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Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesinin şu
ana kadar yaklaşık 30 ilde
başarılı öğrencileriyle bir
araya geldiği başarı belgesi
takdim törenlerinde, bu seferki durak Eskişehir oldu.
Bu kapsamda düzenlenen
“Açıköğretim Sistemi Eskişehir İli Başarı Belgesi Takdim
Töreni” 12 Aralık Perşembe
günü Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon
2016’da gerçekleştirildi. 210
öğrencinin başarı belgesi aldığı törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Naci Gündoğan’ın yanı sıra
Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi
Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel
Güney ile Açıköğretim Sistemi öğretim elemanları, öğrencileri ve yakınları katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan törende,
Anadolu Üniversitesi SenfoAÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNİN
ESKİŞEHİRLİ ÖĞRENCİLERİNE
BAŞARI BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

ni Orkestrası “Yaylı Quartet
Konseri” verdi ve Anadolu
Üniversitesi tanıtım filmlerinin gösterimi gerçekleştirildi.
Törene katılan öğrencilere ve yakınlarına “Hoş geldiniz” diyerek konuşmasına
başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci
Gündoğan, “Açıköğretim
Sistemi, 1982 yılında ülkemizdeki öğrenci kapasitesine
yetecek kadar üniversite ol-

maması sebebiyle çok önemli
bir ihtiyaç doğrultusunda kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllarda 10 bin olan öğrenci sayısı,
günümüze geldiğimizde artık
milyonlarla ifade ediliyor. Şu
anda dünya ölçeğinde en çok
öğrencisi olan ikinci üniversite
olmamızla beraber 1982’den
bugüne kadar Açıköğretim
Sistemine giren öğrenci sayısı
bizim için gurur verici bir rakamla 7.8 milyondur.” dedi.
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Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi
Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel
Güney ise, Açıköğretim Sistemi olarak 35 yıldır eğitim
ve öğrenci sayısı konusunda başarılı bir noktaya geldiklerini ifade etti. Güney,
“Bunun örneği, bugün bu
salonda gördüğümüz başarılı öğrencilerden anlaşılıyor. Açıköğretim Sisteminde
okuyan öğrencilerdeki öğrenme isteği ve arzusu bizi
çok etkiliyor.” dedi. Başarı
belgesi takdim törenini yaklaşık 3 yıldır farklı illerde
yaptıklarını dile getiren Güney, “Bu etkinlikler hem bizdeki hem de öğrencilerdeki
heyecan ve motivasyonu
artırıyor. Sizleri göstermiş
olduğunuz başarıdan dolayı
tebrik ediyorum. Umarım
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hafta sonu yapılacak sınavlarda da aynı başarıyı gösterirsiniz.” şeklinde konuştu.
İşletme Fakültesi Dekan
Vekili Prof.Dr. Hasan Durucasu konuşmasında Açıköğretim Sisteminin bugünlere
gelmesinde başarılı öğrencilerin katkısının büyük olduğunu belirtti. Durucasu
ayrıca, öğrencilerin kendilerine mücadele azmi sağladığını sözlerine kaydetti.
Açıköğretim
Fakültesi Eskişehir Büro Yöneticisi
Bülent Eren konuşmasında
şunları aktardı: “Açıköğretim Fakültesinin bir parçası
olarak bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeleri yakından
takip ediyoruz. Öğrencilerimizle bilgi paylaşmak, onların sorunlarını gidermek ve
daima yanlarında olmak için
özen gösteriyoruz. Açıköğre-

tim Sisteminin Eskişehir ailesi
olarak kendini öğrenmeye adayan tüm öğrenci arkadaşlarımızı
tebrik ediyorum.”
Açıköğretim
Sisteminde
okuyan öğrenciler adına konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Kamu Yönetimi 4. Sınıf öğrencisi Dr. Füsun Dede, “İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi mezunuyum. Çok
uzun yıllar kamuda sağlık yöneticiliği yaptım. İkinci üniversiteye eşimle beraber başladıktan sonra ise çevremizden
çok olumlu yorumlar aldık ve
çok keyif alarak ders çalışmaya
başladık.” sözleriyle Açıköğretim Sisteminin sağladığı olanaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
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Açıköğretim Sistemi mezunları
adına ise Eskişehir Ticaret Borsası
Başkanı Ömer Zeydan bir konuşma gerçekleştirdi. Zeydan, “1984
yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun
oldum. İlerleyen yıllarda arkadaşımın önerisiyle ikinci üniversite
hakkım olduğunu öğrendim ve
Adalet Önlisans Programında okumak istedim ve mezun oldum. Kısacası dilediğiniz yerde dilediğiniz
zaman eğitim almak çok büyük bir fırsattır. Ben bu fırsatı yakaladığım ve Anadolu Üniversitesinde okuduğum için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’nin (RATEM) düzenlediği “Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışmasında televizyon kategorisinde ödül alan
Açıköğretim Sistemi öğrencisi Muhammed Haznedar’a Rektör Prof.Dr. Naci Gündoğan tarafından da ödül takdim edildi.
Açıköğretim Sisteminin e-öğrenme materyallerinden olan Soru-Küp uygulamasında dereceye giren öğrencilere ise Prof.Dr. Yücel Güney tarafından hediye verildi.
Tören, Eskişehir’de Açıköğretim Sisteminde kayıtlı olan ve dereceye giren 210 öğrenciye
başarı belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.
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E-SERTİFİKA PROGRAMLARINA
KAYITLAR BAŞLIYOR

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

e-Sertifika Programlarına Bahar dönemi kayıtları 30 Ocak’ta başlıyor. En az lise ve dengi
okullara ait bir diplomaya sahip olan herkesin başvurabileceği e-Sertifika programlarında eğitim ve öğretim internete dayalı olarak, uzaktan öğretim yöntemiyle gerçekleştiriliyor. e-Sertifika
programlarına kayıt olmak ve programlar hakkında bilgi edinmek için http://esertifika.anadolu.
edu.tr/ adresi ziyaret edilebilir.
Son dönemlerde açılan Temel Düzey Türk İşaret Dili ve Sigorta Acente İşletmeciliği e-sertifika programları yoğun talep görüyor. Bu programlara katılarak başarılı olan kişiler, sahip
oldukları sertifikaları iş yaşamında kullanabiliyor. Programların kapsamı ve hitap ettikleri kitleler ise şöyle:

Temel Düzey Türk İşaret Dili e-Sertifika Programı

Temel Düzey Türk İşaret Dili e-Sertifika
Programı
Ülkemizde Türk İşaret dili bilen kamu ve
sivil çalışanlara duyulan gereksinim her geçen
gün artıyor. Temel Düzey Türk İşaret Dili eSertifika Programı, işiten bireylerin işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmeleri için onların ana iletişim yolu olan işaret dilini temel
düzeyde öğrenmelerine katkı sağlıyor.
Temel Düzey Türk İşaret Dili e-Sertifika
Programının amacı, işiten bireylerin, zaman
ve mekân sınırlılıklarını aşarak uzaktan eği-
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timle, ülkemizdeki işitme engellilerin iletişim
aracı olan Türk İşaret Dilinin alfabesini, temel
işaretlerini, söz varlığını, söz dizimi ve dil bilgisi özelliklerini ayırt edebilmelerine ve işitme
engelli bireylerle temel düzeyde iletişim kurabilmelerine yardımcı olacak bilgi ve becerileri
kazandırmaktır. Programın hedef kitlesi ise, en
az lise mezunu olup Türk İşaret Dilini öğrenmek isteyen işiten bireylerdir. Program ile ilgili
ayrıntılı bilgiye http://esertifika.anadolu.edu.
tr/program/24/temel-duzey-turk-isaret-dili
adresinden erişebilirsiniz.
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Sigorta Acente İşletmeciliği e-Sertifika Programı

Sigorta Acente İşletmeciliği e-Sertifika
Sigorta Acente İşletmeciliği e-Sertifika
Programının hedef kitlesini;
Programı
Sigortacılık sektöründe kariyer fırsatları
• Yukarıda belirtilen disiplinler ve diğer disipyükselen bir artış gösteriyor. Sigortacılık disiplinlerde eğitim gören öğrenci ve mezunlar,
lini hemen hemen tüm disiplinlerle bağlantı• Sektörde yeni işe alınanlar,
lıdır. Sektörde istatistik, matematik, aktüerya,
• Kendini geliştirmek isteyenler,
işletme, ekonomi, pazarlama eğitimi gibi alan• Acente, teknik personel, eksper olmak istelar başta olmak üzere mühendisliğin tüm dalyenler,
ları, tıp bilimleri, tarım ve hayvancılığın tüm
• Onarım servislerinde, anlaşmalı sağlık kubölümleri ile ilgili eğitim görmüş olanlara da iş
ruluşlarında çalışmak isteyenler ya da çalıolanağı bulunuyor.
şanlar,
Sigortacılık sektöründe uygun işgücü talebinin karşılanması amacıyla sürekli eğitim
• Banka şubelerinde bankasürans servisinde
programlarının düzenlenmesi önemlidir. Siçalışmak isteyenler ve çalışanlar,
gorta Acente İşletmeciliği e-Sertifika Programı,
• Sigorta sektöründeki yasal sorunların takimevcut eğitim programlarının yanında sektöre
binde ya da tahkim kurumunda çalışmak
nitelikli işgücü sağlanması amacıyla planlandı.
isteyen hukukçular vb. meslek edinmek isBu programın uygulanmasıyla sigorta sektöteyenler oluşturuyor.
rünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün
Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://
yetiştirilmesine katkıda bulunulması, sektöresertifika.anadolu.edu.tr/program/29/sigortade çalışanlara kendilerini geliştirme imkânı
sağlanması, sigortacılık bilincinin yaygınlaş- acente-isletmeciligi adresinden erişebilirsiniz.
tırılması ve finansal okuryazarlığın artırılması
amaçlanıyor.
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ÖĞRENCİLER ANADOLUM EKAMPÜS
SİSTEMİNDEN ÇOK MEMNUN

Zengin ve güncel içeriğiyle Anadolum
eKampüs Sistemi, öğrenmeyi ve öğretmeyi daha
zevkli kılan etkileşimli bir
ders çalışma platformu ortaya koymayı amaçlıyor.
Öğrenme ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak oluşturulan sistemde,
sadece Açıköğretim dersleri
değil; örgün sistem, sertifika ve AKADEMA dersleri
ile farklı kurumlara sağlanan derslere ait öğrenme
malzemeleri de bulunuyor.
Böylece öğrencilerimizin
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sadece kendi derslerine değil; arzu ettikleri, heyecan
duydukları farklı konularda yetkin isimler tarafından oluşturulmuş bilgilere
de ulaşabilmesi sağlanıyor.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında hayata geçen
ve aktif olarak kullanılan
Anadolum eKampüs sistemine ait Açıköğretim
Sistemi öğrencilerimizden
aldığımız dönütler ve görüşler sisteme ait memnuniyeti ortaya koyuyor.
2016-2017 yılında 730 bin
kullancıya ulaşan sistemde

Arş.Gör. Dilşad TEKİN

yapılan anket sonuçlarına
göre, öğrencilerimizin yarısından fazlası sistemi başarılı ve faydalı buluyor.
Anket sonuçlarına göre
memnuniyet düzeyleri şu
şekilde:
Önümüzdeki yıllarda
memnuniyet
düzeyinin
arttırılmasına ve içeriklerin
zenginleştirilmesine yönelik çalışmaların planlandığı Anadolum eKampüs
sistemine https://ekampus.
anadolu.edu.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

Açıköğretim Fakültesi
(AÖF) öğrencileri, Erasmus+ Gençlik Programlarından biri olan Avrupa
Gönüllü Hizmeti (AGH)
Projesi kapsamında, Avrupa’nın birçok şehrinde
gönüllü hizmetlere katılarak hem yurtdışı tecrübelerini geliştiriyor hem de
çeşitli aktivitelerde gönüllü
çalışma fırsatı yakalıyor.
Bu projelerden biri olan
“Youth Empowering Youth
YEY 18-30” isimli proje,
toplamda 15 gönüllünün
katılımı için tasarlanan bir
proje. Gönüllülerin 2 ve 6
aylık sürelerle faydalanabildiği bu proje kapsamında,
Ocak ayı itibariyle dokuz
gönüllü yurtdışına gönderildi. 6 Şubat Pazartesi
günü dört gönüllü öğrenci,
6 Nisan Cuma günü ise iki
gönüllü öğrencimiz daha
AGH kapsamında bu projeye katılacak.
Bu güne kadar gerçekleştirilen projelere; Sinop,
Antalya, Van, Mersin, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmit,
Eskişehir, Afyon, Balıkesir
ve Edirne şehirlerinden
öğrencilerimiz
katılarak
gönüllü oldular. Gönüllü
öğrencilerimiz;
Norveç,
Portekiz, Macaristan, İtalya ve Bulgaristan’da gönüllülük hizmetlerini gerçekleştiriyor.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

AÖF ÖĞREN CİLERİ AVRUPA
GÖNÜLLÜ HİZMETİ İLE AVRUPA’DA

AGH kapsamında Portekiz’den bir kare

“Youth
Empowering
Youth YEY 18-30” gönüllülük hizmeti projesi kapsamında öğrencilerimiz,
18 yaş üstü engelli gençlerin günlük bakımlarına
yardımcı olmak, temizlikhijyen, giyinme, yeme-içme gibi ihtiyaçlarını karşılamak, engelli gençlerin
terapi edilmeleri adına yemek atölyeleri düzenleyip
yemek yapmak, toprak
seramik atölyesinde çalışmalar gerçekleştirmek, seramik üretimleri yapmak
ve bahçe düzenlemek gibi
hizmetler gerçekleştirdiler.
Gönüllüler aynı zamanda,
engelli gençlerin motor
becerilerinin gelişmesi için
düzenlenen özel ihtiyaçlarına ve kişisel ritmine göre
adapte edilmiş müzik, resim, okuma-yazma faaliyetleri ile yürüme ve konuşma

aktiviteleri de gerçekleştiriyor.
Gönüllüler ve engelli gençler arasındaki sosyal ilişkiyi
arttırmak ve birbirlerine dokunmalarına imkân sağlayacak bu faaliyetlerle beraber,
tatiller ve kutlamalar organize
edilerek bu samimiyet ortamı
pekiştiriliyor. Aynı zamanda
gönüllü öğrencilerimiz, farklı platformlarda yerel halkla
tanışarak, sunumlar yaparak,
tartışma platformlarına ve çalıştaylara da dâhil oluyor.
Yereldeki kamu kurumları,
kütüphaneler, bankalar, belediye, hastane ve müzeler ziyaret edilerek gönüllülerin yerel
topluluğu tanıması sağlanıyor. Gönüllülerin Türkiye’yi
ve kültürlerini tanıtması adına kültürel aktiviteler düzenlenerek ve sunumlar yapılarak
karşılıklı kültürel etkileşime
katkı sunuluyor. Bu proje
kapsamında, gönüllülerin vize
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AGH kapsamında Norveç’den bir kare

başvurusu için ödeyecekleri vize gideri
proje bütçesinden karşılanıyor ve vize
hazırlık sürecine Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) destek veriyor. Gönüllülerin
ikamet ettiği şehirden gönüllülük yapacağı şehre kadar olan seyahat masrafları, UİB tarafından proje bütçesinden
ödeniyor. Gönüllüler kendilerine tahsis
edilen evde konaklıyor ve konaklama ile
bağlantılı giderler için ise herhangi bir
ödeme yapmıyorlar. Yeme içme giderleri
ev sahibi kuruluş tarafından, ev ve dernek arasındaki yerel ulaşımlar da proje
bütçesinden karşılanıyor.
Avrupa Komisyonunun belirlediği çerçevede projelere katılacak gönüllüler aylık olarak
90€ cep harçlığı alıyor. Gönüllülere, gönüllü hizmetleri boyunca bir rehber eşlik ediyor.
Gönüllü hizmetleri sonunda, gönüllülere uluslararası geçerlilik taşıyan ve projede edindikleri yeterlilikleri belgeleyen Youthpass Sertifikası veriliyor.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK

EKAMPÜS SİSTEMİNDE TARTIŞMA
FORUMLARI VE ALIŞTIRMALAR

Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge Birimi (ÖTAG) tarafından Anadolum eKampüs sistemi üzerinde bulunan
ders malzemelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu sayımızda, öğrencilerimize sunulan uygulamalardan “Tartışma Forumları” ve “Alıştırmalar” adlı uygulamalara değineceğiz.
Tartışma Forumları
Anadolum eKampüs sisteminde,
eKantin uygulamasına benzer şekilde tartışma forumları da bulunuyor.
Tartışma forumları, eKantin uygulamasından farklı olarak Açıköğretim Sistemi öğrencileriyle, öğretim
üyelerini buluşturma amacı taşıyor. Tartışma forumlarında dersin
sorumlusu olan öğretim üyesinin
hazırladığı etkinlikler, öğrenciler tarafından cevaplandırılıyor. Bu nok- Tartışma forumlarının genel yapısı
tada, öğrenciler tarafından verilen cevaplar değerlendiriliyor ve tartışmaya sunuluyor. Böylece, öğrenciler ve
öğretim üyelerinin etkileşimleri üst düzeye çıkarılıyor.
Bu ortama, soldaki menüde bulunan “Tartışma Forumu” bağlantısı tıklanarak ulaşılabildiği gibi, ilgili ünitenin içerisinde “Ünite
Etkinlikleri” bağlantısı yoluyla da erişmek
mümkün. Etkinliklerde, “Araştır-Bul”, “SorÖğren” ve “Sınava Hazırlık” gibi temel yaklaşımlar izleniyor.
Alıştırmalar
Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerimizin soru çözme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla eKampüs
sisteminde çevrimiçi alıştırmalar yer
alıyor. Özellikle sınavlara yakın dönemde yoğun bir şekilde kullanılan
bu uygulama ile öğrencilerimizin
kendi düzeylerini görmesi ve eksiklerini tamamlaması olanağı sunuluyor. eKampüs üzerinden erişilebilecek alıştırma soruları her defasında

Tartışma forumlarındaki etkinlik örnekleri

Alıştırma uygulamasını başlatma

değişiyor. Alıştırma kaydedilebiliyor ve daha sonra devam edilebiliyor. Ayrıca çoklu deneme
imkânıyla birden fazla alıştırma
yapmaya izin veriliyor. Öğrencinin alıştırma yaptığı sırada “soru
tamamlama durumunu” görmesi
de mümkün.
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Alıştırma uygulamasının arayüzü
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AÇIKÖĞRETİM

BİLİMSEL ETKİNLİKLER SAYFASI

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

DUYURU
Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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TANITIM

AÇIKÖĞRETİM

Arş.Gör. Merve ÇELİK

Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 2015-2016 öğretim
yılında açılan Çocuk Gelişimi Önlisans Programı, bu
alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirme
hedefinde. Bu programdan
mezun olan öğrenciler, okul
öncesi eğitim kurumların-

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS
PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

da, kaynaştırma okullarında
ve özel eğitim kurumlarında
kamunun ve özel sektörün
eleman ihtiyaçlarını karşılayacak. Program öğrencileri
özellikle çocukların farklı
alanlarda gelişimlerini takip
etme ve yeni düzenlemeler
getirme, ailelerle, çocuk gelişimi alanında hizmet veren

kişilerle ve kuruluşlarla iş birliği yapma ve toplumu bilinçlendirme özellikleriyle donatılmış
şekilde mezun olacaklar. Bu
programı başarı ile tamamlayan
mezunlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim
kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, hastanelerin çocuk
kliniklerinde, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul
öncesi eğitim merkezlerinde ve
bunun gibi pek çok kuruluşta
istihdam olanağına sahipler.
Çocuk Gelişimi önlisans programı ile ilgili detaylı bilgiye https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/
acikogretim-fakultesi-onlisansprogramlari-2-yillik/cocuk-gelisimi adresinden erişilebilir.
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AÇIKÖĞRETİM

AÇIKÖĞRETİM SEMİNERLERİ
D E V A M E D İ Y O R

Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörlüğü tarafından,
farklı alanlarda uzmanların katılımıyla her ayın
Perşembe günü düzenlenen seminerlerin Ocak
ayı için son iki semineri, Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yavuz
Akbulut ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Öğretim Üyesi Yrd.Doç.
Dr. Özlem Sayılır’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Açıköğretim Merkez
Binası 9. katta yer alan
konferans
salonunda,
19 Ocak Perşembe günü
“Sosyal Bilim Araştırmalarında Yaygın Yöntem
Hataları” konulu seminer bir veren Doç.Dr.
Akbulut’un ardından,
26 Ocak Perşembe günü

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

Yrd.Doç.Dr. Sayılır’ın
“Herkes İçin Finans”
başlıklı sunumu ile Ocak
ayı takvimi kapatıldı.
İlk iki semineri 2 ve
9 Şubat Perşembe günü
gerçekleştirilecek olan
Şubat ayı seminerlerine
ilişkin bilgiler, Açıköğretim Fakültesi e-Bülten’in
Şubat ayındaki ilk sayısında paylaşılacak.
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AÇIKÖĞRETİM

Arş.Gör. Gamze TUNA

AKADEMADA YOĞUN TALEP GÖREN
BİR ALAN: FEN VE TEKNOLOJİ - I

Veri Madenciliği

Anadolu Üniversitesi Kitlesel Açık Ders Portalı
AKADEMA’da, Fen ve Teknoloji kategorisi altında dört ders
bulunuyor. Bu dersler arasında
“Veri Madenciliği” ve “Oyunlar Teorisine Giriş” dersleri
yer alıyor. 7 Kasım 2016’da
kullanıcıların hizmetine açılan bu derslere http://akadema.anadolu.edu.tr/cat-egitim.
php adresinden kayıtlar devam
ediyor. Kayıt yaptırıldıktan
sonra, “Veri Madenciliği” dersi için; http://avuo.anadolu.
edu.tr/ adresinden ve “Oyunlar Teorisine Giriş” dersi için;
https://ekampus.anadolu.edu.
tr/ adresinden derslerin içeriklerine ulaşılabiliyor. Derste
belirtilen etkinlikleri verilen
süreler dâhilinde tamamlayan
katılımcılar, dersin sonunda
tamamlama belgesi almaya hak
kazanıyorlar. Katılımcılar, belirtilen süreler dışında da dersin içeriklerine ulaşabiliyorlar.

“Veri Madenciliği” dersi,
Öğr.Gör. Emrah Emre Özkeskin tarafından yürütülüyor. Bu
derste, verilerin analiz edilerek
desenlerin ve bilgilerin açığa
çıkarılması amacıyla kullanılan
veri madenciliği yöntemi anlatılıyor. Veri madenciliğine ilgi
duyan bireylere başlangıç düzeyinde eğitim hizmeti sunan bu
ders, bireylere hiçbir ön şart olmadan katılım fırsatı sunuyor.
4 hafta süren bu dersin haftalık
planı şu şekilde:

• Hafta 1: Veri Madenciliği
ile İlgili Temel Kavramlar
• Hafta 2: Veri Tipleri
• Hafta 3: RapidMiner Yazılımına Veri Girişi
• Hafta 4: RapidMiner Yazılımı ile Analiz
“Oyunlar Teorisine Giriş” dersi Prof.Dr. Vakıf Cafer tarafından
yürütülüyor. Bu derste, farklı çıkarlara sahip tarafların mevcut
olduğu modelleri matematiksel
olarak araştıran oyun teorisinin
temelleri anlatılıyor. Bu dersi
alan katılımcılar oyunun matrisi,
oyuncuların stratejisi, karma strateji ve denge kavramlarını öğreniyorlar. 6 hafta süren bu dersin
haftalık planı şu şekilde:
• Hafta 1: Oyun ve Strateji
• Hafta 2: Sonlu Oyunların
Matrisle Gösterimi
• Hafta 3: Denge Noktası
• Hafta 4: Sıfır Toplamlı ve
Sıfır Toplamlı Olmayan
Oyunlar
• Hafta 5: Oyun Örnekleri
• Hafta 6: Karma Stratejiler

Oyunlar Teorisine Giriş
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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AÇIKÖĞRETİM

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDEN 17 FARKLI
ALANDA 43 YENİ E-SERTİFİKA PROGRAMI
kazandırmakta yeterli ve başarılıdır.
Bu sayede daha geniş bir kesime
hizmet sunulabilmektedir.

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları, 11’inci yaşına
17 farklı alanda 43 yeni e-sertifika
programı ile giriyor. Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programı ve
yeni açılan e-sertifika programları
ile ilgili bilgi almak üzere, Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Sinan Aydın ile görüştük.
Anadolu Üniversitesi e-Sertifika programında bugün itibariyle gelinen nokta hakkında
neler söyleyebilirsiniz?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde 2007 yılında başlayan e-sertifika
programları, 10 yılda yaklaşık 130
bin katılımcıya hizmet vermiştir
ve her geçen yıl e-sertifika programlarımızın sayısı artmaktadır.
e-sertifika programı, Anadolu Üniversitesinin “yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi
olmak” vizyonuna hizmet eden
önemli projelerden biridir. Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları, Açıköğretim Sisteminin
altyapı ve kaynaklarını kullanarak,
kendini geliştirmek isteyen en az
lise mezunu bireylere, birçok alanda eğitim alma fırsatı sunmaktadır.
Personeli ya da hedef kitlesi coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan kurum ve kuruluşların da,
hizmet içi eğitimlerini standart
ve kaliteli olarak sağlamaları için
fırsat oluşturmaktadır. Programların sağlam altyapısı, katılımcılara
programla ilgili bilgi ve becerileri

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Sertifika
programlarında
katılımcılara verilen sertifikaların geçerliliği var mıdır?

e-Sertifika programımız Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin çok sayıda personel, teknolojik donanım, e-materyal, kitap ve
kaynaktan oluşan güçlü alt yapısını
kullanmaktadır. Ayrıca, sertifika sınavları birçok resmi ve özel kuruluşun da faydalandığı Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi tarafından
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla,
e-sertifika programları kapsamında
katılımcılara verilen sertifikaların
geçerliliği yüksektir.
Yeni yılda hayata geçirilecek
olan e-sertifika programları
nelerdir?

e-Sertifika programımız 2017
yılına; Aşçılık, Basın, Bilişim, Büro
Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Çocuk Gelişimi, Fotoğrafçılık, Girişimcilik, İdari Programlar, İletişim, Sağlık, Sendika, Sosyal Hizmetler, Spor,
Tarım, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı
olmak üzere toplam 17 farklı alanda,
43 yeni program ile giriyor. Açılacak
olan e-sertifika programları arasında
Dünya Mutfakları, Temel Gazetecilik Bilgisi, Bilgi Sistemi Tasarımı,
Yönetici Asistanlığı, Girişimcilik,
Emlak Uzmanlığı, KOBİ Yönetimi,
Temel Sağlık ve İlkyardım Bilgisi,
Sağlıkta Büro Yöneticiliği, Tarla Bitkileri Üreticiliği, Lojistik Yönetimi
ve Bilgisayar Destekli Harita Yapımı
programlarını sayabiliriz. e-Sertifika
programlarının öğrenme ortamları
uzaktan öğretim tekniklerine göre
tasarlanmış ders kitapları ile e-öğren-

Yrd.Doç.Dr. Halil. Cem SAYIN

me hizmetlerinden oluşuyor. e-Sertifika
programlarına kayıt yaptıran öğrenciler,
adreslerine posta yoluyla gönderilen
uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitapları ve internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanıyor.
Programlar hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşılabilir?

e-Sertifika Programları hakkında
detaylı bilgiye Anadolu Üniversitesi
e-Sertifika Programları web sitesinden
(http://esertifika.anadolu.edu.tr) ulaşılabilir.
e-Sertifika Programlarına kimler
başvurabilir?

e-Sertifika programlarına en az lise
ve dengi okullardan mezun olmuş herkes başvurabilir.
e-Sertifika Programlarına başvuru
tarihi nedir? Başvurular nasıl yapılmalıdır?

Başvurular internet ortamında
http://e-sertifika.anadolu.edu.tr adresinden, 30 Ocak – 17 Şubat 2017
tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt olunan e-Sertifika Programında sertifikaya hak kazanabilme koşulları nelerdir?

Ders dönemini tamamlayan katılımcıların 21 Mayıs Pazar öğleden
sonra saat 14.30’da Türkiye’de 81 ilde
ve Köln’de bir oturum halinde düzenlenecek 2017 Bahar dönemi e-Sertifika
Programlarının sınavlarına girmeleri
gerekmektedir. Öğrencilerin sertifika
programlarındaki derslerden başarılı olabilmeleri için sınavdan 100 tam
puan üzerinden en az 50 puan alması
şartı bulunmaktadır. Bir programdaki
üç dersin tümünden başarılı olan katılımcılar programa ait “sertifika” almaya
hak kazanacaklardır.
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AÇIKÖĞRETİM

Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

Bültenimizin bu sayısında, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi Bölümünden mezun olduktan sonra öğrenimine Açıköğretim Fakültesi
Adalet Bölümünde devam eden
öğrencimiz Turgut Topçuoğlu ile
“gönüllülük” üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdik.
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümünden 2015 yılında mezun
oldum. Çalışma Ekonomisi
Bölümü hukuk ağırlıklı olduğu için, çalıştığım alana katkısı olur diye mezun olur olmaz
Açıköğretim Fakültesi Adalet
Bölümüne kaydımı yaptırdım.
Örgün öğrenimime devam
ederken, Anadolu Üniversitesi
Gönüllü Toplumsal Hizmetler
Kulübünde aktif olarak görev
alıyordum. Aslında kulüple
olan bağımı sürdürebilmek
için de Açıköğretime kaydımı
yaptırdım diyebilirim.
Bu durumda, öğrenim hayatınızda gönüllülüğün sizin
için önemli bir motivasyon
kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Peki, kulüpte organize ettiğiniz gönüllü faaliyetler nelerdir?

Kulüp bünyesinde pek çok
etkinliğe imza attık. “Tozlanmasın Okunsun” etkinliği yaparak ihtiyacı olan şehirlerde

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

ÖĞRENCİMİZLE “GÖNÜLLÜLÜK”
ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ
kütüphaneler kurduk, sık sık
huzur evi, çocuk yuvası, hayvan
barınağı ziyaretleri yapıyoruz.
“Bir Dilek Tut” projesi kapsamında çocukların hayallerini
gerçekleştirmeye çalıştık. “Geleceğimiz için Anasınıfı” projesinde ihtiyacı olan okullarda
bomboş bir odayı tam donanımlı anasınıfına dönüştürdük,
kitap dağıtıyoruz. Lösemili
Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile
çalışmalar yürütüyoruz, fidan
dikimi etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Gönüllülük sürekli
gelişime açık olması gereken
bir alan olduğu için biz de kendimizi geliştiriyoruz ve çaba
harcıyoruz. Gönüllülük faaliyetleriyle sadece Eskişehir’e değil ihtiyacı olan tüm bölgelere
ulaşmaya çalışıyoruz. Bunları
yaparken diğer kurum ve sivil
toplum kuruluşları neler yapıyor araştırıyoruz, sosyal medyadan ilişkiler kuruyoruz.
Öğrencilerin kulüp faaliyetlerine katılabilmesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Bence çok yararlı oluyor.
Açıköğretimden katılımımız
yüksek oranda. Özellikle öğrencilerin kendilerine kattıkları daha çok şey oluyor. Çünkü
öğrenciler üniversiteyle olan
bağını sürdürmek istiyor. Kulüpler sayesinde bir taraftan bu
bağı koparmıyorlar diğer taraftan hem kişisel gelişim sağlayarak hem de sosyal bir çevre

Turgut Topçuoğlu
Adalet Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

yaratarak kendilerine katkı sağlıyorlar. Tabii bu durum kulüplere
de faydalı oluyor. Örneğin, bu
seneki yönetim kurulu başkan
yardımcımız Açıköğretimden…
Yine bundan iki sene önceki başkan yardımcılarımızdan biri Açıköğretim Fakültesinde okuyordu.
Hemen her sene Açıköğretim Sisteminden yönetimde görev alan
arkadaşlarımız ve proje sorumlularımız oluyor.
Son olarak öğrencilere iletmek istediğiniz bir mesajınız
var mı?

Öğrencilerin sosyalleşmesi için
kulüplerin çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Üniversite dışında bir hayat yaşadıkları için çevre
edinmeleri biraz daha zor oluyor.
Bu yabancılık durumunu öğrencilerin kulüplerle aşması mümkün
olabilir. Sosyal medya üzerinden,
kulübe üye olabilir miyiz diye bazen bize yazıyorlar. Çekinmesinler
bize ulaşsınlar.
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AÇIKÖĞRETİM

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME
FAKÜLTELERİ GÜZ DÖNEMİ DÖNEM
SONU SINAVI GERÇEKLEŞTİ

AÇIKÖĞRETİM

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 14-15
Ocak tarihlerinde 1 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 507 bin görevlinin katılımıyla gerçekleştirildi. 656 farklı dersten, 202 bin salonda sınava giren öğrencilere yaklaşık 345 bin salon
başkanı ve gözetmen eşlik etti.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavına birinci oturumda 995 bin 823, ikinci oturumda 1
milyon 16 bin 848, üçüncü oturumda 783 bin 870 ve dördüncü oturumda 875 bin 131
öğrenci katıldı. 10 bin 811 binada gerçekleştirilen Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavında, üniversitemizden 767 personelimiz görev aldı.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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