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AKADEMA Tamamlama Belgeleri
Sahiplerini Buldu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi bünyesinde bulunan ve
ücretsiz çevrimiçi ders imkânı sunan “Anadolu Üniversitesi Kitlesel Açık Ders Portalı (AKADEMA)
Ders Tamamlama Belgesi Takdim
Töreni”, 5 Ekim Perşembe günü
Öğrenci Merkezi Salon 2016’da
gerçekleştirildi. Törene, Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney’in yanı sıra
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan
Özcan ve çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Derslerini
başarıyla tamamlayan 14 katılımcıya tamamlama belgeleri verildi

AKADEMA’da,
Mart
2017 itibariyle sunulan 52 dersten 41’inde
katılımcılar tamamlama Belgesi almaya hak
kazandılar. Derslerini
başarıyla tamamlayan
437 katılımcıya toplam
705 adet Tamamlama
Belgesi,
katılımcıların istekleri doğrultusunda e-posta yoluyla
(PDF formatında) ya da
kargo ile Açıköğretim
Büroları’na gönderilerek ulaştırıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr.
Yücel Güney, Bahar Ay’a belgesini takdim ediyor.

Törenin sonunda katılımcılar AKADEMA hakkındaki görüşlerini bildirdiler. Altı farklı dersten Tamamlama Belgesi
almaya hak kazanan Esin Uzungörür, Anadolu Üniversitesi
mezunu ve çalışanı olduğunu belirterek, platformun çok
güzel, eğlenceli ve kolay ulaşılabilir olduğunu dile getirdi.
12 dersten belge almaya hak kazanan Selçuk Akkoyun
ise, AKADEMA’yla bir hocası vasıtasıyla tanıştığını belirtti.
Özgeçmişini AKADEMA’dan aldığı derslerle geliştirdiğini
ifade eden Akkoyun, keyifli bir şekilde bir şeyler öğrendiğini söyledi.
Tamamlama belgesi almaya hak kazan bir diğer katılımcı
Mehmet Fatih Sarıkan ise sistemden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hukuk daha fazla ders açılması talebini
Prof.Dr. Cengiz Hakan Aydın ve Selçuk Akkoyun
iletti. Şiir Okumak ve Yazmak dersinden tamamlama belgesi aldığını ifade eden Didem Dizdar, bu derste karşılıklı
fikir alışverişleriyle yazdıkları şiirleri günden güne daha
iyi hale getirdiklerini belirtti ve katılan kişilerin şiirlerinden oluşan bir kitap yazılması önerisinde bulundu.
AKADEMA’dan üç dönem boyunca ders alan ve kendisine
çok katkı sağladığını söyleyen Osman Derin, derse katılan farklı bireylerle etkileşim kurabildiğini ve derste farklı
görüşlerin paylaşıldığını kaydetti. Fırat Hayri Çeliköz, üç
yıldız balıkadam olduğunu, uzun süredir dalış yapmadığını ve bilgilerini tazelemek için Scuba Dalışı (Donanımlı
Dalış) dersine katıldığını söyledi. Dersten memnun olduğunu ve faydalı bulduğunu “ulaşılması çok kolay, dersler
çok anlaşılır” sözleriyle belirten Çeliköz, toplam 4 dersten
belge almaya hak kazandı. Fatma Özlem Çevik, “bilgilerimi
güncelliyorum, yeni şeyler öğreniyorum, bu benim çok hoşuma gitti, ve benim için büyük bir kazanç.” diyerek programdan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan Özcan ve Esin Uzungörür

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Açıköğretim Kitap
Satışları 81 Bine Ulaştı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Kitap Satış Kafe,
akademik yılın başlamasıyla birlikte örgün öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından yoğun ilgi
görüyor. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün altında yer alan kafe Açıköğretim kitaplarının incelenip
satın alınabilmesine olanak sağlıyor.
Kitap satışlarına ilişkin bilgi veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney, “Kitap satış sisteminde son 1,5 yılda yaklaşık 81 bin kitap satıldı.
Bu sistemde 17 bin kayıtlı müşteri bulunuyor. Ülke-

mizin farklı üniversitelerinden öğretim elemanları,
derslerinde materyal olarak kullanmak istedikleri
kitapları toplu alım ile kitap satış sisteminden aldıklarında e-Kampüs sistemimizden de yararlanma
hakkına sahip olabilmekteler. Özellikle akademik
yılın açıldığı Eylül, Ekim ve Kasım ayları ile Bahar Dönemi başlangıcında kitap satış sisteminde
günlük kitap alımları binlerle ifade edilebiliyor.
http://kitapsatis.anadolu.edu.tr İnternet adresinin
yanında bu sene hizmete giren Açıköğretim kitap
satış kafenin gördüğü yoğun ilgi de bizi mutlu etti.”
dedi.

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER
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Açıköğretim Sistemi İstatistik Bilgi
Edinme Değerlendirme Birimi Web
Sistemi Kullanıma Açıldı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi İstatistik Bilgi Edinme
Değerlendirme Birimi, Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ve Açıköğretim Sistemindeki
öğrenimine devam eden öğrencilerin kişiye özgü olmayan sayısal verilerinin üniversite aka-

demik personeline verilmesine
ve kullanımına ilişkin veri talebi
ve anket uygulamaları taleplerini değerlendirmek ve süreçleri
yönetmekle görevli bir birim. Bu
kapsamda gelen veri taleplerinin
hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirilmesi, anket uygulamala-

rının merkezi bir sistem altyapısı
ile oluşturulması, uygulanması ve
takip edilmesi amacıyla Açıköğretim Sistemi İstatistik Bilgi Edinme
Değerlendirme Birimi Web Sistemi kuruldu.
Web sisteminde aşağıda yer alan
işlemleri yapmak mümkün.

Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN
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İkinci Üniversite Web
Sitesi Yenilendi
İkinci Üniversite Web sitesi yeni eklenen sekmeleriyle kullanıcı dostu hâle
getirildi. Öncelikle yapısal düzenletmelerin yapıldığı sitede, arayüz tasarımı değiştirilerek program katalogları,
program afişleri ve program tanıtım
videoları eklendi.
İkinci Üniversite Web sitesinde yapılan en önemli değişiklik ise arama
motoru optimizasyonu oldu. Böylelikle kullanıcıların aradıkları içeriğe kolaylıkla ve hızlıca ulaşması sağlandı.
Kullanıcı dostu değişikliklerin yanında, tüm programlar için hazırlanan
tanıtım videolarına siteden erişim
sağlandı. Böylece İkinci Üniversite
programları arasında tercih yapmayı
hedefleyen öğrencilerin, bölüm seçiminde kolaylık sağlaması hedeflendi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi İkinci Üniversite kapsamında
Aşçılıktan Web Tasarımı ve Kodlamaya, Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Sağlık
Kurumları İşletmeciliğine 55 farklı lisans ve ön lisans programına sınavsız öğrenci kabul ediyor. Programların tam listesi ve detaylı bilgilere ise
https://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.
Arş.Gör. Zeynep Karal ÖNDER
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Açıköğretim Fotoğraf Yarışmasının
Kazananları Belli Oldu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 1702E036 No.lu Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle ve proje yürütücülüğünü Doç.Dr. H. Turgay
Ünalan’ın yaptığı “Yurtdışı Açıköğretim Fakültesi
Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Etkisi” başlıklı
proje dâhilinde düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Sadece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Arnavutluk, Azerbaycan, Batı Avrupa, Bosna
Hersek, Bulgaristan, KKTC, Kosova, Kuzey Amerika ve
Makedonya programlarına kayıtlı öğrencilerin katılabildiği yarışmada 3 başarı ödülü jüri tarafından
belirlendi. Makedonya’dan katılan Müşerref Kasım
ve Vakkas Shtin ile Almanya’dan katılan Elif Özdoğan başarı ödüllerini paylaşan isimler oldu. Bunun
dışında katılımcılardan seçilen 53 eser sergilemeye
hak kazandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney, yarışmaya ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı: “Sosyal
ve kültürel etkinliklerimizle öğrencilerimize ulaşabildiğimiz fotoğraf yarışmamız sonuçlandı. Küresel
anlamda yurttaşlarımıza dünyanın çok farklı yerlerinde öğrenim olanağı sağlayabiliyoruz. Bu nedenle
yarışmayı sadece yurt dışında yaşayan öğrencilerimize yönelik düzenlemek istedik. Yurt içi programlara kayıtlı öğrencilerimizi kapsayacak şekilde bir
ulusal fotoğraf yarışmasının da hazırlıklarına başlandığını söyleyebilirim.”
Yarışmanın sonuçları http://aosyarisma.anadolu.
edu.tr/ adresinde yayınlandı. Ayrıca başarılı seçilen
fotoğraflardan oluşturulan kataloğun aynı siteden
indirilebileceği belirtildi.

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Madalyalı Açıköğretim
Öğrencilerinin Üniversite Ziyareti
Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören
sporculardan İrem Yaman ve Demir Elmaağaçlı, Tayvan’ın Başkenti Taipei’de
düzenlenen 29. Dünya Üniversiteler Yaz
Spor Oyunları’nda, taekwando ve okçuluk
branşlarında altın ve gümüş madalyalarla
dönerek ülkemizi ve Üniversitemizi gururlandırmalarının ardından Anadolu Üniversitesini ziyaret ettiler.
Yaman ve Elmaağaçlı, ilk olarak Açıköğretim Fakültesine ziyarette bulundular.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr.
Yücel Güney, ziyaret esnasında öğrencilere tebriklerini iletti. Ziyaretlerinden dolayı
sevinç duyduklarını dile getiren Prof.Dr.
Güney, “Kendileriyle ne kadar gurur duysak azdır. Olimpiyatlarda ve uluslararası
turnuvalarda Üniversitemizi temsil ettikleri için mutluyuz.” dedi.
Sporcular, Açıköğretim Fakültesini ziyaretlerinin ardından ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci
Gündoğan’ı makamında ziyaret ettiler. Rektör Gündoğan, sporculara ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencisi olan sporcuların katılım sağlamasıyla ülke
millî takımımız çok daha güçlü
hâle geldi. Bu anlamda Üniversite
Sporları Federasyonu ve 29’uncu
Dünya Üniversiteler Yaz Spor
Oyunları’nda da Anadolu Üniversitesi olarak çok önemli bir yerimiz
var. Ayrıca öğrencilerimize eğitimöğretim faaliyetlerinin dışında
sosyal ve sportif amaçlı her türlü
faaliyetlerde de destek vermekteyiz. Arkadaşlarımız da desteklerimiz neticesinde önce üniversite
sporlarına sonrasında ise yurt dışı
faaliyetlerine katılmayı hak ediyorlar. Sporcularımıza, Üniversitemiz tarafından geçmişte gerekli
destekler verildi ve şu anda da
desteklerimiz artarak devam etmekte. Sporcularımıza ne kadar teşekkür etsek az, bundan sonrası için de
kendilerine desteklerimiz devam edecek.”
Arş.Gör. Kübra AŞAN
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Açıköğretim’de Parçalı Sınav
Uygulaması Dönemi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney, Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Parçalı Sınav Uygulaması” hakkında bilgi verdi.
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“Amacımız öğrencilerin bilgilerini artırmak ve onlara
yeni deneyimler kazandırmak”

“Öğrencilerimiz bu yeni sistemle çok daha başarılı
olacaklar”

Prof. Dr. Yücel Güney, yeni uygulamanın bir proje
ödevi gibi düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Prof.
Dr. Güney, “Örgün öğretimde öğrenciler dört yıllık
bir bölümü bitirmeden önce nasıl proje ya da bitirme ödevi hazırlıyorlarsa, Açıköğretim Sisteminde de
mezun olmadan önce örgün öğretimdekine benzer
şekilde bir ders kapsamında aynı çalışmayı yapmalarını bekliyoruz. Parçalı Sınav olarak adlandırdığımız bu sistemde, öğrencilerimiz dönem boyunca
yaptıkları çalışmaları iki aşamada sisteme yükleyecekler. İlk aşamada bir araştırma raporunun giriş,
özet ve kaynakçasını; ikinci aşamada ise araştırma
raporunun tamamını sisteme yüklemelerini bekliyoruz. Buradaki amacımız, öğrencilerimizin çoktan
seçmeli sınavların dışında da örgünde çok kullanılan araştırma projesi yapma konusunda bilgilerini
artırmak ve onlara yeni bir kazanım sağlamaktır. Bu
uygulamayla öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini
daha iyi ölçeceğimizi düşünüyoruz. Bir sınavdan çok,
proje ödevi değerlendirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz bu uygulama, ilk olarak Felsefe, Sosyoloji,
Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı lisans programlarında
birer ders kapsamında gerçekleştirilecek.” dedi.

Yeni sistemin öğrencilere artı bir değer katacağını
belirten Prof.Dr. Güney, sözlerine şöyle devam etti:
“Örgün eğitimde yapılan bir etkinliği, farklı bir değerlendirme yöntemini Açıköğretimdeki öğrencilerimiz için de uygulayacağız, böylece öğrencilerimiz,
farklı bir kazanım daha elde etmiş olacaklar. Zaman
içerisinde bu uygulamayı farklı bölümlerde de uygulamayı düşünüyoruz. Öncelikle dört programda
başlayıp geliştirerek yaygınlaştırmayı planlıyoruz.
Öğrencilerimizin bu yeni sistemle çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Dönem içerisinde ilk
dört hafta bu çalışmayı nasıl yapacaklarıyla ilgili
kendileriyle bilgiler paylaşılacak. Nasıl araştıracakları, hangi kaynaklara başvuracakları, nasıl rapor
hazırlayacakları gibi konularla ilgili olarak eğitimler verilecek. Tüm bunların ardından kendilerine bir
konu başlığı verilecek. Onlardan istediğimiz araştırmalarını yaparak belirli bir formatta rapor hâline
getirmeleri. Biz de onların çalışmalarını değerlendirip kendilerine not vereceğiz.”
Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Açıköğretim Sisteminde
Canlı Dersler Başladı
Açıköğretim Sistemindeki öğrencilere yönelik olarak yürütülen canlı dersler bu dönemde de öğrencilere sunulmaya devam ediyor. Görüntülü ve sesli
olarak işlenen derslere katılımın sağlanarak, dersin
öğretim elemanlarıyla ile öğrencilerin etkileşime
girme olanağı bulduğu canlı dersler bu dönem yine
Anadolum eKampüs sisteminde, Blackboard Collaborate Ultra eklentisi ile yürütülecek.
40-45 dakika süren canlı derslerde, ilgili dersin kitabındaki içeriğe bağlı kalınarak etkileşimli bir ders

işleniyor. Her ders, konu anlatımı ve öğrencilerle
soru-cevap şeklinde iki ayrı bölümde, tek oturumda
tamamlanıyor. Canlı dersler, dersin başından sonuna
kadar kayıt altında olduğu için, öğrenciler dersleri
istedikleri zaman tekrar izleyebiliyor.
Bu dönem için açılan 99 ders, haftada 107 saat işlenecek şekilde, 106 öğretim elemanının desteğiyle
16 Ekim’de başladı. 2017-2018 Güz Dönemi için 12
hafta sürecek olan dersler, 12 Ocak 2018 tarihinde
sona erecek.

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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“Akadema’da Her İlgi Alanına
Yönelik Ders Mevcut”
gi Uygulamaları Programı’ndan
mezun oldum. Ardından 2017
yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden
mezun oldum. Şu anda yine
Anadolu Üniversitesi İşletme
Anabilim Dalı-Muhasebe Bilim
Dalı’nda yüksek lisans yapıyorum. 2011 yılından beri yiyecek
içecek üzerine çeşitli işletmelerde çalışıyorum.
AKADEMA’dan nasıl haberdar oldunuz?
Anadolu Üniversitesinde hazırlık
okurken tanıştığım ve bana bir
hocadan çok abi, arkadaş gibi yakın olan Okutman Harun Bozna
sayesinde haberdar oldum.

Bültenimizin bu sayısında Açıköğretim Sisteminin Kitlesel Açık
Çevrimiçi Ders (KAÇED) platformu olan AKADEMA’da aldığı 12
tamamlama belgesiyle öne çıkan
öğrencimiz Selçuk Akkoyun’la bir
söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine
bu söyleşi için teşekkür ederiz.
Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Ben 1990 yılında Ağrı’da doğdum. Ailem Aydın’da yaşıyor, ben
Eskişehir’de yaşıyorum. 2011
yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Muhasebe ve Ver-

AKADEMA
Belge
Takdim
Töreni’nde çok sayıda belge aldınız. Hangi dersleri tamamladınız?
AKADEMA’da Beden Dilini Doğru
Kullanmak, Bilgi Okuryazarı Olmak, Doğal Eczane, Etkili İş Görüşmeleri Gerçekleştirmek, Etkili
Konuşmak, Etkili Zaman Yönetimi,
İşte Tutunmak, Medyayı Doğru
Okuma, Paramı Yönetebiliyorum,
Sosyal Ağ Analizi, Çalışan Hakları
ve Özgeçmiş Hazırlamak derslerini tamamladım.

anlamda kendimi geliştirmek istediğim alanlarda olduğunu fark
ettim. Ders kategorileri dil öğrenme, müzik, eğitim, güzel sanatlar,
spor, fen ve teknoloji, yönetim ve
ekonomi gibi oldukça geniş bir
yelpazeye sahip. Ben hem kendimi geliştirmek hem de özgeçmişimi zenginleştirmek amacıyla AKADEMA’ya yöneldim ve bu
doğrultuda ders seçimi yaptım.
Sizi en çok besleyen dersler hangileri oldu?
Aslında bütün dersler çok verimli
ve besleyici geçti. Fakat Sosyal Ağ
Analizi ve Bilgi Okuryazarı Olmak
dersleri beni çok etkiledi. Şimdiye kadar bildiklerimin dışında çok
fazla şey öğrendim.
Peki, ders malzemeleri hakkında ne
düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi?
Ders malzemeleri yeterli, oldukça
akıcı ve ilgi çekici. Fakat web ara
yüzü geliştirilebilir diye düşünüyorum.
Her dönem yeni açılan dersler oluyor. Tekrar takip etmeyi düşünüyor
musunuz?
Evet, yeni dersler açılmış. Takip
etmeyi düşünüyorum. Herkese takip etmelerini de tavsiye ederim.

Peki, AKADEMA’ya yönelmenizin
sebebi neydi?

Çok teşekkür ederim söyleşimize
katıldığınız için.

AKADEMA’daki derslere baktığımda hem kişisel ilgi alanıma
hitap ettiğini, hem de profesyonel

Ben teşekkür ederim, çok memnun
oldum.

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN
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Güz Dönemi e-Sertifika
Programları Başladı
Anadolu Üniversitesi e-Sertifika
programları, Açıköğretim Sistemindeki derslerden yararlanmak
isteyen fakat üniversite sınavını kazanamayan bireyler için iş
kurma ve yönetme konularında
öğrenim görme fırsatı sunuyor. e-Sertifika programlarına
Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları ya da yabancı uyruklu
bireyler başvurabiliyor. En az lise
ve dengi okullara ait bir diplomaya sahip olan herkesin başvurabileceği e-Sertifika programlarında, eğitim ve öğretim
İnternete dayalı olarak uzaktan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coğrafi Bilgi Sistemleri (NETCAD) e-Sertifika Programı (YENİ)
Kooperatifçilik e-Sertifika Programı (YENİ)
Bilgi Sistemi Tasarımı e-Sertifika Programı
Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı e-Sertifika Programı
Coğrafi Bilgi Sistemi Operatörü e-Sertifika Programı
Coğrafi Bilgi Sistemleri e-Sertifika Programı (ARCGIS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri e-Sertifika Programı (MAPINFO)
Coğrafi Bilgi Sistemleri e-Sertifika Programı (QGIS)
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı e-Sertifika Programı
Dış Politika ve Diplomasi e-Sertifika Programı
Dış Ticaret Uzmanlığı e-Sertifika Programı
Ebeveynler ve Bakım Personeli için Ergenlik Dönemi Gelişimsel
Destek e-Sertifika Programı
• Ebeveynler ve Bakım Personeli için Okul Dönemi Gelişimsel
Destek e-Sertifika Programı
• Ebeveynler ve Bakım Personeli için Okulöncesi Dönemde Gelişimsel Destek e-Sertifika Programı
• Eğitimci ve Uzmanlar için Ergenlik Dönemi Gelişimsel Destek
e-Sertifika Programı
• Eğitimci ve Uzmanlar için Okul Dönemi Gelişimsel Destek
e-Sertifika Programı
• Eğitimci ve Uzmanlar için Okulöncesi Dönemde Gelişimsel Destek e-Sertifika Programı
• Genel Muhasebe e-Sertifika Programı
• Görsel İletişim Bilgisi e-Sertifika Programı
• Hakem Eğitimi e-Sertifika Programı
• İletişim Becerileri e-Sertifika Programı
• İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama e-Sertifika Programı

Programlar hakkında ayrıntılı
bilgiye http://esertifika.anadolu.
edu.tr/ adresinden erişilebiliyor.
e-Sertifika programlarının öğrenme ortamları uzaktan öğretim tekniklerine göre tasarlanmış

öğretim yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
2017 Güz Dönemi e-Sertifika
programlarına kayıt başvuruları
2 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Katılımcılar
başvurularını http://esertifika.
anadolu.edu.tr/basvuru İnternet
adresinden yaptılar.
e-Sertifika Programları 2017
Güz Döneminde 2’si yeni olmak
üzere toplam 46 program ile öğrenme hizmeti sunuyor. Bu programlar ise şöyle;

• İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları e-Sertifika Programı
• İş Yaşamı ve Hukuku e-Sertifika Programı
• İşletmelerde Bilgi Yönetimi e-Sertifika Programı
• İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
e-Sertifika Programı
• Kurumsal İletişim e-Sertifika Programı
• Kurumsal Reklamcılık ve İletişim Yönetimi e-Sertifika Programı
• Muhasebe ve Yönetim e-Sertifika Programı
• Özel Olay Yönetimi ve Sponsorluk e-Sertifika Programı
• Pazarlama Yönetimi e-Sertifika Programı
• Perakendeciliğe Giriş e-Sertifika Programı
• Perakendecilik e-Sertifika Programı
• Sağlık İletişimi e-Sertifika Programı
• Sigorta Acente İşletmeciliği e-Sertifika Programı
• Siyasal İletişim e-Sertifika Programı
• Temel Basın Fotoğrafçılığı e-Sertifika Programı
• Temel Düzey Türk İşaret Dili e-Sertifika Programı
• Temel Mutfak Kültürü e-Sertifika Programı
• Temel Sendikal Haklar e-Sertifika Programı
• Tıp Sekreterliği e-Sertifika Programı
• Türk Halk Edebiyatı e-Sertifika Programı
• Türk Müziği e-Sertifika Programı
• Yaşlı Psikolojisi ve Stres Yönetimi e-Sertifika Programı
• Yönetici Asistanlığı e-Sertifika Programı
• Yönetim ve Organizasyon e-Sertifika Programı

ders kitapları ile e-öğrenme hizmetlerinden oluşuyor. e-Sertifika
programlarına kayıt yaptıran
öğrenciler,
adreslerine
posta yoluyla gönderilen uzaktan
öğretim yöntemine göre hazır-

lanmış ders kitaplarından ve
https://ekampus.anadolu.edu.tr/
adresinde sunulan e-öğrenme
hizmetlerinden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanıyor.
Arş. Gör. Aylin ÖZTÜRK
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Kalite Elçileri İçin “Öğrenme
Malzemesi Üretme Platformu”
Geliştirildi
Kalite elçileri projesi kapsamında yeni dönem hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenenlerin
kendi öğrenme malzemelerini üretebileceği ve üretilen malzemeleri değerlendirebilecekleri “Malzeme
Üretme Platformu” oldu. Bu platform sayesinde öğrenenlerin öğrenme süreçlerine daha fazla katılımları sağlanıyor. Kalite elçileri yeni dönemde kendi
öğrenme malzemelerini üretmek için eKampüsteki
ortamlar dışında bu platformu da kullanabilecekler.
Sistemde içerik üretme ve moderatör olarak içerikleri kontrol etme görevi alabilecek olan kalite elçileri,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yer
alan içerikleri temel alarak, öğrenme malzemeleri-
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nin üretilmesi ve değerlendirilmesi görevlerini üstleniyorlar. Üretilen içerikler bütün öğrenenlere açık
bir şekilde yayınlanıyor. Kalite elçilerinin malzeme
üretme platformu aracılığı ile üretebileceği öğrenme malzemeleri; etkileşimli video, sürükle bırak etkinliği, boşluk doldurma, çoktan seçmeli soru, ders
sunumu, doğru/yanlış soruları, kelime işaretleme,
özet, soru-cevap, soru seti olarak sıralanıyor. Kalite
elçilerinin kendi öğrenme malzemelerini üretebileceği bu platforma http://elci-ekampus.anadolu.edu.
tr/ web adresinden ulaşılabilecek.

Arş.Gör. Hakan KILINÇ
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Büro Akademisinde Yeni Videolar
Hazırlanıyor
Açıköğretim Sistemi Hizmet İçi
Eğitim Koordinatörlüğü, “Büro
Akademisi” başlığı altında tasarladığı eğitim videolarının ikinci
serisi için çalışmalara başladı.
ANADOLUM eKampüs sistemi
üzerinden büroların erişimine
sunulacak yeni eğitim videoları
“Stresle Başa Çıkma”, “Yenilik Yönetimi”, “Değişim Yönetimi”, “İnovasyon”, “Başarılı Ekip Çalışması”
ve “Vizyon, Misyon, Strateji” gibi iş
hayatının dinamiklerini irdeleyen
konuları ele alıyor.

Açıköğretim öğrencilerine daha
iyi hizmet sunabilmek için hizmet
içi eğitim çalışmalarına önem
verdiklerini vurgulayan Açıköğretim Sistemi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü Prof.Dr. A. Barış Baraz,
“Şu ana kadar büro çalışanlarımıza online ve yüz yüze eğitimler
sunuyorduk. Bu yıl bir video seti
hazırladık ve bu sete “Büro Akademisi” adını verdik. Büro akademisinde 10 dakikadan kısa videolar var. Bu videoları hem online
ortama koyuyoruz, hem de yüz

yüze eğitimlerde izletip tartışıyoruz. Video setimizde şu anda 4
video yayında, önümüzdeki ay bu
sayı 10’a ulaşacak. Yeni videolarımızda özellikle büro çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkıda
bulunmayı planlıyoruz.” dedi.
Anadolu Üniversitesi TV Yapım
Merkezi’nden Yrd.Doç.Dr. Gülfem Gürses ve Öğr.Gör.Dr. Başak
Kalkan’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek çekimlerin Kasım ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Arş.Gör. Ece DOĞANTAN
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Açıköğretim Sistemi 26
Öğrencisini Avrupa’ya Gönderiyor
Açıköğretim Sistemi ve Uluslararası İlişkiler Birimi
2015 yılından bu yana Açıköğretim Sistemine kayıtlı
öğrencileri, Erasmus+ kapsamındaki Avrupa Gönüllü
Hizmeti Projesiyle (AGH) 12 aya kadar gönüllülük
faaliyetlerinde bulunmaları için yurt dışına gönderiyor. AGH, 18-30 yaş arası gençlerin Avrupa’da kâr
amacı gütmeyen bir kuruluşta 2 hafta ile 12 ay arasında gönüllü hizmette bulunmalarına olanak sağlayan bir gençlik hareketliliği programıdır.
Öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar, medya ve iletişim, spor ve açık hava etkinlikleri, çevre ve iklim, sosyal dâhil etme ve fırsat eşitliği, gençlik boş zaman faaliyetleri, sağlık, cinsiyet
eşitliği, gençlik politikaları, çocuklardan yaşlılara,
gençlerden engelli bireylere, bitkilerden hayvanlara
değişen hedef kitlelere yönelik gönüllülük faaliyetlerinde bulunabiliyorlar. Öğrencilerimiz bu sayede
yerele katkı sağlarken kültürlerarası öğrenme sürecine dâhil olmakta, oradaki çeşitliliği her açıdan
deneyimlemek ve kişisel gelişimleri açısından da
önemli bir yol kat etmiş oluyorlar.
Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörlüğünün gönüllülük programı için yazdığı ve Türk Ulusal Ajansı

tarafından kabul edilen “Diary of the Seed -Tohumun
Günlüğü” isimli projesiyle Açıköğretim Sistemine
kayıtlı 13 erkek 13 kadın olmak üzere 26 öğrenci
Avrupa’ya gidecek. Öğrencilerden, 13’ü Portekiz,
11’i Yunanistan ve 2’si Macaristan’da olmak üzere
2 aydan 12 aya kadar değişen sürelerde gönüllülük
faaliyetinde bulunarak projelerini tamamlayacaklar.
Gönüllü öğrencilerin; pasaport, vize, sağlık sigortası,
seyahat giderleri, konaklama ve yeme-içme giderleri, dil desteği, cep harçlığı gibi bütün ihtiyaçları
proje kapsamında karşılanacaktır. Ayrıca gönüllülere, gönüllü faaliyetleri boyunca bir de rehber eşlik
edecek. Gönüllü öğrencilerimiz çalışma saatleri dışındaki izin günlerini de bulundukları şehir ve ülke
dışında tatil yaparak kullanabilecekler.
Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörlüğünün
AGH için yazdığı bu projenin de kabul edilmesiyle
birlikte bugüne kadar toplamda 54 gönüllüyü yurt
dışına gönderen Açıköğretim Sistemi, önümüzdeki
dönemlerde de proje üretmeye ve açıköğretim öğrencilerini yurt dışına göndermeye devam edecek.

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
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“Canlı Dersler” Bilgilendirme
Toplantısı Gerçekleştirildi
Açıköğretim Sistemi öğrenclerine yönelik olarak başlatılan “canlı dersler” ile ilgili bilgilendirme
toplantısı, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Yücel Güney, ÖTAG Müdür
Yardımcısı Doç.Dr. Alper Tolga
Kumtepe ve “Canlı Dersler” kapsamında görev alan öğretim elemanlarının katılımıyla 10 Ekim’de
Öğrenci Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Doç.Dr.
Alper Tolga
Kumtepe’nin bilgilendirme
sunumu
gerçekleştirdiği
toplantıda, geçmiş yıllardaki Canlı Derslere katılım
istatistikleri, öğrencilerin
isteklerinin yanı sıra yapılan yeni düzenlemeler ve
iyileştirmeler katılımcılarla paylaşıldı. Genel olarak dersin nasıl işlenmesi
gerektiğiyle ilgili teknik bilgiler
paylaşan Kumtepe, “Bu derslerin
örgün öğretimden farkının olmaması bizim için çok önemli. Bu sebeple, takvime uygun bir şekilde
derslerin zamanında yapılmasına
ve telafilerin önceden bildirilmesine dikkat etmenizi rica ediyoruz.” dedi. Doç.Dr. Kumtepe, canlı

cerslerin yapıldığı esnada teknik
problemlerin en aza indirgenmesi amacıyla, kitap içerğine uygun
olarak hazırlanan sunumların
önceden gönderilmesinin faydalı
olacağını aktardı. Toplantı, Ayfer
Beylik’in öğretim elemanlarına
canlı cerslerin işleneceği plaftormun tanıtımını ve kullanımını
aktardığı sunum ile sürdü.

“Canlı Derslerdeki katılımı arttırmayı hedefliyoruz”
Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Yücel Güney ise canlı derslere
ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı: “Geçtiğimiz yıla göre ders
sayımız arttı. Öğrencilerimizden
gelen geri dönüşlerde özellikle

başarısız oldukları dersler için
canlı ders konulmasını talep ettiklerini gördük. Bu sebeple içeriği yoğun, kaliteli ders malzememizi ve ders sayımızı arttırdık.
Açköğretim Sistemi olarak gurur
duyduğumuz birkaç nokta var.
Bunlar; öncelikle öğrenci sayımızın çokluğu ve 2500 öğretim elemanımızın bu kadar çok öğrencisi
olan Açıköğretim Sistemine
değerli katkılarda bulunması.
Öğrencilerimiz için kitap editörleri, yazarları ve öğretim
üyelerimizin derse girmesi
ve onlarla iletişim kurması,
bizi daha dikkate değer bir
noktaya getiriyor. Gayretiniz
ve öğrencilerimizden gelen
güzel dönüşler için sizlere teşekkür ediyorum. Bu başarıyı,
Canlı Derslerdeki canlılığı ve
katılımı arttırarak başarılarımızı sizlerle birlikte sürdürmeyi
istiyoruz. Gelecek yıl daha da çok
öğrencimizi sisteme dahil etmek
amacındayız. Katılımız için teşekkür ediyorum.” Toplantı, öğretim
elemanları ve ÖTAG yetkililerinin
soru-cevap ve bilgi-deneyim paylaşımı bölümünün ardından son
buldu.
Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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Açıköğretimde Yüzyüze
Dersler Başlıyor
Açıköğretim Sistemi Açıköğretim,
İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için belirlenmiş derslere yönelik “Yüz Yüze Dersler”, 14
Ekim tarihinde başladı. 33 farklı
merkezde gerçekleştirilecek olan
yüz yüze derslerden, Açıköğretim
Sistemi öğrencileri ücretsiz olarak yararlanabilecek. Derse katı-

lım için, öğrenci kimliğinin ibrazı
yeterli olacak.
Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılacak yüz yüze
derslerin, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlaması planlanıyor. Buna ek olarak öğrenciler,

üniversitenin kütüphane, sosyal
faaliyetler, konferans, sempozyum
gibi birtakım olanaklarından da
faydalanabilecekler. Bu dersler
aracılığıyla bir araya gelen Açıköğretim öğrencileri, kendi aralarında ilgili bilgi paylaşımı olanağı
da elde edebilecekler.

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerine yönelik yüz yüze öğretimi yapılacak dersler şu şekilde;
• Matematik I

• Maliyet Muhasebesi

• Genel Muhasebe I

• Finansal Yönetim I

• İktisada Giriş I

• Denetim

• Osmanlı Türkçesine Giriş I

• İngilizce I

• Mikro İktisat

• Arapça I

• İstatistik I

• Arapça III

Yüz yüze ders yapılacak merkezler ise şöyle;
(Adana, Ankara (2 Merkez: Beşevler ve Cebeci) , Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (3 Merkez: Göztepe, Maltepe ve Bahçelievler),
İzmir (Buca), Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun,
Şanlıurfa, Trabzon, Van, Zonguldak.

Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin
gün ve saatlerini ve diğer her türlü detaylı bilgiyi,
bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak ya da
“https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/ogrenme-ortamlari/yuzyuze-ogretim-hizmetleri” İnternet
adresinden alabilirler.
Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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TOJDE Artık Web of Science
Platformunda
Anadolu Üniversitesinin uzaktan
eğitim alanındaki öncü dergisi
Turkish Online Journal of Distance
Education (TOJDE), Ekim 2017 sayısı ile birlikte Thompson Reuters
Web of Science Platformu’nun
yeni indeksi Emerging Sources
Citation Index (ESCI) kapsamında taranmaya başlandı. Science
Citation Index Expanded (SCIExpanded) , Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
gibi uluslararası saygın indeksleri
bünyesinde bulunduran Web of
Science’ın en son ve yeni indek-

si olan ESCI, 2015’ten beri Web
of Science Core Collection atıf
indeksleri arasında yer almaya
başladı. TOJDE’de yayınlanan makaleler de, 2017 Ekim sayısından
itibaren bu indeksle taranarak
Web of Science veritabanında yerini alacak.

Dergi artık diğer alan indekslerinin yanında ESCI’de de taranmaya
başladı. ” dedi. Alan indeksleri ile
ilgili olarak Prof.Dr. Yüzer, indekslerin dergi prestijini arttırması ve
okuyucu sayısını yükseltmeleri
açısından önemli olduğunu belirtti.

TOJDE’nin editörülüğünü yürüten
Uzaktan Eğitim Bölüm Başkanı
Prof.Dr. T. Volkan Yüzer, derginin
ESCI’de indekslenmeye başlamasıyla ilgili olarak, “Anadolu
Üniversitesi’nin bünyesinde olan
TOJDE için güzel bir haber oldu.

TOJDE’nin indekslenme bilgilerine SCOPUS, ERIC ve DOAJ gibi
saygın indekslerden sonra, Web
of Science ESCI’yi de katmasıyla
birlikte, derginin, uzaktan eğitim
alanında daha fazla yankı uyandırması bekleniyor.

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Kooperatifçilik e-Sertifika
Programı Başlıyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 2017
Akademik Yılı Güz döneminde farklı alanlardan
toplam 46 e-Sertifika programını katılımcılara sunuyor. e-Sertifika Programlarından Sorumlu Dekan
Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Sinan Aydın, 2017 Akademik
Yılı Güz Döneminde çeşitlenen programlarla farklı
ilgi alanlarına sahip katılımcılara öğrenme hizmeti
sunduklarını belirtti. Aydın, bu dönemde katılımcılara sunulan yeni e-Sertifika programlarından birinin
Kooperatifçilik e-Sertifika Programı olduğunu dile
getirdi.
Kooperatifçilik e-Sertifika Programının uygulanması
ve geliştirilmesi için Anadolu Üniversitesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında 21 Mayıs 2015 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı. Bu işbirliği ile
başta gençler olmak üzere, kooperatifçilik sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verenlerin
eğitim seviyelerinin arttırılmasına ve toplumda kooperatifçilik bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim, araştırma ve bilgilendirme çalışmaları yapmak
amaçlanıyor.
Günümüzde kooperatif işletmelerin ekonomik ve
toplumsal kalkınmadaki rolünün ve gücünün anlaşılması ile piyasa ekonomisinin egemen olduğu pek
çok ülkede, kooperatiflere verilen önem de arttı. Bu
süreçte pek çok ülkede, kooperatifleri destekleyen

ve çalışma koşullarını iyileştiren çalışma ve uygulamalar hayata geçirildi. Türkiye’de de dünyaya paralel olarak, kooperatiflerin ekonomik ve toplumsal
yaşamda daha aktif rol alabilmeleri konusunda çalışmalar yapılıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen yeni kooperatif modelleri
ile kooperatif potansiyelinden daha çok yararlanmanın alternatif yolları ortaya konulmaya çalışılıyor.
Türkiye’de kooperatiflerden beklenen performansın
elde edilmesi ve kooperatiflerin ekonomik etkinliğinin artırılması, bilinçli kooperatif işletmeciliği ile
mümkün olabiliyor. Bunun için de, kooperatifçilerin
bu konuda kendilerini geliştirmeleri ve bilinçlenmeleri önem taşıyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan Kooperatifçilik e-Sertifika
Programıyla, ekonomik ve sosyal açıdan önemli ve
büyük bir güç olan kooperatif işletmelerin yaygınlaştırılması ve mevcut kooperatiflerin daha başarılı
ve performanslı bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesi için, kooperatiflerle ilgili eğitim verilmesi ve
bu eğitimin sertifikalandırılması hedefleniyor.
Kooperatifçilik e-Sertifika Programı ile kooperatif
yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri, kooperatif müdürleri, çalışanları, ortakları, kooperatifçilikle
ilgili işlerde çalışan kamu görevlileri, hukukçular,
muhasebeciler gibi geniş bir hedef kitleye katkı
sağlanacağı düşünülüyor.
Arş. Gör. Aylin ÖZTÜRK
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Açıköğretim Sistemi Felsefe Lisans
Programıyla Öğrencilerden Büyük
İlgi Görüyor
şabilecekler. Aynı zamanda gazete ve dergilerde
yazar, özel şirketlerde danışman, insan kaynakları,
halkla ilişkiler alanlarının yanı sıra sivil toplum ve
eğitim kuruluşlarında eleştirel düşünme ve mantıksal ilişkileri kullanabilecekleri işlerde istihdam
edilebilecekler. Programda verilen dersler ve daha
fazla bilgiye https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-sistemindeki-programlar/felsefe adresinden ulaşılabilir.

Açıköğretim Fakültesi bünyesinde uzun zamandır
eğitim veren Felsefe Lisans Programı öğrencilerine
eleştirel bakış açısı kazandırmayı, felsefe yapmanın
zeminini hazırlamayı ve kavramsal düşünmeyi öğretmeyi amaçlıyor. Temel doğruların akla dayanan
bir araştırması olan felsefe gündelik yaşamın bilim,
sanat, din, politika ya da herhangi bir alanın görüşlerini ve kavramlarını disiplinli bir sorgulama ile ele
almanın yollarını açıyor. Bu programdan mezun olan
öğrenciler örgün öğretimin yüksek lisans ve/veya
doktora programlarına başvurarak akademisyen olabilecekleri gibi yayınevlerinde editör olarak da çalı-

Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Açıköğretim Öğrencilerinin
Hikâyeleri
Açıköğretim Fakültesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programını bitirip,
evlenince evde 12 yıl ev hanımlığı yaptım.
İçimde ukte vardı. Okula devam edecektim
ama eşim hiç destek olmadı. Sonra radikal
bir karar aldım. Eşimden ayrıldım. Bir şirkette işe başladım. İlk yıl hemen Açıköğretim İşletme Bölümü’ne kaydımı yaptırdım.
Şu an 4’üncü sınıftayım. İşimden ve üç
çocuğumdan fırsat buldukça işe giderken,
yolda, serviste ders çalışarak okulumu bitirmeye çalışıyorum. Açıköğretim Sistemi
bizim için mükemmel bir okuma fırsatı
yarattı. Derslerime web sitesindeki kitaplardan, videolardan çalışıyorum. Anadolu
Üniversitesine ve Açıköğretim Sistemine
çok teşekkür ederim.
Nurdan Bodur / Mersin Tarsus
Açıköğretim serüvenim 2001 krizi sonrası işlerimin bozulması, çeklerimi ödeyememem
ve 2010 yılında cezaevine girmemle başladı.
Ortaokul mezunuydum ve eğitimime bundan
sonra devam etmemiştim. Ailem ne kadar
ısrar etse de çalışma hayatı cazip gelmişti.
Ama içimde hep bir ukte kalmıştı. Özellikle
“T” cetvelleriyle talebeleri gördükçe içim cız
ederdi. Keşke geriye dönebilsem derdim. Açıköğretim fırsatını cezaevinde buldum. Liseye
burada başladım. Çıkınca yarım kalan derslerimi tamamlayarak lise diplomamı aldım. O
hızla üniversite sınavlarına girdim ve İşletme
Yönetimi Önlisans Programını kazandım. Şimdi ikinci sınıftayım ve hedefim lisans okumak.
Aman gençler geç kaldım demeyin. Ne güzel
imkanlar sunulmaya başlandı. Okuyun, okuyun, okuyun. Sakın ümitsiz olmayın.
Zekeriya Kahraman/Çankırı

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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AKADEMA’dan Katılımcılarına
Önemli Bir Kategori: Özel Eğitim

AKADEMA’da, yeni dönem 2 Ekim
itibarıyla başladı. Başlayan bu
yeni dönemde yeni bir kategori olan “Özel Eğitim” yer alıyor.
Özel Eğitim kategorisi altında ise
5 ders bulunuyor. “Aile ve Uyum
Süreci” ve “Çocukla Çalışma Becerileri” dersleri de bu kategoride
yer alan derslerin başında geliyor.
Katılımcılar içeriklere ise https://
ekampus.anadolu.edu.tr/ İnternet
adresinden ulaşılabiliyor. Derslerde belirtilen etkinlikleri verilen
süreler dâhilinde tamamlayan
katılımcılar, derslerin sonunda tamamlama belgesi almaya hak kazanıyorlar. Katılımcılar, belirtilen
süreler dışında da dersin içeriklerine ulaşabiliyorlar.

“Aile ve Uyum Süreci” dersi Prof.
Dr. Atilla Cavkaytar tarafından
yürütülüyor. Bu derste; zihinsel
yetersizliği olan bireye sahip ailelerin yaşamlarındaki değişiklikler, onların yetersizliğine uyum
sağlama süreçlerini etkileyen
faktörler ve yetersizliğe uyumu
kolaylaştıran stratejiler yer alıyor.
Bu ders boyunca ulaşılması planlanan hedefler ise şu şekilde sıralanıyor;

• Aile stresinin sosyal çevre modeli kapsamında kontrol edilmesi

• Aile ve uyum sürecini somut
olaylarla anlayabilme

• Zaman kavramını ve zaman yönetimi stratejilerini açıklayarak
stresin etkilerini ve stresle başa
çıkma uygulamalarını sıralayabilme. Bu dersin haftalık planı ise şu
şekilde;

• Yetersizliği olan çocuğun durumu anlayabilmesini kolaylaştıran
faktörleri sıralayabilme,

• Yetersizliği olan bireye sahip
ailelerin çevreden gelen etkileri
olumlu hâle getirebilmesini sağlayacak uygulamaları sıralayabilme
• Yetersizliği olan birey sahibi ailelerin karar verme, problem çözme ve etkili iletişim kurmak için
gerekli becerileri sıralayabilme

• Hafta 1: Yetersizliğe Uyum Süreci
• Hafta 2: Yetersizliği Anlamak ve Anlatmak
• Hafta 3: Aileye Destek Kapsamında “Çevre”
“Çocukla Çalışma Becerileri” dersi ise Doç.Dr. Yasemin Ergenekon
tarafından yürütülüyor. Bu derste zihinsel yetersizliğe sahip çocuklarla çalışma becerileri ve çocukların davranışlarının yönetimi konusu ele alınıyor. Bu ders kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan
hedefler ise şöyle;
• Akademik olmayan becerileri tanımlayabilme ve sınıflandırabilme
• Özbakım ve günlük yaşam becerilerinin değerlendirilmesinde ve
öğretiminde kullanılan teknikleri açıklayabilme
• Sosyal beceriler ve dil konuşma ve alternatif iletişim becerilerinin değerlendirilmesinde ve öğretiminde
kullanılan teknikleri açıklayabilme
• Problem davranışları, bu davranışların nedenlerini ve işlevlerini öğrenme
• Davranış yönetiminde kullanılan teknikleri betimleyebilme
• Özel çocuklar için okullarda uygulanan programları, bu programlara
aile katılımının önemini ve okullarda yapılan çalışmaların evde desteklenmesinin nedenlerini açıklayabilme
Bu ders kapsamında verilen haftalık plan ise şu şekilde;
• Hafta 1: Akademik Olmayan Beceriler
• Hafta 2: Özbakım ve Günlük Yaşam Becerileri
• Hafta 3: Sosyal Beceriler ve Dil Konuşma- İletişim Becerileri
• Hafta 4: Problem Davranışlar
• Hafta 5: Davranış Değiştirme
• Hafta 6: Aile Katılımı
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Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Açıköğretim Sisteminde Makale ve
Proje Çalışmaları Tüm Hızıyla
Devam Ediyor
Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerince gerçekleştirilen proje ve yayınlanan bilimsel makale sayılarında
son yıllarda büyük artış yaşanıyor. 2016 yılında 3 fakültede; 5 Avrupa Birliği Projesi, 9 TÜBİTAK Projesi
ve 129 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) yürütüldü.
Aynı yıl içerisinde Scopus veri tabanında taranan
dergilerde 27, Web of Science Core Collection (SSCI,
SCI ve AHCI) veri tabanında taranan dergilerde ise
12 makale yayınlandı.

Avrupa Birliği Projelerinin %67’si, TÜBİTAK Projelerinin %56’sı ve Bilimsel Araştırma Projelerinin %71’i
Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirildi.
Scopus veri tabanında yer alan dergilerde yayınlanan makalelerin %86’sı ve Web of Science Core Collection (SSCI, SCI ve AHCI) veri tabanında taranan
dergilerde yayınlanan makalelerin ise %85’i Açıköğretim Fakültesi’nde gerçekleştirildi.
Açıköğretim Sistemi tarafından hazırlanan bilimsel
yayınlarla ilgili istatistiklere http://aosdata.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER
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Açıköğretim Sistemi Artık
Üç Boyutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi güncel teknolojilerin
öğrenme ortamlarında kullanılmasında şimdi de üç boyutlu (3D)
platformlarla öncülük ediyor.
Üç boyutlu modelleme ve Web
teknolojileri ile desteklenen dijital platformda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tanıtım
ve bilgilendirme videoları, albümler, kataloglar, sosyal medya
içerikleri ve kurumsal Web hizmetleri tanıtılıyor. 3D platform
http://gnc.anadolu.edu.tr İnter-
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net adresinden 14 Ağustos’ta kullanıma açıldı. Bu tarihten itibaren
sistemi 3 bin 169 kullanıcı ziyaret
etti.
Uygulamada Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde yer
alan Açıköğretim binasının gerçeğine uygun tasarımları kullanıldı.
Bu üç boyutlu platformda ziyaretçiler Açıköğretim binası içerisinde
gezerek Açıköğretim Sisteminin
sunduğu hizmetleri inceleyebilecekler.

Proje ile ilgili bilgi veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney,
“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi eğitimde ileri
teknoloji kullanımı konusunda
öncü konumda. Sistemin sunduğu platformlarda en güncel
teknolojilerden
yararlanarak
hem öğrencilerimize kesintisiz
bir öğrenme deneyimi sağlamaya çalışıyor hem de bu konuda
öncülük ediyoruz. Üç boyutlu
platformların eğitim amaçlı
kullanılması bu işin en güncel
ayaklarından biri. Açıköğretim
Sistemi sadece Türkiye’de değil
dünya çapında açık ve uzaktan
öğrenme alanında öncülük etmeye devam ediyor.” dedi.
Dijital ortam olarak üç boyutlu
platform geliştirme teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde
sanal gerçeklik uygulamalarının
gerçeğe yakın öğrenme ortamları
oluşturmak için giderek daha fazla kullanılacağı ön görülüyor.

Yrd.Doç.Dr. H. Cem SAYIN

Açıköğretim Öğrencileri Suudi
Arabistan’da Sınav Heyecanı Yaşadı
Açıköğretim Sisteminin en yeni
yurt dışı programı olan Suudi
Arabistan Programları (SUAP)
kapsamında, 2017-2018 EğitimÖğretim Yılı için Öğrenci Seçme
Sınavı yapıldı. 01 Ekim’de Riyad,
Cidde ve Medine de olmak üzere
3 merkezde yapılan sınava 100’e
yakın öğrenci katıldı. Sınavda
150-180 puan alan öğrenciler
ön lisans, 180 ve üzeri puan alan

öğrenciler lisans/ön lisans programlarına kayıt olabilecek.
SUAP kapsamında toplam 28
farklı lisans ve ön lisans programı bulunuyor. Bunların arasında
yeterlilik şartı aranan İngilizce
İşletme ve İngilizce Uluslararası
İlişkiler Programları da bulunuyor. Bu programlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, gerekli
olan dil yeterlilik şartını sağlan-

mak için Öğrenci Seçme Sınavı ile
aynı zamanda yapılan Dil Yeterlilik Sınavı’na da katıldı.
SUAP programlarına
Seçme
Sınavı’nın yanı sıra İkinci Üniversite ve Türkiye Programlarında
öğrenci olup çeşitli nedenlerle
Suudi Arabistan’la gelen Türk öğrencilerin nakil yaptırması yoluyla kayıt yaptırmaları da mümkün.
Arş.Gör. Kübra AŞAN

25

Açıköğretim Sistemi
Farklılıklarıyla Ön Plana Çıkıyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi, öğrencilerine sunduğu
hizmetler, sağladığı olanaklarla
30 yılı aşkın tecrübesiyle farkını
gösteriyor. Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sisteminde öğrencilere, dilediği yerden dilediği zaman öğrenme, sistemle ilgili soru
ve sorunlarına yönelik anında yardıma erişim, yurt dışı imkânları,
diplomalarının yurt dışında da
geçerliliği gibi birçok konuda olanaklar sunuluyor.
Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Yücel Güney, “Açıköğretim Siste-

26

miyle öğrencilerimizin gerçekten
öğrenebilmelerini sağlamayı temel amaç ediniyoruz. Elbette, bunun yanında öğrencilerimize üniversite hayatıyla ilgili tecrübeler
kazandırmak da istiyoruz. Bu amaç
doğrultusunda farklı birçok hizmet tasarlayarak öğrencilerimizle
paylaşıyoruz. Anadolum eKampüs
sistemi ile öğrencilerimize kendi
öğrenme tercihleri doğrultusunda kullanabilecekleri15’ten fazla
türde ders malzemesi sunuyoruz.
Bunların içinde konu anlatım videolarından özetlere, çıkmış sınav
sorularından oyuna kadar öğrencilerin verimli kullanabileceğini
düşündüğümüz malzemeler var.

Her ders için özel olarak hazırlattığımız kitaplar, canlı dersler
ve yüz yüze dersler de bu amaçla sunulan öğrenme hizmetlerimizden. 81 ile ve 25 ilçe merkezinde, KKTC’de, Azerbaycan’dan
Makedonya’ya Amerika’dan Suudi
Arabistan’a pek çok farklı kıtada
ve ülkede sınav organize ederek
öğrencilerimize hizmet veriyoruz.”
dedi.
Öğrencilere
sürüyor

yönelik

hizmetler

Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin diplomalarının Pearson ve
e-Excellence akreditasyonlarına
sahip olduğunu ve Avrupa’da da
geçerli olduğunu belirten Prof.
Dr. Güney, sözlerini şu şekilde
sürdürdü: “Bu durum mezunlarımızı iş hayatında bir adım
öne çıkaran özelliklerin başında geliyor. “Açık Kütüphane” ve
“Açık Bilim” sayfaları aracılığıyla
bugüne kadar sistemde tutulan
tüm içeriklerimiz de öğrencilerimizin erişimine açık tutuyoruz. Ayrıca gerek sosyal medya
hesapları aracılığıyla gerekse
öğrenci toplulukları ile öğrencilerin birbirleriyle iletişime
geçebileceği sosyal etkileşim
ortamları da sunuyoruz. Bütün
bu imkânlardan öğrencilerin ve
öğrenci adaylarının haberdar
edebilmek amacıyla da AOFAnadolum Facebook sayfasından
seri paylaşım hizmeti başlattık.
‘Çünkü Biz’ adını verdiğimiz bu
serinin ilk paylaşımları yoğun
ilgi gördü ki bu bizim için çok
değerli. Hizmetleri çoğaltmak
ve öğrencilerimizin geri bildirimleri ile varsa aksaklıkları gidermek ya da ihtiyaçlara göre
güncelleyerek hizmet kalitesini
arttırmayı amaçlıyoruz.”

Öğr.Gör. Serap UĞUR
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Açıköğretim Seminerleri Yeni
Döneme “Merhaba” Dedi
Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler
Grup Koordinatörlüğü tarafından
yürütülen seminer, panel, çalıştay ve e-seminerler kapsamında,
farklı alanlardaki uzmanların katılımıyla her hafta Açıköğretim
Fakültesi 9’uncu katta gerçekleştirilen seminerler yaz döneminin
bitmesiyle birlikte yeniden baş-

ladı. 2017-2018 Güz Döneminde
düzenlenen seminerlerin ilki 6
Ekim Cuma günü Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç.Dr. İlhan Oral’ın “Sosyal
Hizmetler Önlisans Programı Öğrencilerinin Staj Uygulamalarına
İlişkin Görüş ve Düşüncelerinin
Değerlendirilmesi: Anadolu Üni-

versitesi Açıköğretim Fakültesi
Örneği” başlıklı sunumuyla gerçekleştirildi.
Ekim ayı seminerlerinin ikinci konuğu ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülsün Kurubacak oldu.
Kurubacak, 13 Ekim Cuma günü
Rektörlük Salon 2009’da verdiği
seminerde “Nitel Araştırmalar
ve Fenomenoloji” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. ArGe ve Uluslararası İlişkiler Grup
Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen seminerler, alanında
uzman katılımcıların gerçekleştireceği sunumlarla önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
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İkinci Üniversite Rekora Doymuyor
Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemine giriş sınavsız
İkinci Üniversite fırsatından yararlanmak için yapılan kayıtlarda
geçen yıla oranla yüzde 23,5’lik
artış yaşanırken 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için toplamda
223 bin 646 kişi kayıt yaptırdı.
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans veya ön lisans
bölümünden mezun veya okuyan
öğrencilerin başvurabildiği İkinci
Üniversite kapsamında gerçekleştirilen kayıtlar, iki yıl öncesine göre yüzde 63,80’lik bir artış
gösterdi. Yeni açılan programlarla

birlikte öğrenciler 55 farklı programdan birini tercih edebildi. Adalet, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji,
Sağlık Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Acil Durum
ve Afet Yönetimi, Web Tasarımı ve
Kodlama, İlahiyat, Laborant ve Veteriner Sağlık ile İşletme en çok
tercih edilen programlar oldu.
“Böyle bir artışı bekliyorduk”

öncesi öğrenci adaylarımızın ön
kayıtlarını topladık. O nedenle bu
artışı bekliyorduk ve hazırlığımızı
bu ön kayıt sayılarına göre yaptık.
İkinci Üniversite için kayıt olan
öğrenci sayımız ilk kez bir üniversite okuyacak öğrencilerin sayısını geçti. Yaşam boyu öğrenmeye
ilginin her geçen yıl arttığını görüyoruz.”

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney, İkinci
Üniversite kayıtlarına ilişkin olarak şunları söyledi: “Bu sene kayıt

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
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