylığı
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ETKİLEŞİMLİ  e-‐KİTAP  PROJESİ
Proje başlıyor 

AçıköğreOm  e-‐Öğrenme  Portalından  sunulacak  
hizmetlerden  biri  olarak  planlanan  etkileşimli  e-‐kitapların  
masaüstü  ve  dizüstü  bilgisayarlar  dışında  mobil  cihazlar  
üzerinden  de  görüntülenebilecek  şekilde  üreOlebilmesi  
amacı  ile  2012  yılının  bahar  aylarında  çalışmalar  
başlamışgr.  

Ders  tabanlı  proje  yaklaşımı  benimsenerek  tasarlanan  
etkileşimli  e-‐kitap  projesi  ile  açıköğreOm  ders  kitaplarının  
dijitalleşOrilmesi  amaçlanmışgr.  

Öğrenme  Teknolojileri  Ar-‐Ge  Birimi  taranndan  yürütülen  
proje  kapsamında  2012-‐13  öğreOm  yılında  150  
açıköğreOm  ders  kitabının  etkileşimli  e-‐kitap  biçimine  
dönüştürülmüş    sürümlerinin  gelişOrilmesi  hedeflenmişOr.  
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TASARIM  SÜRECİ
Etkileşimli e-Kitaplar Tasarlanıyor 

Etkileşimli  e-‐kitap  projesi  tasarlanırken  temel  prensip  olarak  plaqorm  ve  
ortam  bağımsızlık  dikkate  alınmışgr.  Etkileşimli  e-‐kitapların  masaüstü,  dizüstü,  
tablet  ve  cep  telefonu  gibi  farklı  cihazlara  ek  olarak  Windows,  Mac,  iOS  ya  da  
Android  gibi  farklı  plaqormlar  üzerinden  erişilebilir  olması  hedeflenmişOr.  

1	  

2	  

3	  

Kullanılacak  Program  Belirleniyor  


EğiOm  Alınıyor  


Şablonlar  Oluşturuluyor  
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KUŞBAKIŞI  ETKİLEŞİMLİ  e-‐KİTAP 
Etkileşimli e-Kitaplarda Kullanılacak Ögeler Belirleniyor 
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ETKİLEŞİM  TÜRLERİ
Kitabın en etkileşimli hali 

Örnek  ders  olarak  Görsel  Kültür  seçilmiş  ve  kullanılan  programın  izin  verdiği  hemen  hemen  tüm  etkileşimleri  barındıran  bir  ünite  hazırlanarak  demo  olarak  
kullanılmışgr.  

Web  Bağlangsı

Sıcak  Nokta

Slayt  Gösterisi

Görüntü  Dizisi

Ses  ve  Video

Panoroma

Web  İçeriği

Kaydırma  ve  Yakınlaşgrma

Kaydırılabilir  Çerçeve
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TASARIM  SÜRECİ	  TAMAMLANIYOR
Etkileşimli e-Kitaplar Tasarlanıyor 

Etkileşimli  e-‐kitapla  ilgili  tüm  temel  tasarımlar  tamamlandıktan  sonra  
Öğrenme  Teknolojileri  Ar-‐Ge  Birimi  çalışanlarına  şablon  dosyalar  dağıglmış  ve  
bu  dosyaların  kullanımı  ile  ilgili  hizmeOçi  eğiOmler  düzenlenmişOr.  Bu  
eğiOmler  etkileşimli  e-‐kitapların  üreOm  sürecinde  de  gerekli  görüldüğü  
hallerde  devam  etmişOr.  
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Birim  Günlüğü  Oluşturuluyor                                                                        
Birim  içi  bilgi  paylaşımını  gerçekleşOrmek  amacı  ile  WordPress  
üzerinden  bir  Birim  Günlüğü  oluşturulmuştur.  İntranet  mangğı  ile  
çalışan  birim  günlüğüne  sadece  kayıtlı  kullanıcıların  giriş  yapabilmesine  
ve  bilgi  paylaşabilmesine  olanak  tanınmışgr.  Böylece  etkileşimli  e-‐kitap  
projesinde  kullanılan  programa  ilişkin  bilgiler,  belgeler,  makaleler,  
kılavuzlar  ve  ipuçları  birim  çalışanları  ile  paylaşılmışgr.  

Fotoğraf  Arşivi  Sitesine  Üye  Olunuyor  
Etkileşimli  e-‐kitaplarda  kullanılmak  üzere  telifi  ödenmiş  çok  
sayıda  görsele  ihOyaç  duyulacağı  öngörülerek  üreOmi  
hızlandırmak  amacı  ile  Thinkstock  fotoğraf  arşivi  sitesine  üye  
olunmuştur.  
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ÜRETİM  SÜRECİ
Etkileşimli e-Kitapların Üretimi Başlıyor 

ÜreOm  sürecinin  ilk  aşaması  derslerin  seçimi  ve  ekiplerin  oluşturulmasıdır.  
Ders  seçimi  yapılırken  öncelik  öğrenci-‐ders  sayılarına  verilmişOr.  AçıköğreOm  
sisteminde  en  fazla  öğrenci  barındıran  ve  en  fazla  bölümde  okutulan  dersler  
dönemlik  olarak  sıralanmış  ve  güz  döneminde  okutulan  75  ders  listeden  
seçilmişOr.    

1	  

2	  

Editörler  Belirleniyor  
Seçilen  derslerin  editörleri  belirlenerek  Dekanlık  taranndan  
görevlendirme  yazıları  yazılmışgr.  Anadolu  Üniversitesinde  
görevli  olan  öğreOm  elemanlarına  görevlendirme  yazıları  elden  
ulaşgrılırken  ,  üniversite  dışından  olan  öğreOm  elemanlarına  
görevlendirme  yazıları  e-‐posta  yolu  ile  gönderilmişOr.  

Bilgilendirme  Toplangları  Düzenleniyor  
Etkileşimli  e-‐kitap  formagna  dönüştürülecek  derslerde  görev  
alacak  editör  ve  yazarlara  bilgilendirme  toplangsı  düzenlenerek  
proje  tanıglmış,  işleyiş,  takvim  ve  görev  tanımları  konusunda  bilgi  
verilmişOr.  
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EKİPLER  OLUŞTURULUYOR
Kitabın en etkileşimli hali 

Etkileşimli  e-‐kitapların  gelişOrme  süreci  rol  tabanlı  özelleşOrilmiş  çalışma  
ekipleri  taranndan  yürütülmektedir.  Her  bir  etkileşimli  e-‐kitap  için  
çalışma  ekipleri  oluşturulmuştur.  

1	  

2	  
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Dijital  Yayıncılık  Uzmanı  
AçıköğreOm  Fakültesi  Öğrenme  Teknolojileri  Ar-‐Ge  Biriminde  
görevli  uzmanlardır  .

Editör  
Etkileşimli  e-‐kitap  sürümü  gelişOrilecek  olan  basılı  kitabın  
editörüdür.  

Yazar  
Etkileşimli  e-‐kitap  sürümü  gelişOrilecek  olan  basılı  kitabın  ilgili  
ünitesinin  yazarıdır.  
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ÜRETİM  BAŞLIYOR
Kitabın en etkileşimli hali 

İlk  olarak  belirlenen  derslerin  basılı  kitapta  yer  alan  tüm  görselleri,  Word  ve  
PDF  dosyaları  Dizgi  Biriminden  temin  edilerek  birimde  kullanılan  İntranet  
aracılığı  ile  Dijital  Yayıncılık  Uzmanlarına  dağıglmışgr.  Proje  kapsamında  her  
ekip  kendi  toplanglarını  düzenlemiş,  ekip  üyeleri  ile  projenin  detayları  ile  ilgili  
bilgi  paylaşımında  bulunmuş  ve  çalışma  takvimini  oluşturmuştur.  

1	  
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Ekran  Tasarımı  
Etkileşimli  e-‐Kitap,  farklı  etkileşim  türleri  ile  zenginleşOrilmelidir.  
Basılı  kitaplarda  sayfa  tasarımı  üzerinde  düşünülürken,  etkileşimli  
e-‐kitapta  ekran  tasarımı  konusu  öne  çıkmaktadır.  Ünite  içindeki  
bir  konunun  uzunluğu,  içeriği  ve  önemine  göre  ekran  tasarımının  
yapılması  gerekmektedir.  

Etkileşim  Türü  
Etkileşim  gerekli  mi?  Sorusu  ekran  tasarımı  yapılırken  sorulacak  
ilk  ve  en  önemli  sorudur.  Bu  soruya  yanıt  evet  ise  hangi  etkileşim  
türünün  kullanılacağı  ve  nasıl  sorularına  yanıt  aranmalıdır.  Eğer  
ilgili  sayfa  için  etkileşim  gerekli  mi  sorusunun  yanıg  hayır  ise  
hangi  sayfa  düzeninin  kullanılacağına  karar  verilmelidir.  
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GÖRSEL-‐İŞİTSEL  MALZEMELER	  
Etkileşimli e-Kitaplarda Kullanılacak Malzemeler Üretiliyor 

Sayfalar  ve  etkileşimler  tasarlanırken  görsel  ve  işitsel  malzemelerin  
kullanımı,  konunun  akılda  kalıcılığını  güçlendirici  en  önemli  unsurlardan  
biridir.  Etkileşimli  e-‐kitaplar  üreOlirken  aşağıda  listelenen  görsel  ve  işitsel  
malzemeler  kullanılmışgr.

Fotoğraf

Grafik-‐Animasyon  


Video  


Müzik/Ses  


İnternet  Kaynakları
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ÖNSÖZ  VİDEOLARI	  
ETV’den Destek Alınıyor 

AçıköğreOm  sisteminde  yer  alan  öğrencilerin  dersin  hocasını  
görmeleri  ve  tanımaları  amacı  ile  etkileşimli  e-‐kitaplarda  bir  
önsöz  videosu  bölümü  oluşturulmuştur.  Dersin  editörünün  
maksimum  5  dakikalık  sürede  dersi  ve  üniteleri  tanıtan  
videolarının  hazırlanmasında  ETV  destek  olmuştur.  

Proje  kapsamında  sadece  önsöz  videosu  çekmek  amacı  ile  bir  
yönetmen  tahsis  edilmiş  ve    randevu  usulü  ile  dersin  editörü  
taranndan  ETV  stüdyolarında  önsöz  videoları  çekilmişOr.  

Kurgusu  tamamlanan  videolar  mp4  formagnda  ETV  den  
alınmış  ve  Öğrenme  Teknolojileri  Ar-‐Ge  Biriminde  çalışan  dijital  
yayıncılık  uzmanlarına  ulaşgrılarak  etkileşimli  e-‐kitaplara  
eklenmesi  sağlanmışgr.  
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SESLENDİRME	  
Konservatuardan Destek Alınıyor 

Etkileşimli  e-‐kitaplar  hazırlanırken  seslendirme  yapılması  
ihOyacı  ortaya  çıkmışgr.  Öncelikle  kitaplarda  seslendirme  
yapılması  gereken  bölümler  belirlenmiş  ve  bu  konuda  
Konservatuardan  destek  istenmişOr.  

Seslendirme  için  bir  erkek  bir  kadın  sesi  çekebilecek  iki  öğreOm  
elemanı  projede  görevlendirilmiş  ve  Öğrenme  Teknolojileri  Ar-‐
Ge  Biriminde  yer  alan  ses  stüdyosunda  çekimler  yapılmışgr.  
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KONTROL  AŞAMASI	  
Etkileşimli e-Kitaplarda Son Düzeltmeler Yapılıyor 

Etkileşimli  e-‐kitabı  oluşturan  tüm  bileşenler  hazırlandıktan  
sonra  üreOmin  son  aşaması  kontrol  ve  paketleme  aşamasıdır.  

Yapımı  tamamlanan  tüm  etkileşimli  e-‐kitaplar  ders  kitabının  
editörü  taranndan  kontrol  edilerek  gerekli  görülen  düzeltmeler  
Dijital  Yayıncılık  Uzmanlarına  bildirilmektedir.  

Düzeltmeler  yapıldıktan  sonra  kitabın  editörü  taranndan  tekrar  
kontrol  edilerek  yayınlanabilir  onayı  alınan  etkileşimli  e-‐kitaplar  
teknik  kontrolden  geçmek  üzere  kontrol  hesabı  ile  paylaşılır.  
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YAYIN  SÜRECİ	  
Etkileşimli e-Kitaplar Yayınlanmaya Hazır 

Son  düzeltmeleri  tamamlanan  etkileşimli  e-‐kitaplar  
folio  biçimine  dönüştürülerek  yayınlanması  için  
İntranexe  belirlenen  klasörlere  kopyalanır.  

Yayınlanabilir  onayı  alınan  etkileşimli  e-‐kitaplar  yayın  
listesine  alınır.  

Öğrenme  Teknolojileri  Ar-‐Ge  Biriminde  çalışan  ve  4  
kişiden  oluşan  Denetleme  Kuruluna  teknik  kontrolleri  
yapılmak  amacıyla  eşit  sayıda  paylaşgrılır.  

Denetleme  Kurulu  taranndan  kontrolden  geçirilen  
etkileşimli  e-‐kitapların  varsa  hataları  dijital  yayıncılık  
uzmanlarına  ayrınglı  bir  biçimde  bildirilir.    
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YAYINLAMA  AŞAMASI	  
Etkileşimli e-Kitaplar Kullanıcı ile Buluşuyor 

Kontrolleri  ve  düzeltmeleri  tamamlanarak  folio  biçimine  dönüştürülen  
etkileşimli  e-‐kitaplar  AçıköğreOm  e-‐  Öğrenme  Portalında  
yayınlanmaktadır.  Yayınlanan  etkileşimli  e-‐kitapların  kullanılan  işleOm  
sistemine  göre,  nasıl  indirileceğini  tarif  eden  detaylı  bir  yardım  videosu  
hazırlanarak  AçıköğreOm  e-‐Öğrenme  Portalına  eklenmişOr.  

1	  

2	  

Portaldan  Erişim  
Etkileşimli  e-‐kitaplara  masaüstü  bilgisayarlarından  erişmek  
isteyen  öğrenciler  AçıköğreOm  e-‐Öğrenme  Portalında  kendi  
kullanıcı  adı  ve  parolaları  ile  oturum  açarak  kitapları  
görüntüleyebilmektedir.  

Mobil  Erişim  
Android  tabanlı  tablet  bilgisayarı  olan  öğrenciler  de  Google  Play  
Store’dan  “AçıköğreOm  Yayınları”  adlı  uygulamayı  indirerek  
yayınlanan  etkileşimli  e-‐kitapları  okuyabilmektedir.  
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SONUÇ	  

Etkileşimli  e-‐kitap  ortamının  öğreOm  tasarımındaki  temel  prensiplerinden  biri  plaqorm  ve  ortam  bağımsızlıkgr.  
Masaüstü,  dizüstü,  tablet  ve  cep  telefonu  gibi  farklı  cihazlara  ek  olarak  Windows,  Mac,  iOS  ya  da  Android  gibi  
farklı  plaqormlar  üzerinden  de  erişilebilen  etkileşimli  e-‐kitaplar  her  zaman,  her  ortamda  öğrenenlerin  
kullanımına  hazır  durumdadır.  

Öğrenciler  e-‐öğrenme  hizmetlerinden  yararlanırken  kitaptaki  içeriğe  ihOyaç  duyduklarında  etkileşimli  e-‐kitap  
hizmeOne  kolayca  erişerek  bilgilerini  tazeleyebilmektedirler.  

Etkileşimli  e-‐kitapların  bir  Web  Player  üzerinden  görüntülenmesi  için  hazırlıklar  tamamlanmışgr  ve  bahar  
döneminde  öğrenciler  etkileşimli  e-‐kitapları  bilgisayarlarına  indirmeden  görüntüleyebileceklerdir.  Böylece  
öğrencilerin  etkileşimli  e-‐kitap  hizmeOnden  daha  fazla  yararlanacakları  tahmin  edilmektedir.

Proje  kapsamında  hazırlanan  etkileşimli  e-‐kitapların  sayısı  340  adeyr  ve  barındırdığı  içerik  ile  açıköğreOm  
sistemindeki  öğrenci-‐ders  sayıları  göz  önüne  alındığında  Türkiye’deki  en  kapsamlı  etkileşimli  e-‐kitap  projesidir.  

Etkileşimli  e-‐kitap  projesi,  Adobe  Digital  Publishing  Suite  teknolojisi  kullanılarak  dünyada  eğiOm  alanında  
gelişOrilen  ilk  ve  en  kapsamlı  projedir.  Adobe,  Anadolu  Üniversitesi  etkileşimli  e-‐kitap  projesinden  sonra  eğiOm  
kanalında  genişleme  kararı  almışgr.
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