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A

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
öğrencileri Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi
kapsamında Avrupa’ya gitme fırsatı yakalıyor.
Açıköğretim Fakültesi tarafından ortalamalarına göre
belirlenen öğrencilerle 25 Şubat Perşembe günü proje hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney ile
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Bilge Kağan Özdemir’in yanı sıra
seçilen öğrenciler katıldı.
“Açıköğretim Fakültesi’nden bir ilk”
Toplantı açılışında konuşan Prof. Dr. Yücel Güney
projenin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
için ilk olması nedeniyle önemine değinerek yurt dışına çıkacak olmanın bireylere kazandırdığı değerlerden
söz etti. Prof. Dr. Güney konuşmasının devamında
proje kapsamında yaşanılacak iyi ve kötü olmak üzere bütün durumların bildirilmesinin projenin gelecek
organizasyonu için önemli olduğunu vurgulayarak
seçilen öğrencilerden düşüncelerini kendilerine aktarmalarını istedi.
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Anadolu Üniversitesi her konuda öğrencilerinin
yanında
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi
Koordinatörü Doç. Dr. Bilge Kağan Özdemir ise proje kapsamında her konudaki taleplerin karşılanması
için öğrencilerin yanında olduklarını belirterek seçilen
öğrencilerin, diğer öğrencilerin haklarını yememeleri
adına projeye kararlı bir şekilde devam etmeleri gerektiğini ifade etti.
Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında Macaristan ve Bulgaristan’a gönderilecek olan öğrencilere
proje detaylarının anlatımıyla devam eden toplantıda
verilen bilgilere göre öğrenciler; konaklama, yiyecek,
pasaport ve vize gibi işlemlerde masraf ödemeden gönüllü programlarında yer alabilecekler. Proje sürecinde ücretli bir işte çalışmanın yasak olduğu programda
öğrenciye sağlanan hibeler nedeniyle devam kararlılığı
önem taşıyor.
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YENİ AÇILAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Yrd. Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU

G

ünümüzün iletişim ve öğrenme teknolojilerini bir araya getirerek ihtiyaç duyan herkese, istediği yer ve zamanda eğitim imkânı
sağlayan Açıköğretim Fakültesi, yeni açılan önlisans
programlarıyla eğitim hizmeti vermeye devam ediyor.
Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yeni açılan önlisans
programları arasına Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri ile Web Tasarımı ve Kodlama programları da
katılmıştır. Böylece Açıköğretim Fakültesi, yeni açılan iki önlisans programıyla çeşitli nedenlerle örgün
öğretim imkânından yararlanamayan bireylere yükseköğretimdeki farklı alanlarda fırsat eşitliğini sunmayı
sürdürmektedir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ön Lisans Programı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ön lisans programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edecek. Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay
Bilimleri Enstitüsü çalışanlarının işbirliği ile gerçekleştirilecek olan program 1000 kişilik öğrenci kontenjanına sahiptir.
Açıköğretim sistemi ile gerçekleştirilecek olan
programda yer alan derslerin yürütülmesinde akademik danışmaklık, e-öğrenme hizmetleri, TV eğitim
programlarından yararlanılacaktır. Programdaki derslerin yapımında görev alacak uzman ve internet üze-
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rinden eş zamanlı ya da eş zamansız e-seminer/e-danışmanlık derslerini verecek öğretim elemanları için
Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü
öğretim elemanlarından yararlanılacaktır.
Dünyada artık çok yaygın bir kullanım alanına sahip olan coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama
verileri ülkemizde de özellikle özel sektör, üniversitelerde ve kamu kuruluşlarında kullanılmaktadır. Ancak
özellikle kamu kuruluşlarında CBS teknolojilerinden
yararlanılması son derece önemli olmasına karşın, bu
kapsamda çalışabilecek eğitimli personelin yetersizliği
nedeniyle CBS yeterince etkin kullanılmamaktadır.
Bu noktadan hareketle Anadolu Ünivesitesi Coğrafi
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri ön lisans programı,
kamu ve özel kuruluşlara karar verme sürecinde etkin
olan coğrafi bilgi sistemleri ve teknolojileri ve konumsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve
tekniklerine sahip; analitik düşünme, sorun çözme ve
karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu program sayesinde teknoloji etkin olarak kullanılabilecek ve her yıl özellikle
kamu kuruluşları tarafından milyonlarca dolar maliyetli olarak oluşturulan sistemler atıl durumda kalmayacaktır. Bunun yanı sıra özellikle planlama, jeoloji,
ziraat, ormancılık ağırlıklı çalışmalarda bu teknolojinin daha yaygın ve etkin olarak kullanılması sonucu,
bu bazdaki çalışmaların niteliği yükselebilecektir.
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Coğrafi Bilgi Sistemleri Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri unvanıyla kamu ve özel sektördeki haritacılık,
hidrolojik uygulamalar, jeolojik uygulamalar, ormancılık uygulamaları, zirai uygulamalar, denizcilik ve kıyı
yönetimi, savunma uygulamaları alanlarında çalışan
kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin
öncelikle mekânsal veri üreten birimlerinde ve bilgi
işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabileceklerdir. Mezunlar, ülkemizde hızla gelişen bir sektör olan veritabanı yönetimi ve konumsal veritabanı
uygulamaları başta olmak üzere tüm bilişim hizmeti
noktalarında istihdam edilebileceklerdir.
Ayrıca programı tamamlayanlar 2 yıllık önlisans
mezunu statüsünde olacaklarından örgün açıköğretim
lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçiş yapabileceklerdir.
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bir şekilde farklı kesimlerce de vurgulanmaya başlanmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde bu konuda
yeni girişimler ve kapsamlı projeler de başlatılmıştır.
Ülkemizde kamu ve özel işletmeleri ve kurumlarının
insan kaynağı eksiğini gidermek amacıyla Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programı’nın yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu program, hem sektöre giren
insan kaynağının yetiştirilmesinde hem de sektörde
aktif olarak çalışan bireylerin bilgilerini tazelemesinde
önemli bir rol alacaktır. Program, her kesimden ve
seviyeden ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır.

Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans ve Programı
Web tasarımı ve kodlama, bilgisayar ve internet
teknolojilerinin gelişmesi sonucunda önem kazanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda, her alandan kurum
ve işletmenin web sistemleri ve uygulamalarını etkili
bir biçimde kullanma gereksinimi ortaya çıkmıştır.
Yeni dönemde web tasarımı ve kodlanması konusunda ihtiyaç duyulan insan kaynağı artmıştır. Bu bağlamda yetişmiş nitelikli insan kaynağına ihtiyaç açık
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AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ SINAV
UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER
Arş. Gör. Zeynep KARAL

A

çıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi
Dönem Sonu Sınavları 23-24 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Açıköğretim Sistemi
sınav uygulamasında bütün paydaşlara yönelik önemli
yenilikler yapıldı.
Sınav Giriş Belgesi Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Senatosu’nun 04.11.2015 tarih ve 8/5 Sayılı Kararı ile Anadolu Üniversitesi Merkezi Sınav Yönergesi yeniden düzenlendi. Öğrencilerimiz
2014-2015 Öğretim Yılı 27 Haziran 2015 tarihindeki
tek ders sınavından itibaren uygulamaya konulan sınava girebilmeleri için gerekli belgelerden biri olan Öğrenci Kimlik Kartı / Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik
Belgesi gösterme zorunluluğu kaldırılmış, öğrencilerimiz artık Sınav Giriş Belgesi ve fotoğraflı ve onaylı bir
kimlik belgesi ile sınavlara girebilmişlerdir. 2014-2015
Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Giriş
Belgeleri öğrencilerin fotoğrafları ile basılmıştır. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olarak ise fotoğraflı ve
soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport vb. resmî belgeler geçerli sayılmaktadır.
Bu değişiklik ile sınava girerken önceden talep edilen
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakültesi kimliği zorunluluğunun ortadan kalkması ile
öğrencilerin sınava girişleri esnasında yıpranan kimlikler nedeniyle yaşanan fotoğraf uyuşmazlığı, bandrol
gibi sorunların önüne geçilmesi hedeflenmiş ve adayların yaşadığı bu tür sorunlar giderilmiştir.
Sınav Giriş Belgesinin alt kısmına sınavda dikkat
edilmesi gereken Önemli Uyarılar başlığı altında Sınav
Giriş Belgesine ilişkin açıklamalar, sınava girerken öğrencinin yanında bulundurabileceği ve bulunduramayacağı materyaller sıralanmıştır.
“Test Grubu” Kontrol Süreci Güncellendi
2015-2016 Güz Dönemi Ara Sınavlarında uygulamaya konulan bir diğer yenilik ise öğrenci sınav cevap
kağıdı tasarımıdır. Cevap kâğıtlarına test grubu kontrol bölümü eklenmiştir.
Bu kontrol bölümü ile Salon Başkanları öğrencilerin cevap kağıtlarını koyu kurşun kalemle paraflayarak,
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test gruplarını doğru işaretleyip işaretlemediğini kontrol etmişlerdir. Üniversitemizin öğrencilerimize çeşitli
sosyal medya ve resmi sitemizde hatırlatmalarda bulunduğu diğer önemli bir konu ise soru kitapçıklarının
üzerinde ve cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık
türünü) (A,B,C,D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılmasıdır.
Öğrencimiz test grubunu işaretlememesi durumunda
sorumluluk öğrencimizdedir.
Test Grubunun Kontrolüne ilişkin Salon Başkanlarının doldurması ve sınıf içerisinde kontrolü sağlaması için hazırlanan bir diğer belge ise Salon Kontrol
Listesidir. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara
Sınavlarından ilk defa uygulamaya geçirilen ve o öğretim yılındaki adıyla “Salon Öğrenci Yoklama Listesinde” ve “Öğrenci Cevap Kâğıdında” öğrencilerimizin
fotoğrafları yer almıştır. Salon Kontrol Listesinde her
öğrencinin fotoğrafı, kimlik bilgileri ve sınav süresi ile
ilgili bilgiler bulunmaktadır. Salon Başkanı bu liste ile
sınav başladıktan sonra sınavın düzenini bozmayacak
ve öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde salon içerisinde dolaşarak öğrencilerin kitapçık türlerini “TEST
GRUBU” alanına koyu kurşun kalem ile işaretledikten
sonra kontrol listesini imzalamıştır. Öğrencilerimizden
birinin veya bir kaçının sınav salonunda bulunmaması
/ sınava girmemesi durumunda ise Salon Kontrol Listesinde bulunan açıklama kısmına öğrencinin karşısına
gelen boşluğu “GİRMEDİ” yazmıştır. Sınava girmeyen öğrencinin cevap kağıdı paketlenirken ise cevap
kağıdında bulunan öğrencinin sınava girmedi kutusu
koyu kurşun kalem ile kodlanmıştır. Girmedi ibaresi
sınav başladıktan 15 dakika sonra başka bir deyişle sınava girişler sona erdikten sonra yazılmıştır. Sınava girmeyen öğrencilerin kitapçık kodlaması yapılmamıştır.
Sınav sonunda soru kitapçıkları ve cevap kağıtları bu
listedeki sıraya göre paketlenmiştir. Salon Kontrol Listesi de bütün sınav evrakları ile birlikte poşet içerisinden çıkan mukavvaların arasına konulup, poşetlenerek
teslim edilmiştir.
Salon Başkanlarının Dikkatine Ek Kontrol Listesi Hazırlandı
Bütün bu değişiklerin sınav uygulamasında Salon
Başkanı tarafından 2015-2016 Öğretim Yılı Anadolu Üniversitesi Merkezi Sınav Yönergesine uygun bir
şekilde yürütülebilmesi için Salon Başkanlarına bir
yardımcı Salon Kontrol Listesi hazırlanmıştır. Bu listede üç aşamada yeni uygulamalar ve yapılması gere-
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kenler görseller yardımıyla Salon Başkanlarının dikkatine sunulmuştur. Üç aşamadan ilki sınava girebilmek
için zorunlu olan Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve
Onaylı Özel Kimlik Belgesinin kontrol edilmesidir.
Salon Kontrol Listesinde Salon Başkanlarına sınava
girebilmek için Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kimlik
Kartının gerekli olmadığı ayrı bir not şeklinde belirtilmiştir. İkinci aşamada Salon Kontrol listesinde bulunan “TEST GRUBU” alanı Koyu Kurşun Kalemle
doldurulur. Üçüncü ve son aşamada ise cevap kağıdı
üzerinde bulunan “Test Grubu Kontrolü” alanı Öğrencinin kurşun kalemle doğru kodladığı kontrol edildikten sonra Koyu Kurşun Kalemle paraflanmıştır.
SMS Bilgilendirmesi Başladı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve öğrencilerin mağduriyetinin en aza
indirilebilmesi için yapılan bir diğer uygulama ise
tüm Bina Sınav Sorumlularına, Salon Başkanlarına ve
Gözetmenlere sınav öncesinde bilgilendirme sms’leri
gönderilmesidir. Böylece sınavlarda yeni uygulamaya
giren yenilikler sorumluluların dikkatine sunularak,
sınavlarda yaşanabilecek problemlerin ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve minimum hata ile sınavların
gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir.

5

HABERLER

AÇIKÖĞRETİM

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SEMİNERLERİ
DEVAM EDİYOR
Arş. Gör. Ece DOĞANTAN

Doç. Dr. Hasan ÇALIŞKAN

Arinkom TTO
Sistem Yöneticisi
Rabia TAŞ

A

çıköğretim Fakültesi Ar-Ge ve Uluslararası
İlişkiler Grup Koordinatörlüğü tarafından
Şubat ayı içerisinden gerçekleştirilmesi planlanan sekiz seminer başarıyla tamamlandı. Kasım
2015 tarihinden beri tüm hızıyla devam eden seminerlerin Şubat ayı programında, ulusal ve uluslararası
platformda tanınmış öğretim elemanları ve uzmanlar
yer aldı.
Seminerlerin Şubat ayı oturumunda akademisyenlerimizi bilgilendirmek ve projelere teşvik etmek amacıyla proje ve uluslararası destek konulu
seminerlere ağırlık verildi. Bu kapsamda Anadolu
Üniversitesi Arinkom TTO Sistem Yöneticisi Rabia
TAŞ, uluslararası destek programları tanıtım toplantısı ve proje motivasyon atölyesini gerçekleştirmiş,
Arinkom TTO Projeler Koordinatörü Olcay SEVİK
ise TÜBİTAK ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) programları hakkında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapmıştır. Bilimsel destek projelerinin yanı sıra üniversitemizin İletişim Bilimleri
Fakültesi öğretim elemanlarından Prof. Dr. Deniz
TAŞÇI, postmodern yönetim yaklaşımları konusun-
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da bilgi verirken Doç. Dr. Hasan ÇALIŞKAN, kamusal konuşma başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde görev yapan öğretim elemanları ve uzmanlar dışında ulusal ve uluslararası farklı alanlarda görev alan çeşitli konuşmacılar da seminerlere davet edilmiştir. Bu kapsamda
uluslararası platformda açık ve uzaktan eğitim alanında öncü üniversitelerden biri olarak isim yapan
İngiltere Open University öğretim üyelerinden Prof.
Dr. Alan William TAIT katılımcılara açık ve uzaktan
eğitim konulu seminer vermiştir. Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol SAYIN ise öğrencilerin akademik faaliyetlerde bulunmasının önemli
olduğunu vurgulayarak “verimlilik”, “üretkenlik”,
“etkililik”, “algı yönetimi” konularında katılımcıları bilgilendirmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Simber ATAY’ın “Açık ve
Uzaktan Öğrenme Kültürü” konulu konuşmasıyla
Şubat ayı seminerleri son bulmuştur. Önümüzdeki
aylarda da Açıköğretim Fakültesi, alanında uzman
konuşmacılar ile dinleyicileri buluşturmaya devam
edecektir.
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FEDEK AÖF BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ
Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK, Prof. Dr. Yücel GÜNEY, Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN

3 Şubat 2016 Çarşamba günü FEDEK (Fen,
Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme Ve
Akreditasyon Derneği) kurucusu ve yönetim kurulu
üyelerinden Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN ve Prof.
Dr. Z. Gökay KAYNAK AÖF de düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Geniş katılımlı düzenlenen toplantıya Açıköğretim Sisteminden sorumlu
Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekanı Prof. Dr. Yücel
Güney, Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Türk Dili ve
Edebiyatı Program Akademik Koordinatörü Prof.
Dr. Muhsin MACİT, AÖF Dekan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. M. Recep OKUR, AÖF Grup Koordinatörü Doç. Dr. Köksal BÜYÜK, AÖF Grup Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nurhan ŞAKAR, Açıköğretim
Sistemi Kalite Güvence birimi Yöneticisi Doç. Dr.
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Elif TOPRAK ve yine aynı birim üyelerinden Doç.
Dr. Nuray TOKGÖZ ve Yrd. Doç. Dr. Serpil KOÇDAR ile AÖF Fakülte Sekreteri Öğr. Gör. Dr. İlker
USTA katıldı. Ayrıca AÖF bünyesinde yer alan 4 yıllık lisans programlarından Sosyoloji Programı Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Nadir SUĞUR, Tarih
Programı Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Kemal
YAKUT, Felsefe Programı Akademik Koordinatörü
Demet TAŞDELEN’ de toplantıya katılan diğer konuklar arasında yer aldılar.
AÖF bünyesinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji ve Felsefe Lisans Programlarının
FEDEK tarafından Akreditasyonu konusunun ele
alındığı toplantı son derece olumlu geçti.
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AÖF SAMSUN BÜROSUNDAYIZ
Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKİN

T

ürkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip 16.
Şehri olan Samsun’dayız. Samsun Karadeniz bölgesinde eğitim, sağlık, sanayi, ticaret,
ulaşım ve ekonomik bakımdan öne çıkan önemli bir
merkez.
Açıköğretim final sınavı nedeniyle bulunduğumuz Samsun ilinde AÖF Büromuzu ziyaret ettik.
20.000 kayıtlı öğrencinin bulunduğu Samsun bürosunda, yönetici Öğr. Gör. Dr. Halil TÜRKOZ ile
görüştük. Halil Bey bize şu bilgileri verdi:
“ Büromuzda benimle birlikte 3 öğretim görevlisi, 4 memur ve hizmetli olmak üzere toplam
8 kişi görev yamaktadır. Yönetici yardımcısı Ömer
YILMAZ ve Meral TÜRKOZ yüksek lisans derecesi olan arkadaşlarımızdır. Onların dışında şef Hülya Batuk, bilgisayar işletmesi Gökhan Sakıp Güner,
memur Nuriye Önkol ve Gökmen Aksoy ve yardımcı hizmetli Haldun Gürkan Güner arkadaşlarımızla
da beraber çalışıyoruz. Bu ekiple 1999 yılından bu
yana uyum içinde çalışmaktayız. Büromuzun yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi var. Büromuzdaki öğretim
görevlisi olan arkadaşlarımız hafta sonu, Samsun 19
Mayıs Üniversitesi’nde ki farklı alanlardan öğretim
üyeleriyle birlikte akademik danışmanlık derslerine
destek vermektedirler.”
Samsun AÖF Büro çalışanları, gerek Samsun
19 Mayıs Üniversitesi gerekse şehir yönetimi ile diyaloglarının iyi olduğu vurgusunu yaptılar. Bunun
yanı sıra Anadolu Üniversitesi gibi farklı, başarılı ve
lider bir üniversitenin çatısı altında yer almaktan son
derece gurur duyduklarını, ayrıca bürolarında yapılan iyileştirmelerden dolayı da son derece memnun
olduklarını ifade ettiler.
Karlı ve çetin geçen kış şartları altında yaptığımız
bu ziyaret sırasında uçağımızın yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşun ertelenmesi konusunda yaşadığımız
sıkıntıyı bir kenara koyarsak, AÖF Samsun Büromuzda olmaktan ve gösterilen misafirperverlikten
dolayı çok mutluyuz.
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AÖF Samsun Bürosu Çalışanları
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
E-SERTİFİKA PROGRAMI
Arş. Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

A

nadolu Üniversitesi, bilgi ve tecrübesini
Açıköğretim Sistemi e-Sertifika programları aracılığıyla toplumun bütün kesimleriyle paylaşmayı sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında
9 Ekim 2015 tarihinde işyerlerinde işveren veya
işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve
güvenliği hizmetleri eğitim, sınav ve belgelendirme
işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan
işveren veya işveren vekilleri on kişiden az çalışanı
bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek.
İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı
29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’e dayanıyor. Söz konusu yönetmelikle; 10’dan az çalışanı bulunan
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler
hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul
ve esaslar düzenlendi. Bu kapsamda
Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında
protokol imzalandı. Protokole göre 81
ilde bürosu bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı
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ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı hazırlayarak büroları aracılığıyla hizmet veriyor. Hazırlanan e-Sertifika Programına 2016 Bahar döneminde
ilk defa kayıt başvurusu alındı. 30.000’in üzerinde
kişinin başvuru yaptığı program, farklı sektörlerde
hali hazırda işveren veya işveren vekillerinin yanı
sıra gelecekte bu konumda olabilecek kişiler tarafından yoğun ilgi gördü.
Sertifika programıyla gelen imkânlar
Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen, “İşveren ve İşveren Vekili için İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetleri” e-Sertifika Programı sayesinde, 10 kişinin altında çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta
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yer alan iş yerlerinde, işveren veya işveren vekilleri
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek. Ayrıca herhangi bir diploma derecesi
aranmaksızın 18 yaşını doldurmuş herkes sertifika
programına başvuru yaparak bu fırsattan yararlanılabilecek.
Kayıt İşlemlerinin Ardından
Katılımcılar, kayıt işlemlerinin ardından sertifika programı kapsamında kendileri için hazırlanmış olan ders kitabını 15 Şubat tarihinden itibaren 81 ildeki AÖF Bürolarından temin edebilecek.
Yine aynı tarihten itibaren katılımcılar, e-Sertifika
Programları Portalına kullanıcı adı ve parolaları ile
giriş yaparak bütün e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabilecek. Programı tamamlayan katılımcılar, 7 Mayıs tarihinde belirlenen merkezlerde tek oturumda
gerçekleştirilecek sınavda başarılı oldukları takdirde
tamamlama belgesi almaya hak kazanacak.

TANITIM

olacak. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacak. Sınavdan 15 gün sonra
adayların başarı durumunu gösteren “Sınav Sonuç
Belgesi” internette yayınlanacak. Sınav sonuçları
ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerini
üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya
işveren vekilleri, “İSG-KÂTİP” sistemine internet
üzerinden kayıt yaptırmaları hâlinde, iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini yürütebilecek.
Programa ilişkin daha detaylı bilgi için: http://
esertifika.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini
yürütebilecek?
Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan
100 tam puan üzerinden 50 puan almaları yeterli
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ
ÇEVRİMİÇİYKEN DE AYRICALIKLI
Arş. Gör. Çağlar KARADUMAN

H

epimiz günlük hayatımızda gerek kişisel
işlerimiz gerek öğrencilik veya iş yaşamımızda kelime, işlem, tablo oluşturma ve
sunum gerçekleştirmek gibi amaçlarla kullanılan
bilgisayar programlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar
ve daha fazlasını tek bir platformda toplayan Microsoft Office 365 Pro Plus artık Anadolu Üniversitesi
öğrencileri için ücretsiz. Çalışmaları için Microsoft
Office programlarını kullanmak isteyen öğrenciler
https://portal.office.com/home adresinden öğrenci
hesaplarını kullanarak bu hizmete erişebiliyor. İndirilen kurulum dosyası aynı kullanıcı tarafından
5 bilgisayara kadar kurulabiliyor. Sistem üzerinde
çalışma dosyaları ve diğer dokümanların depolanmasını sağlayan tam 1TB boyutunda çevrimiçi depolama alanı da bulunuyor. Office 365 Pro Plus ile
kullanıcılar, dosyalarına ve Office uygulamalarına
akıllı mobil cihazlara ait uygulama mağazalarında
bulunan Office 365 uygulamasını kullanarak ulaşabiliyor ve gerektiğinde düzenlemeler yapabiliyor.
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Microsoft Office 365 Pro Plus ürünü içerisinde Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote,
Publisher, Skype for Business ve Access uygulamaları bulunuyor. Uygulamalar ile yapılabilecek bazı
işlemler şöyle;
•
Bir klavye, kalem ya da dokunmatik ekran
kullanarak çalışabilme,
•
PDF dosyalarını açma ve tıpkı bir Word
dosyasında olduğu gibi paragraf, liste ve tabloları
düzenleyebilme,
•
Word dokümanlarında yorumları takip
etme ve “tamamlandı” işareti koyabilme,
•
Verileri daha hızlı çalışma için çizelge ya da
tablo olarak kaydedebilme,
•
OneNote dosyalarına Excel hesap tabloları,
Visio diyagramları, fotoğraflar ve daha pek çok türde dosyaları yerleştirebilme,
•
PowerPoint sunularını web üzerinden link
göndererek paylaşabilme.
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KOSOVA’DA YILIN SANATÇISI SEÇİLEN ÖĞRENCİMİZLE
KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ
Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Bültenimizin bu sayısında Açıköğretim Fakültesi’nin Kosova programında
kayıtlı olan öğrencimiz Türkan Başa ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 1977 yılı
Kosova doğumlu olan Türkan Başa, 1 yaşındayken geçirmiş olduğu bir rahatsızlık sonucu kalıcı olarak ortopedik bir rahatsızlık yaşamış. Fakat bu engeli
kendisine engel olmamış; açıktan lise öğrenimini tamamlamış, üç tane şiir kitabı çıkarmış, Omur Felçlileri Derneği Başkanı olmuş. Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programı ikinci sınıf öğrencisi olan Türkan
Başa ile söyleşimizin gerçekleştirilmesinde bize yardımcı olan Anadolu Üniversitesi Kosova İrtibat Büro Yöneticisi Sayın Esen Spahi Kovaç’a, büro çalışanı
Sayın Agnesa Baruti’ye ve azim ve başarı dolu hikâyesini bizimle paylaşan
öğrencimiz Sayın Türkan Başa’ya çok teşekkür ediyoruz.
Türkan BAŞA

Merhaba Türkan Hanım. Öncelikle teşekkür ederim
söyleşimize katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
1977 yılında Kosova Prizren’de doğdum. İlk önce
anaokulu eğitimi aldım. Sonra eğitimime engelimden
dolayı ara verdim. Fakat insanın kendisi kapatmaması
gerektiğini, kendisine ve topluma faydalı olması gerektiğini düşündüm. Kendi kendime “Kalk kızım Türkan,
boş oturacağına bir işe yara, hem kendin için hem toplum için faydalı ol” dedim ve okuma yazmayı sonradan
öğrendim. Ardından lise öğrenimimi açık lise olarak
tamamladım. Şimdi de Anadolu Üniversitesi İşletme
Fakültesi İşletme Lisans Programı öğrencisiyim, 20142015 öğrenim yılında kayıt oldum. Geçtiğimiz sene bazı
sağlık sorunları yaşadım, bu ikinci senem. Edebiyata ilgi
duyuyorum, bu program bittikten sonra belki Türk Dili
ve Edebiyatı okurum.
Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencisi olmaktan ve okuduğunuz bölümden memnun
musunuz?
İşletme okumaktan çok memnunum. Bazı derslerin
beni beslediğini düşünüyorum. Örneğin sosyalleşme ile
ilgili ders konuları çok ilgimi çekiyor. Açıköğretim Sistemi ise çalışana kolay, çalışmayana zor. Disiplin gerektiriyor, düzenli çalışmayı gerektiriyor. Ama dediğim gibi
çalışırsanız kolay, sınavlar da çalışıldığı takdirde geçilemeyecek sınavlar değil.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Öyleyse, sizin Açıköğretim Sistemi’nden memnun olduğunuzu söyleyebiliriz sanırım.
Oldukça memnunum. Engelli olmamdan ötürü Açıköğretim Sistemi benim için büyük bir avantaj. Her gün
okula gidip gelemem; birilerinin sürekli benim yanımda
olması, bana odaklı yaşaması gerekir. Bu da hem vakit
hem de enerji kaybı yaratır. Her gün bunu yapmak oldukça zor. Ama Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi sayesinde eve kapanmamış, eğitimimi tamamlamış,
topluma faydalı bir şeyler yapabilmiş oluyorum. Bu yüzden Açıköğretim Sistemi benim için çok büyük avantaj,
çok memnunum.
Okuldaki akademik başarınızın dışında şiire olan
bir ilginiz var sanıyorum, şiir kitaplarınızı gördüm. Bu
yönünüzden bahseder misiniz biraz?
Ben bugüne kadar üç tane şiir kitabı çıkardım. 1999
yılından beri şiir yazıyorum. İlk kitabım çıktığında okuma yazma bilmiyordum, duygularımı anneme sözlü
olarak aktardım, o da yazıya benim yerime geçirdi. Bu
şekilde hayatımda fiziken de yeri olan “Tekerlekli Sandalye” ismiyle ilk şiir kitabım Prizren’de 2002 yılında yayınlandı. İki yıl sonra ben okuma yazmayı öğrenmiştim
artık, ikinci kitabım olarak “Tekerlekli Sandalye” nin genişletilmiş baskısı yine Prizren’de yayınlandı. Ardından
2011 yılında üçüncü şiir kitabım olan “Sen Gittiğinde
Hanımeller Açmıştı” isimli kitabım Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından Bursa’da yayınlandı. Bu kitabımla
Kosova’da Yılın Sanatçısı seçildim.
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Bunlar çok güzel ve gururlandırıcı başarılar. Şairane
yönünüzün dışında bir de dernek başkanı olarak sosyal
bir yönünüz daha var sanıyorum, biraz da ondan bahseder misiniz?
Teşekkür ederim. İki yıldır Omur Felçlileri Derneği’nde Başkanlık görevini yürütüyorum. Bu dernekte
son bir yıl içerisinde 32 tane farklı etkinlik gerçekleştirdik. Şarjlı tekerlekli sandalye dağıttık, çeşitli yardımlarda
bulunduk. Engelleri bireyler için bazı geziler düzenledik,
Dünya Kadınlar Günü gibi özel günlerde çeşitli kutlamalar ve toplantılar düzenledik. Aktif olarak çalışıyoruz,
engelli bireylerin kendilerini kapatmaması ve toplumda
aktif olarak yer alması için elimizden geleni yapıyoruz.
Toplumda çok aktif olarak yer alıyorsunuz, birçok
başarıya imza atmışsınız. Engelli bireylere vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Ben engellilerin, engelli oldukları için kendilerini
eve kapatmamaları gerektiğini düşünüyorum. Hayata atılmalı, topluma bir şey katmalılar. Bu noktada da
hem toplumun diğer üyelerine hem de ailelerine büyük
rol düşüyor. Toplumdaki insanlar engellilere acımamalı,
onları dışlamamalı. Destek olmalılar. Herkes bir engelli
adayı, yarın bir gün engelli olmak herkes için bir ihtimal
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dâhilinde. Ben bahsettiğim gibi, okula gitmiyordum.
Fakat hem kendime hem de topluma fayda sağlamam
gerektiğini düşündüm ve kendimi bir anda okulda buldum. Çünkü toplumun aktif insanlara ihtiyacı var. Toplum dışında, engelli bireylerin ailelerine de büyük rol
düşüyor. Benim ailem benim aldığım her karara destek
oldu, arkamda durdu. Olması gereken de buydu zaten,
engelli olduğum için beni eve kapatmadılar. Ailesinin
desteğini alarak her engelli birey dışa dönük olabilir, toplumda aktif olarak yer alabilir. Yeter ki destek görsünler,
yeter ki ellerinden tutulsun. Annelik babalık görevi bir
yerde bunu da kapsar diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim hem insanlara örnek olduğunuz
hem de söyleşimize katıldığınız için.
Asıl ben teşekkür ederim, çok memnun oldum.

13

AÇIKÖĞRETİM

DUYURU
Ar-Ge Mart Ayı Etkinlikleri

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

14

AÇIKÖĞRETİM

DUYURU
Ar-Ge Mart Ayı Etkinlikleri

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

15

