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Bir senede AÖF sınavlarında 
yok olan yaklaşık 3 bin ağaç-
lık ormanın yerine yenilerini 
oluşturmanın amaçlandı-
ğı seferberliğin ikinci adımı 
Şanlıurfa’da atıldı. Şanlıurfa 
ilinde, programlarında başa-
rılı öğrencilere verilen başarı 
belgesi takdim töreninin ar-
dından otobüslerle ağaç di-
kim alanına geçildi. Açıköğre-
tim öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleşen etkinlikte, Şanlı-
urfa İl Orman Müdürlüğünün 
gösterdiği alana 1000 fidan 
dikildi. Yetkililerin, konukları 
ağaç dikimi konusunda bil-
gilendirmesi ile başlayan et-

kinlikte, öğrencilerin yanı sıra 
Anadolu Üniversitesi Rek-
törü Prof.Dr. Naci Gündoğan 
ve Öğretim Üyeleri de hazır 
bulundu. Rektör Gündoğan, 
Anadolu Üniversitesi’nin çev-
re konusunda gerekli hassa-
siyeti göstermeye çalıştığını, 
Açıköğretim Sistemi öğrenci-
leriyle birlikte bu tür sosyal 
etkinliklerin devam edeceğini 
belirtti.

Öğr.Gör.
Gökhan Deniz DİNÇER

Şanlıurfa’da Açıköğretim Sistemi
Ağaç Dikim Töreni Yapıldı

Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Ormanları 
için seferberlik 
Şanlıurfa’da devam etti. 
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Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim Sistemi başarı belgesi takdim 
törenlerine Şanlıurfa ile devam 
edildi. Bu töreni diğerlerinden 
ayıran ise tören sonrası salon-
da bulunan başarılı Açıköğretim 
Sistemi öğrencilerine yapılan 
çağrıyla aynı gece için organize 
edilen halı saha maçında Hoca-
lar Karması’na karşı Öğrenciler 
Karması kurulması önerilmesiydi. 
Öğrencilerden kurulan takım (be-
yaz formalılar) 6 Nisan Perşembe 
günü saat 23:00’de hocalar kar-

masına (mavi formalılar) karşı sa-
haya çıktı. Çekişmeli geçen dost-
luk maçı 6-6 skorla sona erdi. 

Maç sonrası duygularını ifade 
eden öğrenciler, Anadolu Üni-
versitesi Rektörünü, Açıköğretim 
Fakültesi Fakülte Sekreterini, 
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yar-
dımcısını ve diğer öğretim ele-
manlarını Şanlıurfa’da bir halı 
sahada karşılarında görmüş ol-
manın şaşkınlığını yaşadıklarını 
belirttiler. 

Anadolu Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Naci Gündoğan ise Açı-
köğretim Sistemi öğrencileriyle 
bir araya gelmeyi amaçladıkları 
bundan sonraki başarı belgesi 
takdim törenlerinde, ağaç dikim 
etkinliği gibi bu tür sportif faali-
yetlerle de öğrencilerle bir araya 
gelinebileceğini belirtti.

Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Başarı Belgesi Töreni Sonrası Dostluk Maçı Yapıldı

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sisteminin ba-
şarılı öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği 
ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar 
30’u aşkın ilde gerçekleştirilen ziyaretlerin bu se-
ferki durağı ise Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa Yenişehir 
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda 6 Nisan 
Perşembe günü gerçekleştirilen “Açıköğretim Siste-
mi Başarı Belgesi Takdim Töreni”ne; Şanlıurfa Vali-
si Güngör Azim Tuna, Anadolu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Naci Gündoğan, İl Emniyet Müdürü Veysel 
Tipioğu, İl Millî Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, 
İşletme ve İktisat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. 

Anadolu Üniversitesi Ailesi Şanlıurfa’da Buluştu:
Açıköğretim Sistemi Başarı Belgesi Takdim Töreni

Kaynak
egazete.aadolu.edu.tr



4

Hasan Durucasu, Açıköğretim Fa-
kültesi öğretim elemanları, başarı 
belgesi almaya hak kazanan öğ-
renciler ve aileleri katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Naci Gündoğan, törenin 
açılış konuşmasında şunları söy-
ledi: “Anadolu Üniversitesi, 60 yıl-
lık bir üniversite. Bu sene 35’inci 
yılını dolduran Açıköğretim Sis-
temi sadece Türkiye’deki vatan-
daşlarımıza değil, yurt dışındaki 
soydaşlarımıza da Açıköğretim, 
İktisat ve İşletme Fakülteleri ile 
hizmet veren çok önemli bir sis-
tem. Bu törenin temel hedefi, siz 
başarılı öğrencilerimizle burada 
birlikte olmak, sizleri dinlemek, 

sizlere teşekkür etmek ve tak-
dirlerimizi sunmak. İnşallah üni-
versitemiz bundan sonra da bu 
nitelikli eğitimi daha geniş kit-
lelere, dünyanın tüm coğrafyala-
rında eğitim görmek isteyenlere 
ulaştıracak. Bize kucak açan tüm 
Şanlıurfa halkına ve öğrencileri-
mize teşekkür ediyorum. Bundan 
sonra da bu tür öğrencilerimizle 
buluşma faaliyetlerimiz aralıksız 
devam edecek.”

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna 
ise, “Açıköğretim Sistemi sayesin-
de memleketimizde milyonlarca 
kişi çok fazla mesafe gitmeye ge-
rek kalmadan, daha az bir masraf-
la üniversite eğitimiyle tanışıyor. 

Dünyanın hiçbir yerinde böyle 
sunulan bir hizmet yok. Ben bunu 
bizzat biliyorum. Bu kadar zengin 
içeriği ve materyali ücretsiz su-
nan başka bir üniversite yok.” şek-
linde konuştu.

Törenin açılış konuşmalarının 
ardından, Açıköğretim Sistemi-
nin başarılı öğrencilerine başarı 
belgeleri takdim edildi. Program, 
Şanlıurfa Orman Bölge Müdür-
lüğü tarafından belirlenen alana 
Açıköğretim Sistemi öğrencileri-
nin ağaç dikimi etkinliği ile sona 
erdi. 

Yrd.Doç.Dr. H. Cem  SAYIN

Anadolu Üniversitesi, ülke genelinde 
bugüne kadar 30’dan fazla ilde ger-
çekleştirdiği başarı belgesi takdim 
törenlerine Adana’da bir yenisini daha 
ekledi. Açıköğretim Sisteminin Ada-
na’daki başarılı öğrencilerine başarı 
belgelerinin takdim edilmesi amacıy-
la, 8 Nisan Cumartesi günü Çukurova 
Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde 
bir tören düzenlendi.

Törende, öğrencilere başarı belgeleri-
ni takdim eden Anadolu Üniversitesi 
İktisat ve İşletme Fakülteleri Dekan 
Vekili Prof. Dr. Hasan Durucasu yaptı-
ğı konuşmada, öğrencilerin çok yeni 
eğitim teknolojilerinden yararlanma-
larına rağmen eğitimcilerle yüz yüze 
gelemediklerini hatırlatarak, bu etkin-
likler sayesinde öğrencilerle buluş-
tuklarını kaydetti.

Prof. Dr. Durucasu, “Aidiyet duygusu taşıyan tüm öğrencilerimizin kendilerini iyi anlamda yetiştirdiklerini 
görüyoruz. Bu da bize büyük motivasyon sağlıyor. Öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz bu törenler, bize 
çalışmalarımızın boşuna olmadığını gösteriyor.” dedi.

Tören, başarılı öğrencilere belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Yrd.Doç.Dr. H. Cem SAYIN

Kaynak
egazete.aadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi, 
Açıköğretim Sisteminin Başarılı
Öğrencileriyle Adana’da Buluştu
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Kaynak
egazete.aadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesinin, il-
lerdeki başarılı Açıköğretim 
Sistemi öğrencilerine ger-
çekleştirdiği ziyaretlerin 7 
Nisan Cuma günkü durağı 
Gaziantep oldu. Açıköğretim 
Sisteminin başarılı öğren-
cileri ve hocaları Gaziantep 
Üniversitesi Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
Açıköğretim Sistemi Başarı 
Belgesi Takdim Töreni’nde 
bir araya geldi.

Törenin açılışında konuşan 
Anadolu Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 
şunları söyledi: “Eğitim her 
şeyin başında gelmektedir. 
Üniversiteler, toplumları 
ileriye götüren kurumlardır. 
Gerçekten Türkiye’de üni-
versitelerimiz son yıllarda 
çok başarılı atılımlar yapı-
yor. Bunların en güzel ör-
neklerinden biri de Gazian-
tep Üniversitemiz. 50 binin 

üzerinde öğ-
rencisiyle sa-
dece şehrine 
değil, bölgeye 
de çok ciddi 

bir hizmet veriyor. Bugün 
bize ev sahipliği yapan bu 
kurumun tüm mensuplarını 
canı gönülden tebrik ediyo-
rum.”

Açıköğretim Sistemi-
nin 35’inci yılını doldur-
duğunu belirten Prof. Dr. 
Gündoğan, “Anadolu Üni-
versitesinin Açıköğretim Sis-
temiyle 1982’den bu yana 
sadece Türkiye’deki öğren-
cilere değil, Balkanlardan, 
Batı Avrupa’ya ve Amerika 
Birleşik Devletleri’ne kadar 
gerek yakın gerekse uzak 
coğrafyalarımızda da birçok 
kişiye ve yere ulaşmış bir 
üniversite” olduğunu ifade 
ederek “Dünyanın neresinde 
bir Türk ve soydaşımız varsa 
Anadolu Üniversitesi her za-
man yükseköğretim hizme-
tini öğrencilerinin ayağına 
götürmüş bir üniversitedir.” 
dedi. Açıköğretim Sistemi 

kapsamında sunulan hiz-
metlere de değinen Prof. Dr. 
Naci Gündoğan, Açıköğretim 
Sisteminin; ders materyal-
leri, e-Kampüs uygulaması, 
yeni programlar ve sürekli 
biçimde devam eden ge-
liştirme faaliyetleriyle hep 
daha iyi hizmet verme ça-
bası içinde ve hayat boyu 
eğitim sloganı ile hareket 
ettiğini ifade etti.  

Tören, yapılan konuşmaların 
ardından, Açıköğretim Siste-
minin başarılı öğrencilerine 
belge takdim edilmesiyle 
son buldu.

Yrd.Doç.Dr. H. Cem SAYIN

    Anadolu Üniversitesi 
her zaman yükseköğretim 
hizmetini öğrencilerinin 
ayağına götürmüş bir 
üniversitedir

Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN

“
”

Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sisteminin 
Gaziantep’li Öğrencileri 
Başarı Belgelerini 
Hocalarının Elinden Aldı
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Bu kapsamda, Mersin ilinde 
9 Nisan tarihinde gerçekleş-
tirilen “Açıköğretim Sistemi 
Başarı Belgesi Takdim Töre-
ni” düzenlendi. Ev sahipliğini 
Mersin Üniversitesinin yaptığı 
törende konuşan Anadolu Üni-
versitesi İktisat ve İşletme Fa-
külteleri Dekan Vekili Prof. Dr. 
Hasan Durucasu “Yeni tekno-
lojiler sayesinde öğrencilerle 
eskiye nazaran daha yakın ve 
kolay iletişim kurabildiklerini 
ancak bunun yetmediğini, il-
den ile yapılan bu ziyaretlerle 
öğrenciler ile hocaların birbi-
rine olan hasretinin bir nebze 
de olsa giderildiğini” ifade etti. 
Konuşmasına, Açıköğretim Sis-
teminin ikinci üniversite fır-
satından bahsederek devam 

eden Prof. Dr. Durucasu, “İkinci 
üniversite kapsamında çeşit-
li nedenlerle istediği branşta 
eğitim alamamış kişilere bu 
sayede ikinci bir eğitim olana-
ğı daha sunulmaktadır” dedi.  

Törende ayrıca, Mersin’deki 
Açıköğretim Sistemi öğren-
cileri adına bedensel engelli 
Mustafa Özdemir, bir konuşma 
yaptı. Mustafa Özdemir konuş-
masında şunları söyledi: “En-
gelliler her zaman ev hapsine 
mahkûmdur şeklindeki algının 
çok yanlış olduğunu düşünü-
yorum. Bedensel engeller eği-
tim öğretim hayatına engel 
değildir. Liseyi bile bitirebi-
leceğim konusunda şüphele-
ri olanlar vardı. Fakat bugün 
Anadolu Üniversitesi Açıköğ-

retim Sistemi sayesinde İktisat 
Fakültesi Kamu Yönetiminden 
mezun oldum ve bugün bura-
da olmaktan onur duyuyorum.”

Tören, Anadolu Üniversitesi 
Öğretim Üyelerinin Açıköğre-
tim Sisteminin başarılı öğren-
cilerine belgelerini takdim et-
melerinin ardından sona erdi.

Yrd.Doç.Dr. H. Cem SAYIN

Açıköğretim Sistemi Başarı Belgesi Takdim Töreni,
Mersin’de Gerçekleştirildi

Kaynak
egazete.aadolu.edu.tr



Anadolu Üniversitesi,  Açıköğre-
tim Sistemi öğrencileri ve per-
soneliyle birlikte her yıl en az 3 
bin ağaçlık orman oluşturmayı 
amaçlıyor. Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan 

ve Anadolu Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı ve Açıköğretim 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Yücel Güney’in katılımlarıyla, 23 
Mart‘ta Eskişehir’de “Açıköğre-
tim Ormanları” ile başlayan ağaç 
dikimi faaliyetine, 9 Nisan Pazar 
günü Konya Meram ve Selçuklu 
bürosu çalışanları ile bu bürola-
ra kayıtlı öğrencilerin katılımları 
ile Konya’da devam edildi.  500 
fidanın doğa ile buluşturuldu-
ğu etkinlik, Konya Orman Genel 
Müdürlüğünün belirlediği Me-
ram – Boyalı Köyü ağaçlandır-
ma sahasında gerçekleşti. Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve Diltaş 

Eğitim Kurumları da ağaç dikim 
etkinliğine katkıda bulundular. 

“Açıköğretim Ormanları”nın te-
mel hedefi, her yıl Açıköğretim 
Sistemi sınavlarında kullanılan 
kâğıtlar nedeniyle doğadan alı-
nan 3 bin ağacı yeniden doğa-
ya kavuşturmak. Daha yeşil bir 
çevre oluşturmayı ve faaliyet-
lerimizi sürdürülebilir kılmayı 
amaçlayan projede, her bir öğ-
rencimizin en azından bir ağaç 
dikmesi 1.5 milyon fidanı or-
manlarımıza kazandırmak anla-
mına geliyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Ormanları Hızla 
Tüm Türkiye’ye Yayılıyor

Arş.Gör. Zeynep KARAL
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Yrd.Doç.Dr. Sinan Aydın ve
Tamamlama Belgelerini

Alan Katılımcılar

AKADEMA’da
Başarılı Olan Katılımcılara Tamamlama Belgeleri Verildi

Anadolu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr. Adnan Özcan 
ve Tamamlama Belgelerini Alan 

Katılımcılar

Anadolu Üniversitesi Açıköğ-
retim Sisteminin sosyal so-
rumluluk projesi olan Anadolu 
Üniversitesi Kitlesel Açık Ders 
Programında (AKADEMA), Ka-
sım 2016 itibariyle sunulan 
44 dersten 34’ünde katılımcı-

lar tamamlama belgesi alma-
ya hak kazandılar. Derslerini 
başarıyla tamamlayan 255 
katılımcıya toplam 450 adet 
tamamlama belgesi, katılım-
cıların istekleri doğrultusunda 
e-posta yoluyla (PDF forma-

tında), kargo ile Açıköğretim 
Büroları’na ya da kargo ile ad-
reslerine gönderilerek ulaştı-
rıldı. Ayrıca, başarılı öğrenciler 
için 10 Nisan Pazartesi günü 
Salon 2016’da bir tören dü-
zenlendi.



Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Adnan Özcan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Ay-
dın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Hasan Durucasu, Anadolu Üniversi-
tesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcılarından 
Doç. Dr. Gökhan Kuş, Yard. Doç. Dr. Sinan Aydın ve 
Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ha-

san Çalışkan’ın yanı sıra, AKADEMA’da ders veren 
öğretim üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, 
derslerini başarıyla tamamlayan 14 katılımcıya Ta-
mamlama Belgeleri verildi. Ayrıca AKADEMA’ya kat-
kı sağlayarak dersleri tasarlayan ve yürüten öğretim 
üyelerine Teşekkür Belgeleri sunuldu.

Araş.Gör. Gamze TUNA

Prof.Dr. Hasan Durucasu ve Tamamlama 
Belgelerini Alan Katılımcılar

Yrd.Doç.Dr. Sinan Aydın ve
Tamamlama Belgelerini

Alan Katılımcılar

Doç.Dr. Hasan Çalışkan ve
Tamamlama Belgelerini
Alan Katılımcılar
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Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Muammer TÜN’ün katkıları ile yayına hazırlanmıştır.

Ülkemizde başta deprem ol-
mak üzere sel, heyelan, yangın 
gibi diğer doğa kaynaklı tehli-
keler, teknolojik/insan kaynaklı 
tehlikeler, terör olayları ile mü-
cadelelerde günümüz bilim ve 
teknolojik imkânlarını etkin bir 
şekilde kullanarak yeni yakla-
şımlar ortaya koymak kaçınıl-
maz hâle gelmiştir. Bu kapsam-
da, “Afetsiz bir Türkiye” hedefi ve 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
felsefesiyle hareket edebilecek 
bireyleri topluma kazandırma 
amacı doğrultusunda Acil Du-
rum ve Afet Yönetimi Ön Lisans 
programı üzerinde çalışmalara 
başlanmıştır. Afet ve acil du-
rum olaylarında sınırlı ülke 
kaynaklarının etkin bir şekilde 
kullanılması ve afetin yöneti-
minde mükemmelleşme süre-
cinde yeni modellerin ortaya 
konulması bu alanda yetişmiş 
insan kaynağı ile mümkün ola-
bilecektir. Bu konuda toplum-

sal farkındalık oluşturmak için 
sürdürülebilir çözümler geliş-
tirmek gereklilikten çok zaru-
ri bir ihtiyaç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Afete müdahale 
teknik bir yaklaşımın çok daha 
ötesinde insan onuruna saygı 
temelinde ortak anlayış ve il-
kelerin de paylaşımını içeren 
etik çerçevelerin geliştirilmesi-
ni gerektiren bir süreçtir. Afete 
müdahalede davranış kuralla-
rında uluslararası standartları 
esas almak ve geniş katılımlı 
koordinasyonu sağlayarak sü-
reci yönetmek afetin olumsuz 
etkilerini en aza indirmek için 
en temel başlangıç koşulları 
olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, 
afet yönetiminin sadece ku-
rumlarla yapılamayacağı, özel 
kuruluşların ve STK’ların da 
etkin bir şekilde sürece dâhil 
edilmeleri gerektiği bilinen bir 
gerçektir. Tüm bu gereksinim-
ler doğrultusunda, acil durum 

ve afet yönetim alanında hiz-
met eden kamu kurum ve ku-
ruluşu, yerel yönetimler, özel 
kuruluşlar ve sivil toplum ör-
gütlerinin yetişmiş insan gücü 
talebini karşılayabilmek ve acil 
durum ve afetlerle etkin bir 
şekilde baş edebilme kapasite-
sini artırabilmek için, Acil Du-
rum ve Afet Yönetimi alanında 
ihtiyaç duyulacak bilgi ve be-
cerilere sahip elemanların ye-
tiştirilmesi büyük önem kazan-
mıştır. Doğa kaynaklı tehlikeler 
başta olmak üzere toplumun 
her türlü afet nedeni olaylara 
bu alanda yetişmiş insan kay-
nağı ile müdahale kabiliyetini 
geliştirmek, olası can ve mal 
kayıplarını azaltabilecek ve ya-
şanılan tehlikenin afete dönüş-
meden sonlanması noktasında 
büyük fayda sağlayacaktır.

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER

Açıköğretim Sisteminden Yeni Bir Ön Lisans Programı:
Acil Durum ve Afet Yönetimi
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İHA

Açıköğretim Sisteminde öğre-
nim gören engelli öğrencile-
rimiz, gösterdikleri başarılarla 
engel tanımadıklarını ortaya 
koyuyor. Türkiye’de 36 ilde, 
8.000’in üzerinde öğrenciyle 
birebir etkileşim kurulan ve 
bir gelenek hâline gelen Başa-
rı Belgesi Takdim Törenlerinde 
çok sayıda engelli öğrencinin 

de yer aldığı görülüyor. Kayıtlı 
oldukları programda başarılı 
öğrenciler arasına giren engel-
li öğrencilerimiz, fırsat verildi-
ğinde engelleri aşıp başarılı 
olabileceklerini kanıtlıyorlar. 
Açıköğretim Sistemi sınavla-
rında gerekli sağlık raporlarını 
temin ettikleri durumda büyük 
puntolu soru kâğıdı basımı, 
okuyucu hizmeti, giriş katta 
sınav salonu ayarlanması gibi 
hizmetlere ulaşabilen engelli 
öğrencilerimiz, sınavlarda gös-
terdikleri başarıyı Açıköğretim 
kitaplarının ve e-öğrenme 
malzemelerinin zengin içeriği-
ne bağladılar. 

Anadolu Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Naci Gündoğan “Bel-
ge almaya hak kazanan engelli 
öğrencilerimizin başarısı, Açı-
köğretim Sisteminin 35 yıldır 
süregelen fırsat eşitliği sağla-
ma ve toplumun her bireyine 
ulaşabilme vizyonunu ve yaşam 
boyu eğitim misyonunu bir kez 
daha gözler önüne serdi. Engel-
li öğrencilerimize sınav öncesi 
ve sınav esnasında verdiğimiz 
yardımcı hizmetlerimiz artarak 
devam ediyor. Amacımız, onların 
önündeki engelleri aşmalarına 
yardımcı olmak” diyerek, öğren-
cileri tebrik etti.

Arş.Gör.
Gözde YILMAZDOĞAN

Açıköğretim Öğrencileri
Engelleri Aşıyor
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Anadolu Mobil

Anadolu Üniversitesi mobil uygu-
lamalarına 3 yılı aşkın bir süredir 
Android tabanlı mobil cihazlarda 
Play Store ve iOS tabanlı mobil ci-
hazlarda App Store üzerinden eri-
şilebiliyor.

Anadolu Mobil üzerinden üniver-
sitemizin radyosu Radyo A’yı çev-
rimiçi dinlemek de mümkün.

Uygulamaya yeni eklenen 
e-öğrenme sistemi bağlantısı ile 
öğrenciler kendi çalışma alan-
larına, almış oldukları derslere, 
derslerle ilgili deneme sınavları-
na, ünite özetlerine ve videolara 
ulaşabiliyor.

Uygulamalar aracılığıyla sınav 
sonuçlarına, ders programlarına, 
kampüs haritasına, akademik tak-
vim ve duyurulara ulaşılabiliyor.
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Yeni e-Sertifika Programları

Özel Olay Yönetimi ve Sponsor-
luk e-Sertifika Programı kapsa-
mında, sporda sponsorluk, spor 
ve medya ilişkisi, halkla ilişkiler 
yazarlığı konularında güncel bil-
gileri aktarmak ve katılımcıların 
mevcut bilgilerinin ve yetenek-
lerinin geliştirilmesine katkı sağ-
lamak amaçlanıyor. Özel Olay Yö-
netimi ve Sponsorluk e-Sertifika 
Programında katılımcılara Spor-
da Sponsorluk, Spor ve Medya 
İlişkisi ve Halkla İlişkiler Yazarlığı 
dersleri sunuluyor.

• Sporda Sponsorluk: Sporda 
Sponsorluk dersinde uluslararası 
alanda kabul görmüş konu, yön-
tem ve yaklaşımlara yer veriliyor. 
Alanda sponsorluk yapmak ve 

sponsorluğun yönetimi konu-
sunda kendini geliştirmek iste-
yen kişilere rehber niteliği taşı-
yan bu derste; sponsorluk teklifi, 
fiyatlandırılması, uygulanması ve 
etkisinin ölçümüne kadar bir dizi 
önemli konuya yer veriliyor.

• Spor ve Medya İlişkisi: Spor 
karşılaşmaları ve sporla ilgili 
özel olayların tek başına saha-
larda veya pistlerde sonuçlanan 
etkinliklerini medya, değişik yan-
sıtma biçimleriyle çok daha farklı 
aktarabiliyor ve gündemi değişti-
rebiliyor. Taraftarlar ve izleyiciler 
ağırlıklı olarak bu yansıtılış biçi-
mine göre tavır alıyor. Bu ders, 
farklı iletişim araç ve ortamları-

nın spor ile ilişkisini açıklamayı 
amaçlıyor.

• Halkla İlişkiler Yazarlığı: Bu 
derste, halkla ilişkiler amaçlı me-
saj teknikleri ayrıntılı olarak an-
latıldı ve örneklerle desteklendi. 
Temel bilgiler ışığında halkla 
ilişkiler yazarlığının önemli bir 
alanı olan kriz zamanlarında yaz-
manın önemi ve dikkat edilmesi 
gereken unsurlar anlatıldı.

e-Sertifika Programları, her dönem yeni programlarla zenginleşmeye devam ediyor. e-Sertifika 
Programlarından Sorumlu Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Sinan Aydın, “Özel Olay Yönetimi ve 
Sponsorluk” ve “Yaşlı Psikolojisi ve Stres Yönetimi” olmak üzere iki yeni e-Sertifika programının 2016-
2017 Akademik Yılı Bahar döneminde katılımcılara sunulduğunu belirtti. Aydın, e-Sertifika programları 
ile ilgili bilgilere http://esertifika.anadolu.edu.tr/programlar sayfasından erişilebileceğini belirtti. 
e-Sertifika Programları Koordinatörü Arş. Gör. Buket Kip Kayabaş, katılımcıların e-Sertifika Programları 
derslerine https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden Anadolum eKampüs sistemine giriş yaparak 
erişebileceklerini ifade etti.

Özel Olay Yönetimi ve Sponsorluk

Yaşlı Psikolojisi ve Stres Yönetimi

Yaşlı Psikolojisi ve Stres Yönetimi 
e-Sertifika Programı kapsamın-
da, yaşlı psikolojisi ve yaşlılarda 
çatışma ve stres yönetimi alanla-
rında katılımcılara güncel bilgi-
lerin kazandırılması hedefleniyor. 
Yaşlı Psikolojisi ve Stres Yönetimi 
e-Sertifika Programında katılım-
cılara Yaşlı Psikolojisi, Yaşlılarda 
Çatışma ve Stres Yönetimi I ve 

Yaşlılarda Çatışma ve Stres 
Yönetimi II dersleri sunulu-
yor.

• Yaşlı Psikolojisi: Yaşlı Psi-
kolojisi dersi ile katılımcı-
lara; yaşlılık dönemindeki 
bireylerin de diğer gelişim 
dönemlerinde olduğu gibi 
birçok önemli değişimden 

geçtiği, sanılanın aksine yaşlı-
lık döneminin sadece kayıplarla 
anılmaması gerektiği, tüm ge-
lişim alanlarının birbiriyle etki-
leştiği, yaşlıların da gelişimsel 
süreçte ilerlediği ve sergilenen 
esnek bakış açısıyla yaşamın ye-
niden anlamlandırıldığı bir dö-
nem olduğuna ilişkin farkındalık 
kazandırılması hedefleniyor.

• Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yö-
netimi I: Yaşlılarda Çatışma ve 
Stres Yönetimi I dersi ile yaşlıla-
rın stres ve çatışma kaynaklarının 
daha iyi anlaşılmasına ve onların 
yaşam kalitelerini artırıcı beceri-
ler kazanmalarına katkı sağlaya-
cak bilgilerin verilmesi hedefle-
niyor.

• Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yö-
netimi II: Yaşlılarda Çatışma ve 
Stres Yönetimi II dersi ile yaşlı-
ların, yakınlarının ve bakım per-
sonelinin yaşam kalitesinin art-
masına katkı sağlamaya yönelik 
bilgilerin verilmesi hedefleniyor.

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

http://esertifika.anadolu.edu.tr/programlar
https://ekampus.anadolu.edu.tr/


Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler 
Grup Koordinatörlüğü tara-
fından organize edilen semi-
nerler Nisan ayında da devam 
ediyor. Seminerler Açıköğretim 
Merkez Binası 9. katta yer alan 
konferans salonunda farklı 
alanlarda uzmanların katılı-
mıyla gerçekleşiyor. Bu ay için 
düzenlenen seminerlerin ilki 5 
Nisan Çarşamba günü Anado-
lu Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokul Müdürü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Belgin Aydın’ın 
katılımıyla gerçekleşti. Doç. Dr. 

Aydın dinleyicilere “Eğitimde 
Teknoloji Entegrasyonu İçin 
Bir Hizmet İçi Eğitim Modeli” 
başlıklı sunumuna dair bilgiler 
aktardı.

Nisan ayı seminerlerinin ikinci 
katılımcısı ise Anadolu Üniver-
sitesi Açıköğretim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Emin 
Mutlu oldu. 12 Nisan Çarşam-
ba günü düzenlenen seminer-
de Doç. Dr. Mutlu “Öğrenme 
Deneyimi Yönetimi” başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi.

Bu ay için düzenlenen semi-
nerlerin üçüncüsü de 19 Ni-
san Çarşamba günü Anadolu 
Üniversitesi İletişim Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Serdar Sever’in katılımıyla 
gerçekleşti. Doç. Dr. Sever “Eği-
timde Oyunlaştırmanın Çeki-
cilik Öğesi Olarak Kullanımı” 
başlıklı bir seminer verdi.

 

Açıköğretim Sistemi
Nisan Seminerleri Devam Ediyor

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
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2015-2016 öğretim yılında eğitim vermeye başla-
yan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans 
programı; sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, sü-
reçlerine ve yönetime hakim ve iletişim kurmada et-
kin insan kaynağı yetiştirme hedefinde. Bu sebeple 
kurulan ön lisans programı, bu alanda uzmanlaşmak 
isteyen bireylere uzaktan eğitim vasıtasıyla istih-
dam sağlama amacında. Bu programdan mezun olan 
öğrenciler, sağlık kuruluşlarının tıbbi birimlerinin 
yanı sıra insan kaynakları birimlerinde, tıpla alakalı 
yazılım ve araştırma şirketlerinde görev alabilecek-
ler. Ayrıca sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları 

arşivi gibi idari birimlerde de görev yapabilecekler. 
Programdan mezun olan kişiler “Tıbbi Doküman-
tasyon ve Sekreterlik Teknikeri” unvanına sahip 
olacaklar. Program ile ilgili detaylı bilgiye https://
www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-program-
lari/acikogretim-fakultesi-onlisans-programlari-2-
yillik/tibbi-dokumantasyon-ve-sekreterlik adresin-
den ulaşılabilir. 

       
 Arş.Gör. Merve ÇELİK

Açıköğretim Sistemi Tıbbi Dokümantasyon 
ve Sekreterlik Ön Lisans Programı ile Alanında 

Yetkin Mezunlar Yetiştirme Hedefinde
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https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-fakultesi-onlisans-programlari-2-yillik/tibbi-dokumantasyon-ve-sekreterlik
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