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Anadolu Üniversitesi

Riyad Eğitim Fuarına Katıldı

Suudi Arabistan’nın başkenti Riyad’da düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarı ve Yüksek Öğretim Konferansı’nda (International Exhibition &
Conference on Higher Education: IECHE) Anadolu Üniversitesi de yer aldı. 12-15 Nisan tarihlerinde yedincisi gerçekleştirilen konferansa;
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Rektör Yardımcısı Ali
Savaş Koparal ve Uluslararası İlişkiler Biriminden Mustafa Avci katıldı. Orta Doğu’da eğitim
konusundaki en büyük ve en etkin organizasyon
olma özelliğini taşıyan konferansta Türkiye’nin
yanı sıra Amerika, Kanada, Malezya, Japonya,
İngiltere, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan gibi
ülkelerden toplamda 379 eğitim kurum temsil
edildi. Türkiye’yi temsil eden üniversitelere gerek coğrafi gerekse kültürel yakınlıktan dolayı Suriye, Filistin,
Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün gibi ülkelerin vatandaşları yoğun ilgi gösterdiler.

Türkiye’yi temsil eden üç üniversiteden biri olan Anadolu Üniversitesinin standına yönelik oluşan
ilgi daha çok Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İnşaat
Mühendisliği Bölümü, Eczacılık
gibi sayısal alanlar üzerine oldu.
Fuarın ziyaretçileri Anadolu Üniversitesinin özellikle Mühendislik
Fakültesinin İngilizce Programlarını ve Açıköğretim Fakültesinin
uzaktan eğitim alanındaki uygulamalarını beğendiklerini dile

2

getirdiler. Bunun yanı sıra standımızı ziyaret eden katılımcılar
Açıköğretim Fakültesi bünyesinde İngilizce İşletme, İngilizce
Uluslararası İlişkiler ve Arapça
İlahiyat Bölümlerinin açılacağı
haberini de sevinçle karşıladılar.
Açıköğretim Fakültesi için bir diğer önemli ve güzel gelişme de
fuarın açılış günü öğrencimiz için
mezuniyet töreni düzenlendi. Suudi Arabistan Riyad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinde görevli
olarak çalışan Anadolu Üniversi-

tesi Açıköğretim Fakültesi mezunu Nermin Kalle adına mezuniyet
töreni yapıldı. Nermin Kalle’nin
cüppe giyip kep taktığı törende Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Naci Gündoğan kendisine
hem diplomasını hem de başarı
belgesini takdim etti.

Kalite Elçileri Projesi
Kapsamında Gerçekleştirilen
İl Dışı Toplantılar Tüm Hızıyla Devam Ediyor!
Açıköğretim Fakültesi tarafından öğrenme malzemelerinin
kalitesinin artırılması amacıyla
başlatılan Kalite Elçileri projesi
kapsamında, Eskişehir dışındaki
illerde bulunan kalite elçileri ile
de etkileşime geçebilmek amacıyla yüz-yüze toplantılar düzenlenmeye başlandı. Kalite Elçileri
sayısı bakımından çoğunluğun

sağlandığı illerde gerçekleştirilen toplantılarda, kalite elçilerinin görüş ve önerilerine kulak veriliyor. Ayrıca Açıköğretim Sistemi
Başarı Belgesi Törenleri kapsamında gidilen illerde bulunan
kalite elçileri ile de bu toplantılar gerçekleştiriliyor. Anadolum
e Kampüs sistemini yoğun olarak
kullanan kalite elçileri, bu top-

lantılar sayesinde deneyimlerini,
yaşadıkları sıkıntıları ve önerilerini doğrudan ilgililere aktarabiliyor. Öğrencilerin görüş ve önerilerine ne kadar değer verildiğinin
önemli bir göstergesi olan bu etkinlikler sayesinde, kalite elçilerinin Açıköğretim Sistemine ilişkin
aidiyet duygularının arttığını söylemek mümkün.
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Yüz-yüze gerçekleştirilen bu toplantılar şimdiye
kadar Adana, Ankara, Balıkesir, Gaziantep, Mersin,
Şanlıurfa, Sakarya ve Kocaeli illerinde gerçekleştirildi. Tüm hızıyla devam eden bu toplantıların önümüzdeki günlerde de Muğla, Bursa, Antalya, Aydın,

Malatya, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Trabzon, Afyon,
Kütahya, Kahramanmaraş, Adana ve Konya illerinde
gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Arş.Gör. Hakan KILINÇ

Anadolu Üniversitesi

6. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar
Konseyi Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
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İlki 2015 yılında gerçekleştirilen “Sağlık Bilimleri Ülkenin farklı üniversitelerinden çok sayıda akadeFakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK)” toplantısı- misyenin katıldığı toplantının açılışında konuşan
nın 6’ncısı Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gün21 Nisan Cuma günü Anadolu Üniversitesi Öğren- doğan, konuşmasında SABDEK’e ev sahipliği yapci Merkezi’nde gerçekleştirildi.
maktan dolayı duydukları
memnuniyeti dile getireİki gün süren konseyin açılışını
“bu tür oluşumların tıp ve
Anadolu Üniversitesi Rektörü
rek, bu tür oluşumların tıp
sağlık alanlarında daha
ve sağlık alanlarında daha
Prof.Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sisteminden Sorumoturmuş kararların ortaya
oturmuş kararların ortaya
lu Rektör Yardımcısı ve Açıköğçıkması açısından önem
çıkması
açısından
önem
taşır”
retim Fakültesi Dekan Vekili
taşıdığını, özellikle vakıf
üniversitelerinin sayılaProf. Dr. Yücel Güney, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Demirci, rındaki artışa bağlı olarak anabilim dallarının sayıSABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gül Şener sında da artış gözlemlendiğini; bu kuruluşların bu
ve SABDEK Onursal Başkanı Prof.Dr. Sibel Aksu Yıl- tür sivil kurumlar tarafından olgunlaştırılması gedırım gerçekleştirdi.
rektiğini ve bu tür komisyonlardan çıkan sonuçların da Yükseköğretim Kurulu’na sunulmasının daha
sağlıklı olacağını ifade etti.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof.Dr. Fatih Demirci de konuşmasında, 6’ncısı gerçekleştirilen
SABDEK’e ev sahipliği yapmaktan
mutluluk duyduklarını belirterek,
çalıştay boyunca elde edilecek
sonuçlar, tartışmalar ve oluşturulan çıktıların sağlık sistemine her
zaman olduğu gibi bugün de katkı sağlayacağına inandığını; iki
gün sürecek çalışmalarda Anadolu Üniversitesi olarak sıcak bir ortam ve güzel bir misafirperverlik
sunmaya gayret edeceklerini dile
getirdi. Ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren SABDEK Onursal Başkanı Prof. Dr. Sibel Aksu
Yıldırım, özellikle son beş yılda
sağlık eğitimi alanında hacimsel
bir artış yaşandığını, fakülte ve
öğrenci sayılarının giderek yükseldiğini ifade etti. Yıldırım, SABDEK temel amacının bu hacimsel
artışa karşılık niteliğin arttırılarak, eğitimin, mezunların ve sağlık bilimleri çıktılarının tamamen
kalite odaklı gelişimiyle ilgili çalışmalarına sahip çıkılması oldu-

ğunu belirtti. SABDEK
Başkanı Prof. Dr. Fatma
Gül Şener ise açılış konuşmasında, SABDEK
bünyesinde
bugüne
kadar gerçekleştirilen
çalışmalara ve hedeflere değinerek, yapılacak çalıştayda ortaya
çıkacak sonuçların da
Yükseköğretim Kuruluna sunulacağının altını
çizdi.
SABDEK Toplantısının
ilk oturumunda Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim
Fakültesi Dekan Vekili
Prof.Dr. Yücel Güney tarafından
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ve uzaktan eğitim
olanakları 40’dan fazla devlet
ve vakıf üniversitesinden katılan
dekan ve yardımcıları ile birlikte yaklaşık 90 sağlık bilimleri
mensubuna tanıtıldı. Toplantının
ikinci gününde sağlık bilimleri
alanındaki güncel durum, eğitim-

öğretim uygulamaları, mesleki
ders uygulamaları ile staj konularında bir çalıştay düzenlendi.
SABDEK Genel Kurulunun gerçekleştirilmesinin ardından toplantı sona erdi.
Yrd.Doç.Dr. H. Cem SAYIN

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Yaşamboyu Eğitim Misyonu
ile Açıköğretim Sistemi
Tanıtım Faaliyetleri Devam Ediyor

“Hayalleriniz Bir Diplomaya Sığmaz”

Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının
Açıköğretim Sistemi hakkında
bilgilendirilmesi ve yaşam boyu eğitime teşvik edilmesi amacıyla, Açıköğretim Fakültesinde oluşturulan heyet ilk
olarak Ankara’da bulunan T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığını ziyaret etti. 12 Nisan Çarşamba günü
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi’nde
gerçekleştirilen ziyarete, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Sinan Aydın, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard.Doç.Dr. Murat
Akyıldız ve Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Hasan Çalışkan ile Eğitim Dairesi Daire Başkanı Selim Erincik ve eğitim uzman ve uzman yar-

dımcıları katıldı. Kurum personeli, ikinci üniversite
ve sertifika programları hakkında bilgilendirildi.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Ankara’da bulunan Eğitim Merkezi, bütün kurum içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuş bir eğitim
kampüsüdür. Gerçekleştirilen toplantıda Açıköğretim Sisteminin tanıtımının yanı sıra iki kurumun
gerçekleştirebileceği projeler üzerinde görüşmeler
gerçekleştirildi. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
hizmet içi eğitimleri paydaşlarına sunmak üzere
Açıköğretim Sisteminin uzmanlığından faydalanarak, uzaktan ve çevrimiçi eğitim yöntemleri üzerine
gerçekleştirilebilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi.
Arş.Gör. Zeynep Karal ÖNDER
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Açıköğretim Sistemi

Üniversitemiz Açıköğretim Sistemi, Türkçe programlarına ek olarak yabancı dilde de eğitim veren
programlarını hayata geçiriyor. Tüm derslerin İngilizce verileceği İngilizce İşletme programı 2017-

İngilizce
İşletme Bölümü
Öğrencilerini Bekliyor
2018 eğitim-öğretim yılında öğrencilerle buluşuyor.
Gerekli tüm hazırlıkların tamamlanıp YÖK onayının
alındığı program, yeni dönem ile birlikte başlıyor.

Program; Hukukun Temel Kavramları,
Ekonomiye Giriş, İşletmeye Giriş, Bilgi
İletişim Teknolojileri, Sosyoloji, Matematik, İşletme Yönetimi, Dünya Tarihi, Psikoloji gibi uluslararası alanda geçerli dersleriyle yurtiçi ve yurtdışındaki herkese
hitap edebilecek. Programın bir diğer
avantajı da uluslararası geçerliliği olan
diploma sahibi olma şansı sunması. Böylelikle programdan mezun olan öğrenciler, yurtdışında istediği
ülke ve okulda yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilecek ve ingilizce eğitimi ile yurtiçi ve
dışında iş arayanlar arasında öncelikli konumda yer alacak.

Uluslararası Geçerli Diploma

ile Dünyanın Kapıları Açılıyor

Giriş ve Kayıt Şartları
Başvurular, diğer Açıköğretim
Sistemi programlarına başvurular esnasında alınacak. YÖK’ün
ingilizce yeterliliği için kabul
ettiği YÖKDİL, YDS, TOEFL gibi
sınavlar kabul edilecek. Hazırlık
eğitimi olmayacak fakat İngilizce puanı olmayan öğrencilere iki
sene hak tanınarak kolaylık sağlanacak. Sisteme kayıt olduktan
sonra iki yıl içerisinde ingilizce
yeterlilik belgesini alan öğrenciler, 3. Sınıfa geçerek eğitim hayatlarına devam edebilecekler.
İngilizce İşletme ve diğer yabancı dilde eğitim veren programlarla ilgili detaylı bilgiyi web sayfalarımızdan alabilirsiniz.
Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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Sosyal Hizmet Lisans Programıyla
Açıköğretim Sistemi Öğrencilerine
Yeni Bir Seçenek Daha Sunuluyor

2015-2016 öğretim yılında Açıköğretim Sisteminde eğitimi verilmeye başlanan Sosyal Hizmet
Lisans Programı öğrencilere pek
çok alanda imkân sunuyor. Programın amacı, sosyal adaletin ve
insan sağlığının gelişimine katkı
sağlayan, sosyal kurumların ve
sosyal politikaların gücünü ortaya koyan ve alanında yetkin çalışanlar yetiştirmek. Öğrenciler
mesleki yeterlilikler konusunda
aile terapilerini yürütme, psikososyal teşhis koyma, evlat edinme ve koruyucu aile kavramlarıyla ilgili mevzuatlara göre karar
verme, birey-grup terapileri, yoksullukla ilgili hizmetleri organize etme konusunda eğitiliyorlar.
Mezunlar çocuk, genç, yaşlı, aile,
engelli ve çalışan refahı alanlarında istihdam edilmelerinin yanı
sıra adli ve tıbbi hizmetlerde,
sosyal yardım alanında, toplum
kalkınması alanında ve güvenlik

alanında da çalışabilecekler. Sosyal Hizmet Lisans Programı mezunları kamuda ve özel sektörde
“Sosyal Çalışmacı” unvanına sa-

hip olurken, bu program sosyal
çalışmacı yetiştiren tek bölüm
olma niteliğini taşıyor. Programla
ilgili detaylı bilgiye;

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-sistemindeki-programlar/sosyal-hizmet
adresinden ulaşılabilir.

Arş.Gör. Merve ÇELİK
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Açıköğretim Ailesi Kayseri ve Kırşehir’deki
Başarılı Öğrencileriyle Buluştu

Kayseri Başarı Belgesi Takdim Töreni
(Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi)

Açıköğretim Sistemi, başarılı öğrencileriyle
farklı illerde bir araya gelmeye devam ediyor.
Başarı belgesi takdim törenlerinin bu seferki
durağı Kayseri ve
Kırşehir illeri oldu.
Bu kapsamda 18 Nisan Salı günü Melikgazi
Belediyesi
Kültür Merkezi’nde
düzenlenen törende 200 öğrencimize başarı belgeleri
verilirken, 19 Nisan
Çarşamba günü Ahi
Evran Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda
145 öğrencimize başarı belgeleri takdim edildi. Törenlere, Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan
Durucasu’nun yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi
ve öğrenci katıldı.

Açılış konuşmalarını yapan Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri Dekan
Vekili Prof. Dr. Hasan Durucasu, Açıköğretim
Sisteminde kuruluşundan günümüze
kadar pek çok kişinin emeği, desteği
ve çabası olduğunu
vurgularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Açıköğretim
Sistemimiz 35 yıllık
yürüyüşü
sırasında birçok zorlukları,
yanlış
anlamaları
ve algılamaları aşarak günümüze ulaşmıştır. Bu
sistemi kökleştirip kalıcı kılma kolay bir çabayla olmamıştır. Bu konuda değerli Açıköğretim
ailesinin bütün fertlerinin ve özellikle siz başarılı öğrencilerimizin sisteme katkıları inkâr
edilemez.”

“Açıköğretim Sistemi
35 yıllık yürüyüşünde
pek çok zorluğu aşarak
günümüze ulaşmıştır”
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Kayseri’de düzenlenen törende,
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç ve Açıköğretim Kayseri Büro Yöneticisi İsmet Aslan’ın yanı sıra öğrenciler
adına görme engelli öğrencimiz
Ayhan Kılıç da bir konuşma yaptı.
Konuşmasında bilinçli bireylerin
ancak eğitim sayesinde yetiştirilebileceğini belirten Kılıç, engelli
bireylere yeterli fırsat verildiği
takdirde aşılamayacak engelin
olmadığına dikkat çekti.

Kayseri’de düzenlenen başarı
belgesi takdim töreninin ardından, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen
alanda, öğretim üyelerinin ve
öğrencilerimizin katılımıyla ağaç
dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Kırşehir’de düzenlenen başarı
belgesi takdim törenine ise Ahi
Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, Açıköğretim Kırşehir İl Koordinatörü Doç.

Dr. Hüseyin Şimşek, Kırşehir Büro
Yöneticisi Özlem Çavuşmirza ve
öğrencilerimizden Zekiye Ersin
konuşmalarıyla destek verdi. Törene; Kırşehir İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Ahmet Dost ve Kırşehir İl
Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur da katılarak öğrencilerimize başarı belgelerini
takdim etti.

Gönüllü kalite
elçileri tanıtıldı
Diğer yıllardan farklı olarak bu yıl başarı belgesi
takdim törenlerinde, kalite elçilerine de yer verildi.
Açıköğretim Sistemi tarafından bir süredir üzerinde çalışılan ve sonrasında hayata geçirilen bu yenilik hakkında, Öğrenme Teknolojileri ARGE Birimi
Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Alper Tolga Kumtepe katılımcıları bilgilendirdi. Bilgilendirmenin ardından
Kayseri ve Kırşehir illerdeki “gönüllü kalite elçileri”
sahneye davet edilerek teşekkür belgeleri takdim
edildi.
Öğrencilerimize başarı ve teşekkür belgelerinin
takdiminden sonra törenler sona erdi.

Kayseri Başarı Belgesi
Takdim Töreni

Kırşehir Başarı Belgesi Takdim Töreni
(Ahi Evran Üniversitesi Konferans
Salonu)

Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

Kayseri Ağaç Dikme Töreni
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Uzaktan Öğretim Bölümü Öğretim Elemanları Bölüm Yemeğinde Bir Araya Geldi
Açıköğretim Fakültesi Uzaktan
Öğretim Bölüm Yemeği
20 Nisan Perşembe günü
düzenlendi.
lerden haberdar edip bir şekilde
tebrik etme fırsatı da bulabiliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bölüm yemeğine; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı
ve Açıköğretim Fakültesi Dekan
Vekili Prof.Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcıları, Açıköğretim Fakültesi
Sekreteri, Grup Koordinatörleri
ve Birim Müdürleri katıldı. Uzaktan Öğretim Bölümü öğretim
elemanlarının katıldığı yemeğin
açılış konuşmasında Uzaktan
Öğretim Bölüm Başkanı Prof. Dr.

T. Volkan Yüzer, bir önceki buluşmadan bu yana olan gelişmeleri
değerlendirdi. Yüzer, “Bir önceki
yemek
organizasyonumuzdan
sonra sevindirici gelişmeler gerçekleşti. Akademik kadrolarında
yükselerek doçent olan değerli
hocalarımızı tebrik ederiz. Ayrıca Açıköğretim Fakültesine katılan yeni akademisyenlerimizi de
tebrik eder, çalışma hayatlarında
başarılar dileriz. Bu tür yemek etkinliklerinde birbirimizi gelişme-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör
Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney de yaptığı konuşmada,
doçentliğe yükselen ve bölüme
yeni katılan öğretim elemanlarını tek tek tebrik etti. Güney, Uzaktan Öğretim Bölümü adına yaşanan güzel gelişmeler nedeniyle
memnuniyetini dile getirdi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi
Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney
de yaptığı konuşmada, doçentliğe
yükselen ve bölüme yeni katılan
öğretim elemanlarını tek tek tebrik etti. Güney, Uzaktan Öğretim
Bölümü adına yaşanan güzel gelişmeler nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Kariyer Destek
Öyküleri

Düzce Büro Yöneticisi Şengün Güven Cura ve Fatih Çavdar

Açıköğretim Sistemi Büro Çalışanları Hizmet İçi Eğitim
Koordinatörlüğü
tarafından
koordine edilen ve öğrencilerimize mesleki hayallerini gerçekleştirebilmeleri konusunda
rehberlik etmeyi amaçlayan
kariyer destek hizmeti, büro
temsilcilerimizin çalışmalarıyla hayata geçirildi. E-bültenin
“Kariyer Destek Öyküleri” köşesinde, büro temsilcilerimizden gelen öyküleri paylaşmaya devam edeceğiz.
Ankara-Cebeci ve Kayseri-Kocasinan bürolarından sonra
bültenimizin bu sayısında,
Düzce ve Trabzon bürolarından gelen kariyer destek öykülerine yer vermek istiyoruz.
Düzce Büro Yöneticisi Şengün
Güven Cura ve Trabzon Büro

Yöneticisi Tahsin Albayrak’a
vermiş oldukları hizmetten
ve paylaşımlarından dolayı
teşekkür eder, çalışmalarında
başarılar dileriz.
“Geleceğe Dair Atacağım Adımlara Işık Tuttunuz”
Ben Fatih Çavdar, Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi
İşletme Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Aldığım önlisans
eğitiminden sonra Anadolu
Üniversitesi ile tanışıp lisans
eğitimime devam ettim. Bu
durum üniversitemin bana
sağlamış olduğu imkânlardan
ilkiydi. Büroda aldığım çeşitli
hizmetlerin yanı sıra kariyer
danışmanlığı hizmeti alabileceğimi öğrendim ve konu
hakkında Düzce Bürosuna danışmaya geldim. Geleceğimi

yönlendirirken
kariyerimle
ilgili bana destek olacağınızı
öğrenmek beni çok mutlu etti.
Büromda aldığım hizmetlerden, personelin yaklaşımından
ve son olarak aldığım kariyer
danışmanlık hizmetinden çok
memnun kaldım. Okulum bitip
iş hayatına atılmak üzereyim.
Planlarımın arasında kamuda
çalışmak yer alıyor ve bu konuda neler yapmam gerektiği
konusunda kafamda bazı sorular vardı. Kariyer danışmanlığı
hizmeti sonrasında düşüncelerim netleşti ve yardımlarınız sayesinde geleceğime dair
attığım ve atacağım adımlara
ışık oldunuz. Üniversitemi ve
büromu her daim yanımda hissetmemi sağladınız. Emeğinize ve ilginize teşekkür ederim.
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Kariyer Destek
Öyküleri

Trabzon Büro Yöneticisi Tahsin Albayrak ve Aysun Sevgi

“Artık Kamu Personeli Seçme
Sınavlarına Hazırlanmayı Düşünüyorum”
İsmim Aysun Sevgi… Daha
önceden üniversiteniz İşletme Fakültesi İşletme Bölümü
üçüncü sınıf öğrencinizken
kaydımı sildirerek okumaya
ara vermiştim. Bir süre ablamın çalışmış olduğu diş hekimli ile 8 yıl çalışarak diş teknikerliği sertifikası aldım. Özel
sektörde çalışmak çok zor. Kimisi maaşını az verir kimisi ise
sigortanı tam ödemez. Böyle
zorlukları görünce tekrar okumaya karar verdim. Üniversite
sınavına girerek Açıköğretim
Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde
okumaya başladım. Genel not
ortalamam gayet iyi ve bu yıl
mezun olacağım.
Bugün Trabzon büronuza öğrenci belgesi almak için uğ-
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radım. Bankoda görevli bayan
kabul ederseniz sizinle geleceğe yönelik kariyer planlaması yapalım deyince şaşkınlığımı gizleyemedim. Yıllardır
kurumlara girdiğimizde bir an
önce işimizi bitirip bizleri başlarından salmaya kalkışan çalışanlara alıştığımız için böyle
bir ilgiyle karşılaşmak beni
memnun etti. Banko görevlisi,
kariyer planlaması için beni
Müdür Bey’in yanına gönderdi. Kendimi tanıttıktan sonra
kamuda nasıl çalışabileceğimi sordum. Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS), dikey
geçiş sınavı ve ikinci üniversite programları hakkında çok
güzel bilgiler aldım. Ayrıca şu
an okuduğum bölümle ilgili
sınavlarda başarılı olabilmem
için verilen kitapların yanında
ANADOLUM eKampüs Sisteminden çalışmam gerektiğini
de öğrenmiş oldum. Verilen bu

güzel bilgiler sayesinde motive oldum. Kendime olan güvenim daha da artmış oldu. Almış
olduğum kariyer hizmeti ve
bilgilendirmeler beni motive
etti ve KPSS sınavlarına şimdiden hazırlanmaya başladım ve
başaracağımı düşünüyorum.
Kurumlarda güler yüzlü çalışanlar görmek, ilgiyle karşılanmak çok güzel bir duygu…
Ayrıca kariyerle ilgili geleceğe
yönelik bilgilendirmelerin yapılması da çok güzel bir uygulama… Kendimi bu üniversitenin bir ferdi olarak düşünmeye
başladım. Büronuzdan motive
olmuş, sevinçli ve kararlı bir
şekilde ayrıldım. Başarmak
için elimden geleni yapacağım. Bana bu güzel duyguları
yaşatan bütün çalışanlarınıza
çok teşekkür ederim.
Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarına Öğrencilerimizden Mektup Var!

Öğrencilerimizden Gelenler

Açıköğretim Sistemi e-bültenin
bu sayısında, öğrencilerimizin
ilgi alanlarına yönelik bir topluluğa ait olma hissini daha yoğun
yaşaması için oluşturulan ve çok
büyük ilgi gören “Çevrimiçi Öğ-

renci Toplulukları” kapsamında
4 topluluğa gelen mesajlara yer
vermek istedik. Öğrencilerimize
değerli görüşleri için teşekkür
eder, yaşam boyu eğitimlerinde
başarılar dileriz. Ayrıca, topluluk-

larımızdan sorumlu öğretim üyeleri; Doç. Dr. Gökhan Tunç, Yard.
Doç. Dr. Abdülkadir Candemir, Arş.
Gör. Metin Çatalkaya ve Öğr. Gör.
Engin Kılıçatan’a da katkıları için
teşekkür ederiz.

Tarih Topluluğuna Öğrencilerimizden Gelen Mesajlar
Mükemmel...

Hayırlı Akşamlar.
Dün kitabı aldım çocuklar kadar
sevindim. Çok teşekkür ederim
size, AÖF kurumuna, öğretim görevlilerine.
Sağlıcakla kalın.
Allah’a Emanet Olun. Selamlar.
Nahide Aykaş

Bu topluluk iyi ki kurulmuş.
Vakit buldukça araştırma yapıp
yazacağım burada...
Harikasınız arkadaşlar. Vakit
buldukça yazdıklarınızı okuyorum. Emeğinize sağlık.
Cüneyt Hatunoğlu

Metin hocam öncelikle teşekkür ederim. Osmanlı’da mimari eserler genellikle 16. ve 19.
yüzyıllar arasında müzik, edebiyat ve resim alanlarında bulunmaktadır. Hocam, sizlerin sayesinde burada bilmediklerimizi
öğreniyoruz ve öğrendiklerimizi
bu ortamda konuşup tartışıyoruz.
Süleyman Taşyaran

Sayın Hocam merhaba,
Öncelikle size ve Anadolu Üniversitesine bizlere böyle bir imkân sunduğunuz için teşekkür ederim. Bizler iş
yerlerimizde, evimizde otururken bir yerlerde bizi düşünen birilerinin olduğunu bilmek ne hoş…
Seminerlerinizi büyük bir zevkle takip ediyorum. Beni en çok sevindiren kısmı ise sorularımıza cevap, sorunlarımıza muhatap bulmak. Umarım bu seminerler devam eder. Bu yaştan sonra evde ailecek oturup ders
dinleyeceğimiz hiç aklıma gelmezdi. İnanın dersi dinlerken kendimi büyümüşte küçülmüş gibi hissediyorum.
İyi çalışmalar, emeği geçenlere teşekkürler.
Ali Aydemir
Sinema Topluluğuna Öğrencilerimizden Gelen Mesajlar

Değerli Engin Hocam, seminer
kaydını büyük bir hevesle izledim. Bu kadar keyifli olacağını
bilmiyordum. Bu çalışmalarda
emeği geçen ve bunları gündeme getiren sizlere de çok teşekkürler diyebiliyorum ancak...
Mehtap İnan

Hocam öncelikle size ve değerli
Açıköğretim Fakültesine teşekkür ederim. Sinema kulübünde
olmaktan çok mutluyum inşallah daha güzel örneklerimi
gönderme imkânım olur. Tıpkı
bir mektup gibidir sinema…
Açılmadan önce heyecana neden olur, sonra da sonsuza kadar solmayan bir gül gibi tazedir.

Sayın Engin Hocam öncelikle
sizlere çok teşekkür ederiz böyle bir çalışma yaptığınız için.
İnşallah bu sayede arkadaşlarla güzel çalışmalar yapmaya
devam ederiz. Şimdiden Engin
KILIÇATAN ve ekibine çok teşekkür ederiz.
Süleyman Taşyaran

Güneş Şahinbaş
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Sayın Engin Hocam. Canı gönülden teşekkürü bir borç biliyorum. Okulumuzla, hatta ve hatta AÖF yani Açıköğretim Sistemi ile dalga geçen arkadaşlarıma “artık bizim de sosyal aktivitelerimiz var” diyebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederiz her kimin aklına geldi ise. Farklı düşüncelerle hakeza farklı hislerle
aynı ortamda bulunabilmek ne güzel...
Selametle...
Tuğba Gezen

Fotoğraf Topluluğuna Öğrencilerimizden Gelen Mesajlar

AÖF öğrencileri için bu topluluk
çok güzel. Aynı alanlara ilgi duyan öğrencilerin, düşüncelerini
paylaşabilecekleri ve bu alanda
kendilerini geliştirebilecekleri güzel bir topluluk. Sizin de
desteğinizle, fotoğraf hakkında
daha fazla bilgi edinebileceğiz.
Bir sonraki semineri merakla
bekliyorum. Bu topluluğu kurduğunuz için teşekkür ederim.
Merve Orhan

Birinci etkinliğe katılamamıştım ama ikincisine katılabilmem güzel oldu. Sonuna kadar
sıkılmadan dinledim. Emeğiniz
için teşekkürler hocam sayenizde fotoğrafçılık hakkında bilgilerimi genişleteceğime inanıyorum. Saygılar.
Zeynep Ünlü

Sayın hocam, e-seminer derslerinize katıldım. Anlatımınız
dersi çok zevkli geçiriyor. Öncelikle teşekkür ederim. Fotoğrafın geçmişini, ilk resimleri ve
fotoğraf makinelerini kısaca öğrenmeye çalıştım. Beni en çok
eski zaman fotoğrafları etkiledi.
Daha fazla resim paylaşımlarını heyecanla bekliyorum. İkinci ders gayet verimliydi. Sizler
sayesinde çok şeyler öğrenmek
dileğimle.
Semiha Tayfun

Merhaba Hocam,
Fotoğraf Topluluğu öğrencilerinizden Yakup TIRPAN ben. Size bizler için yaptıklarınızdan dolayı teşekkür etmek istedim. Açıköğretim Sisteminde Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisiyim esasında ancak fotoğraf, kendimi
geliştirmek istediğim ve çok sevdiğim bir alan. Bu noktada sizin göstermiş olduğunuz çaba benim gibi farklı
bir eğitim gören insanlar için de büyük bir şans.
Çektiğim esneyen kedi fotoğrafıyla alakalı değerlendirmeleriniz için de ayrıca teşekkür ederim. Sizin fotoğrafımı yorumlamanızın o sırada beni ne kadar mutlu ettiğini kelimelerle anlatmam mümkün değil. Hatta
yayından sonra annemi, kardeşlerimi arayarak onlara da durumu anlattım ve e-seminerin video kaydını paylaşmanızı bekliyoruz sabırsızlıkla...
Benim için her açıdan muhteşem bir süreç oluyor ve fotoğraf çekerken daha çok şey düşünmeye başladığımı
söyleyebilirim. Teşekkür ederim bizlere kattıklarınız için.
Yeni oturumda görüşmek dileğiyle...
Saygılarımla
Yakup Tırpan
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Kitap Topluluğuna Öğrencilerimizden Gelen Mesajlar

Gökhan Bey, başlatılan bu uygulama gerçekten çok
değerli. Umarım amacına uygun bir seyir izler. Kalıcı ve performans açısından olumlu bir grafik seyretmesi bizler açısından çok önemli. Birkaç arkadaşımızla biz e-kantin bölümünde benzer bir aktivite
yürütüyoruz. Mukaddime okuması yaptığımız bu
bölüm benim açımdan derslerle paralel gittiğinden
müthiş doyurucu oluyor.

Merhaba hocam. Sosyoloji son sınıfım. Bu topluluğu görünce gözü kapalı atladım. Bölümümün de
vermiş olduğu araştırma duygusu ile burada çok
güzel şeyler öğreneceğimi hissediyorum. Emeği
geçen herkesi kutluyorum, ayrıca belirtilen konu
ile ilgili kaynak ve kitap isimlerini sizden bekliyoruz. Bu benim için çok önemli tekrar teşekkürler.
Muhabbet ile...

Memnune Çetin

Nursaç Bahar Serçemeli

Sayın Hocam, ben de Felsefe bölümü öğrencisiyim. 34 yaşındayım ve 1. sınıfım. Bölüme bu sene başladım.
Okumak; yemek, içmek gibi zaruri somut ihtiyaçlarımız gibi benim için de soyut zaruri bir ihtiyaçtır. Bu
topluluğun, etkinliğin devamlı sürmesini diliyorum. Kitabı çok kolay bir şekilde temin ettim ve okumalara
başladım. Okumak ve üzerinde düşünmem gerek olduğundan dolayı sorularınıza çok kısa bir sürede cevap
veremeyeceğim. Verdiğiniz süre dâhilinde sorularınızı cevaplamaya özen göstereceğim.
Disiplinlerarası okumalar yapmayı heyecan içerisinde bekleyeceğim. Her şey için teşekkürler...
Ceyhun Akalın

Çok saygıdeğer hocalarım. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için düzenlemiş olduğunuz
bu yarışma çok anlamlı. Pek çok öğrenci arkadaşım gibi ben de Açıköğretim Fakültesinin bir parçası olmaktan
onur ve gurur duyuyorum. Fakültede yaklaşık 13 yıldır süren öğrenme yolculuğumda üniversitemizin nasıl
geliştiğine, büyüdüğüne olgunlaştığına yakından şahit olma fırsatı buldum. Daha yedi-sekiz yaşlarında bir
çocukken ağabeyimin Açıköğretim Fakültesi kitaplarına bakıp okumaya çalışır; çoğu zaman üzerinde “İktisat”,
“İşletme” yazan ve üniversitemizin amblemi bulunan kitaplardan anlayamadığım için hayıflanır; fakat bir
müddet sonra başım çatlarcasına ağrımasına rağmen tekrar tekrar okurdum. O günlerden itibaren yakinen
tanıdığım bu üniversitenin bugün düzenlediği böyle bir etkinliğe katılmak ayrıca heyecan verici. Kendi hayatımdan esinlenerek yazdığım hikâyemi eksik ve kusurlarıyla takdirlerinize sunuyor, uzun zaman önce yazdığım ve hikâyemin giriş bölümüne koyduğum küçük monoloğumu her ne kadar hikâye ile bir ilişkisi olmasa
da mazur görmenizi temenni ediyorum.
Saygılarımla
Memnune Çetin

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Kitap Topluluğu Öykü Yarışması Düzenledi
Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi
Kitap Topluluğu Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Tunç yaptığı
açıklamada, “28 Nisan tarihinde
son bulan yarışmaya ilk olmasına rağmen ilginin yüksek olduğunu görmek bizi sevindirdi. Elli
beş adet öykü gönderildi. Bu öyküler dört kişilik bir seçici kurul
tarafından değerlendirilip, dereceye girenler 22 Mayıs tarihinde
açıklanacak” dedi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Yücel Güney, “Bu yarışmanın bir
ilk olması bizi heyecanlandırdı.
Öğrencilerimizden de çok olumlu geri bildirimler aldık. Açıköğretim Sisteminde yer alan diğer
çevrimiçi öğrenci topluluklarıyla
birlikte bu tür etkinliklerin devam edeceği müjdesini verebilirim. Başarı elde edecek öyküleri
sabırsızlıkla bekliyorum. Verilecek ödüller ise başarılı öykülerle birlikte açıklanacak.” şeklinde
konuştu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi
Öğrenci Topluluklarından Kitap Topluluğu tarafından kısa öykü yarışması düzenlendi. Açıköğretim
Sistemine kayıtlı bütün öğrencilerin ücretsiz olarak
başvurabildiği yarışma ilk olma özelliğini de taşıdı. Sayfa sınırı konulmayan öyküler, öğrencilerden
Word dosyası şeklinde geldi.
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Prof.Dr. Muhsin Macit (akademisyen-öykücü), Prof. Dr. İbrahim
Şahin (akademisyen-yazar), Mustafa Özçelik (şair-öykücü) ve Doç.
Dr. Gökhan Tunç (akademisyenyazar)’tan oluşan seçici kurulun
öyküleri değerlendirmesi bekleniyor. Sonuçlar 22 Mayıs tarihinde AÖF Anadolum Facebook Sayfası ve Çevrimiçi
Öğrenci Toplulukları sitesinden duyurulacak.

Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

A k a d e m a’ d a Yo ğ u n
Talep Gören Bir Kategori:
Anadolu Üniversitesi Kitlesel Açık
Ders Portalı’nda (AKADEMA), Müzik kategorisi altında yedi ders
bulunuyor. Bu dersler arasında
“Piyanoya Başlangıç I” ve “Nota
Öğreniyorum I” dersleri bulunuyor. 7 Kasım 2016’da kullanıcıların hizmetine açılan bu derslere
https://ekampus.anadolu.edu.tr/
adresinden kayıtlar devam ediyor.

Müzik - II

Kayıt yaptırıldıktan sonra, yine
aynı web adresinden derslerin
içeriklerine ulaşılabiliyor. Derslerde belirtilen etkinlikleri verilen
süreler dâhilinde tamamlayan
katılımcılar, derslerin sonunda tamamlama belgesi almaya hak kazanıyorlar. Katılımcılar, belirtilen
süreler dışında da dersin içeriklerine ulaşabiliyorlar.

“Piyanoya Başlangıç I” dersi Ruba
Pekdemir tarafından yürütülüyor.
Bu derste, uluslararası olarak en
çok çalınan ve dinlenilen çalgılar
arasında olan piyanonun nasıl çalınacağı hakkında bilgi veriliyor.
Ders, başlangıç düzeyinde piyano çalma becerileri kazandırmayı
amaçlıyor. 6 hafta süren bu dersin
haftalık planı şu şekilde:

•

Hafta 1: Piyanoyu Tanımak

•

Hafta 2: Sol ve Sağ El Kullanımı

•

Hafta 3: Bir Oktav ve Siyah Tuşlarla Parça Çalma

•

Hafta 4: Bilek Kullanımı, Cümleleme, Legato ve
Staccato Teknikleri

•

Hafta 5: Piyanoda Nüanslar

•

Hafta 6: Parçalar ve Egzersizler

Piyanoya Başlangıç I

“Nota Öğreniyorum I” dersi ise Okutman
Ebru Kemalbay Eren tarafından yürütülüyor. Bu ders, müzik eğitiminin en temel dersi olan nota okumayı ve müzikal
duyarlılığını geliştiriyor. Derste, müzik
teorisi, dinleme-duyuş çalışmaları, nota
okuma çalışmaları ve ritim çalışmaları
yapılarak temel müzik bilgisi öğretiliyor.
6 hafta süren bu dersin haftalık planı şu
şekilde:
•

Hafta 1: Ses ve Sesin Özellikleri

•

Hafta 2: Ritim Çalışması ve Dikteye
Giriş

•

Hafta 3: Anahtar Çeşitleri ve Nota
Okuma

•

Hafta 4: Dörtlük ve İkilik Sus

•

Hafta 5: Ritim-Okuma-Analiz

•

Hafta 6: Ritim-Okuma-Analiz

Nota Öğreniyorum I

Arş.Gör. Gamze TUNA
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Açıköğretim Sisteminde Yeni Bir Proje Daha Hayata Geçti:
Benim Hikâyem
Açıköğretim Sistemi Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge
Birimi (ÖTAG) birimi tarafından yeni bir proje hayata
geçirildi. “Benim Hikâyem” adlı bu proje ile Açıköğ-

retim Sistemindeki öğrencilerin deneyimlerini paylaşacağı bir platform oluşturmak amaçlandı.
Bu proje ile öğrencilerin Açıköğretim Sistemine katılma yolculuğu ve öğrenme fırsatlarını
yakalamada Açıköğretim Sisteminin onlara nasıl yardımcı olduğu belirlenmeye
çalışılıyor. Böylece diğer öğrencilerin de
bu hikâyelerden ilham alması ve herkesin kendi hikâyesini paylaşması teşvik
ediliyor.
Öğrencilerin Benim Hikâyem Sayfasına
ulaşabilmesi için öncelikle kendi kullanıcı adı ve şifresiyle Anadolum eKampüs
(https://ekampus.anadolu.edu.tr/) sistemine girmesi, ardından anasayfada bulunan “Benim Hikâyem Sayfası” linkine
tıklaması gerekiyor.

Benim Hikâyem Projesi yeni
hikâyelerini bekliyor…
Benim Hikayem Sayfasına Erişim
Öğrenciler, açılan sayfada yaş, şehir, e-posta adresi ve paylaşım bilgilerini girerek hikâyesini paylaşabilir ve
tüm Açıköğretim Sistemi öğrencilerine ilham olabilir.

Benim Hikâyem
Sayfası Arayüzü
Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Coğrafi Bilgi Sistemleri e-Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi tarafından
hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri e-Sertifika Programları
ile, kamu ve özel kuruluşlara,
karar verme sürecinde etkin
olan coğrafi bilgi teknolojileri konusunda ve mekânsal veri
yönetiminin temel ilkelerine,
stratejilerine ve tekniklerine
vakıf; analitik düşünme, sorun
çözme ve karar verme yete-

nekleri ile donanmış elemanlar
yetiştirilmesine destek olmak
amaçlanıyor. e-Sertifika Programlarından Sorumlu Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan
Aydın, Coğrafi Bilgi Sistemleri
ile ilgili Coğrafi Bilgi Sistemleri
(QGIS), Coğrafi Bilgi Sistemleri
(MAPINFO) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (ARCGIS) olmak üzere 3
farklı e-Sertifika programını ka-

tılımcılara sunduklarını söyledi.
Aydın, Coğrafi Bilgi Sistemleri
e-Sertifika Programlarının özel
sektör, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yürütülen CBS
projelerinde görev alan kişilerin, CBS alanında yetiştirilmesi
çalışmalarına yardımcı bir eğitim programı olarak düşünülebileceğini belirtti.

Coğrafi Bilgi Sistemleri
eSertifika Programı (QGIS)

e-Sertifika Programları Koordinatörü Arş. Gör. Buket Kip Kayabaş, Coğrafi Bilgi Sistemleri
e-Sertifika Programlarına kayıt
olan öğrencilerin, CBS hakkında
teorik eğitimin yanında uygulamalı olarak coğrafi konumlandırma, veritabanı tasarımı,
konumsal ve konuma bağlı öznitelik verisi üretimi, projeksiyon sistemi ile ilgili uygulamalar, veri dönüşümleri, öznitelik

ve konumsal sorgulamalar, vektör ve raster tabanlı CBS analizleri, elde edilen sonuçların grafik, rapor ve harita çıktısı olarak
sunumları hakkında bilgi sahibi
olabileceklerini vurguladı. Kayabaş, öğrencilerin e-Sertifika
Programları derslerine https://
ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden Anadolum eKampüs sistemine giriş yaparak erişebileceklerini ifade etti. Coğrafi Bilgi

Sistemleri e-Sertifika Programlarını tamamlayan mezunlar;
kamu ve özel sektördeki kurum
ve kuruluşlarda, özellikle yerel yönetimlerin mekânsal veri
üreten ve işleyen birimlerinde,
ülkemizde çok sayıda kamu ve
kurum kuruluşlarında oluşturulmaya başlanan Coğrafi Bilgi
Sistemleri birimlerinde çalışma
olanağına sahip olabiliyorlar.
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Coğrafi Bilgi Sistemleri eSertifika
Programı (MAPINFO)

• Coğrafi Bilgi Sistemleri (QGIS):
Program içeriğinde Coğrafi Bilgi
Sistemlerine Giriş, Coğrafi Bilgi
Sistemleri ve Açık Kaynak Kodlu
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım
Uygulamaları dersleri yer alıyor.
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri dersleri kapsamında Coğrafi Bilgi
Sistemlerine yönelik teorik bilgiler veriliyor. Açık Kaynak Kodlu
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım
Uygulamaları (QGIS) dersi kapsamında ise Açık kaynak kodlu
QGIS yazılımı kullanılarak temel
CBS uygulamaları anlatılıyor.

• Coğrafi Bilgi Sistemleri (MAPINFO): Program içeriğinde
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş,
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları II dersleri yer alıyor. Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri dersleri
kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemlerine yönelik teorik bilgiler
veriliyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uygulamaları I dersi kapsamında ise Mapinfo Professional yazılımı kullanılarak temel CBS
uygulamaları anlatılıyor.

• Coğrafi Bilgi Sistemleri (ARCGIS): Program içeriğinde Coğrafi
Bilgi Sistemlerine Giriş, Coğrafi
Bilgi Sistemleri ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri Uygulamaları I dersleri yer alıyor. Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri dersleri kapsamında
Coğrafi Bilgi Sistemlerine yönelik teorik bilgiler veriliyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları I dersi kapsamında ise ESRI
firmasına ait ArcGIS yazılımı
kullanılarak temel CBS uygulamaları anlatılıyor.

Coğrafi Bilgi Sistemleri
eSertifika Programı (ARCGIS)

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
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Türk Eğitim Sistemini Tanımak İçin Frankfurt Fulda’dan
Anadolu Üniversitesine Geldiler!
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.
Ahmet Atilla Doğan yönetiminde; kariyer planlarına yönelik
düşüncelerini paylaştılar. Dr.
Doğan; Almanya’da yetişen ve
en az üç dile sahip olan gençlerin Türkçeyi daha iyi öğrenme
hedeflerinin başarıya ulaştığını
görmekten memnun olduğunu
ifade etti.

tarafından kendilerine sunulan bilgileri not aldılar
ve merak ettikleri konular
hakkında sorular sordular.

Frankfurt Fulda’da doğup büyüyen Türk öğrencileri, Türk eğitim
sistemini tanımak üzere yaptıkları Köln seyahatinde Anadolu
Üniversitesi Batı Avrupa Bürosunu ziyaret ettiler. Türkçe öğretmeni Nilgün Alipek başkanlığında
Köln’e gelen öğrenci grubu; Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosunu gezdiler, büro görevlileri

Öğretmen Nilgün Alipek,
öğrenci velisi ve 12 öğrenciden oluşan grubu
Büro personeli ile birlikte karşılayan Batı Avrupa
Programları Koordinatörü Dr. Ahmet Atilla Doğan; öğrencilere Anadolu
Üniversitesi, Açık Öğretim Sistemi, Millî Eğitim
Bakanlığı Açık Öğretim
Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi hakkında
genel bilgiler verdi. Öğrencilerin sordukları sorulara,
Lise Programları görevlisi Uzm.
Derya Mutlu ve Yükseköğretim
Programları Asistanı Serab Kurt
cevap verdi.
Anadolu Üniversitesi tanıtım
filmini hep birlikte izleyen öğrenciler daha sonra Anadolu

Dr. Doğan ‘’Söz gelimi değil
gerçek anlamda pırıl, pırıl bir
gençlikle karşılaştık. Bu gençler,
hem Avrupa’daki Türk toplumu,
hem de Türkiye’deki iş dünyası
ile başarılı bir iletişim kuracaklardır. Gençlerimizin Türkçelerini geliştirmek için gösterdikleri
gayreti tebrik ederim. Bu vesile
ile hem öğretmenleri Nilgün Alipek Hoca’yı hem de velilerimizi
kutlarım.’’ Dedikten sonra ‘’ Hem
gymnasiuma devam edip, hem
de Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına devam etmek
mümkün’’ diyerek öğrencileri
Türk lise diplomasına sahip olmaları için AÖL’e kayıt olmaya
davet etti.
Öğrencilerin büyük bir bölümü
Almanya’da yükseköğrenime devam etmek istediklerini belirtip,
bu arada Anadolu Üniversitesi
Batı Avrupa Programlarına yan
dal olarak devam etmek istediklerini ifade ettiler. Büro görevlileri ile birlikte fotoğraf çektiren
öğrenci grubu, Köln’deki diğer
ziyaretlerini
gerçekleştirmek
üzere bürodan ayrıldı.

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN
Yrd.Doç.Dr. A. Atilla DOĞAN
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Açıköğretim Sisteminde Çağı Yakalayan Malzemeler:

Etkileşimli e-Ders

Üniversitemiz yeni teknolojileri takip ederek Açıköğretim Sistemine sunmaya devam
ediyor. Bu amaçla Etkileşimli e-Ders içeriklerini öğrencilerinin hizmetine sunuyor.
Etkileşimli e-Ders içerikleri öğrenciye sade bir metinden çok
daha fazlasını sunuyor. İnsanmakine etkileşimine dayalı olarak, öğrencinin kendi hızında
öğrenmesine imkân veriyor. Görsellerle zenginleştirilen dersler,
animasyonlar ve temel etkileşimlerle sunuluyor. İçerikler mobil platformlara da uygun bir şekilde sunuluyor.
Etkileşimli e-Ders içerikleri, üniversitemiz personeli arasından
görsel becerisi yüksek ve konulara ilgili uzman akademisyenler
tarafından hazırlanıyor. Seslendirmeler, Öğrenme Teknolojileri
Araştırma Geliştirme (ÖTAG) Birimi bünyesindeki ekipmanlara
sahip stüdyolarda yapılıyor. İçerik
üretimi süreci; özet hazırlanması,
senaryo oluşturulması, seslen-

dirme, görsel seçimi, e-Ders üretimi ve kontrol aşamalarından
oluşuyor. Bu süreç bir ünite için
iki haftayı bulabiliyor. Sesli ve
görsel içerikler, Articulate Story-

line yazılımı ile son halini alıyor.
Hazırlanan içerikler ekampüs sistemi üzerinden öğrencilerimizin
kullanımına sunuluyor.
Etkileşimli e-Ders içeriklerinde
şimdiye kadar küçük bir ekiple
50’den fazla ünite hazırlandı ve
ekampüs sistemi üzerinden sunuldu. Bu süreçte öğrenci sayısı yüksek olan dersler seçilerek
daha fazla kişiye hitap edilmesi
hedefleniyor. Etkileşimli Ders
malzemesi, hem tasarım hem de
üretim boyutunda görev almak
isteyen tüm öğretim üyelerimize
açık bir yapıda bulunuyor.

Arş.Gör. Hakan KILINÇ
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2016-2017 Öğretim Yılı
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Ara Sınavı
29-30 Nisan Tarihlerinde Gerçekleştirildi

Açıköğretim, İktisat, İşletme
Fakülteleri Bahar Dönemi Ara
Sınavı, 29-30 Nisan tarihlerinde yaklaşık 700 farklı dersten
sınava giren 1 milyonu aşkın
öğrencinin katılımıyla yapıldı. Öğrencilere 36 bini aşkın
farklı salonda görev alan yaklaşık 265 bin salon başkanı ve
gözetmen eşlik etti. Toplam
394.476 görevlinin katkılarıy-

la 125 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavda, üniversitemizden 357’si akademik
personel olmak üzere 765 personelimiz görev aldı.
Yaklaşık 8.500 binada gerçekleştirilen Bahar Dönemi Ara
Sınavına I. Oturumda 737.217,
II. Oturumda 778.005, III. Oturumda 619.209 ve IV. Oturum-

da 631.469 öğrenci katıldı.
Açıköğretim, İktisat, İşletme
Fakülteleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 03-04
Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER
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