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Açıköğretim Sistemi, Kaliteli
Eğitim Malzemeleri ve Çeşitliliğiyle
Dikkat Çekiyor
Dünyanın 3 kıtasında 16 ülkede yükseköğretim
imkânı sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi, öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitim
malzemeleri ve materyal çeşitliliği ile dikkat çekiyor. 57 farklı lisans-önlisans programı ve 53 farklı
e-sertifika programıyla kapsamlı bir program çeşitliliğine ulaşan Açıköğretim Sistemi, son yıllarda
her öğrenciye erişilebilir zengin öğrenme materyali sunma konusunda da önemli bir noktaya ulaştı.
Farklı üniversitelerden yaklaşık 2 bin 500 editör
ve 7 bin 500 yazar ile Türkiye’nin en kapsamlı üniversite kitabı portföyüne sahip olan Açıköğretim
Sistemi, bu temel kaynakları dijital materyallerle
zenginleştiriyor.
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Sistemde, yaprak testlerden çözümlü sorulara, animasyon videolarından sesli kitaplara, canlı derslerden deneme sınavlarına, ünite özetlerinden konu
anlatım videolarına kadar 21 farklı ders materyali
sunuluyor. Bunun yanında 7/24 etkileşim merkezi,
canlı destek sistemi, kariyer desteği, açık kütüphane, sözlük çalışmaları ile öğrencilerin öğrenme
çevreleri her zaman ve her yerden erişilebilir olacak şekilde zenginleştiriliyor.

Yrd.Doç.Dr. H. Cem SAYIN

“Ana-Dil: Türkçe” Projesi ile
Uzaktan Türkçe Öğrenenler Artıyor

Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi için tasarlanan bir uzaktan
öğrenme ortamı olan Ana-Dil:
Türkçe sistemi, artan katılımcı
sayısıyla hızla büyümeye devam
ediyor.
İlk olarak 2017 yılı Kasım ayında
Türk Dünyası Vakfı toplantısında
tanıtımı yapılan ve Mart ayında
Yükseöğretim Kurulu’nda (YÖK)
sunumu gerçekleştirilen Ana-Dil:
Türkçe sistemine 4 aylık bir sürede 10 bin kişi kayıt yaptırarak sistemden yararlanmaya başladı. Ayrıca, sistemin sosyal
medya hesabında da
2 bin 560 takipçisi
bulunuyor.

cı uyruklu bireyler başta olmak
üzere herkese açık bir yabancı dil
portalı sunan sistem, hem çevrim
içi hem de çevrim dışı olarak çalışabiliyor.

Daha üst kurlar eklenmeye
devam edecek
Anadolu Üniversitesinin açık ve
uzaktan eğitim alanındaki tecrübelerini kullanarak, teknolojiyi de
işe koşarak etkili ve gerçek anlamda öğretici bir sistem olarak
geliştirilen Ana-Dil:Türkçe siste-

minde üretimi tamamlanarak kullanıcılara açılan A1 ve A2 düzeyleri yoğun ilgi gördü. Kayıt olan
öğrenenlerin dinleme ve okuma
etkinliklerinin yanısıra, sosyal
medya hesabı aracılığı ile yazma
etkinlikleri de yapabildiği sistem,
alan uzmanları ile yapılan çalıştayda da incelendi. Sisteme gösterilen ilgi neticesinde mevcut
kurların devamının da üretilmesi
gündeme geldi.
Öğr.Gör. Serap UĞUR

Sisteme kayıtlı öğrencilere etkileşimli
derslerden videolu
konu anlatımlarına,
dinleme
etkinliklerinden
animasyonlara kadar pek
çok farklı malzeme
sunuluyor. Şu anda
A1 ve A2 düzeyinde
tamamlanan malzemelerle Türkiye’de
ikamet eden yaban-
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Kamu Kurumları ile İş Birliklerine
Yönelik Görüşmeler Sürüyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi, İkinci Üniversite Programları, AKADEMA tanıtımları ve
kamu kurumları ile gerçekleştirilecek iş birliklerine yönelik kurum
ziyaretlerine devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu

Üniversitesi Açıköğretim Sistemi arasında 2017 yılının Ağustos
ayında başlayan iş birliği ve koordinasyon çalışmaları kapsamında
8 Şubat Perşembe günü Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney,
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcılarından Yrd.Doç.Dr. Sinan

Aydın, Açıköğretim Fakültesi Acil
Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Program Koordinatörü Yrd.
Doç.Dr. Muammer Tün’ün katılımıyla AFAD Başkanı Dr. Mehmet
Güllüoğlu’na ziyarette bulunuldu.

8 Şubat’ta AFAD’a gerçekleştirilen ziyaretten bir kare

AFAD eğitim ve tanıtma faaliyetleri konusunda
muhtemel iş birlikleri görüşüldü

Güllüoğlu ve uzman ekibi, Anadolu Üniversitesine
ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede, Açıköğretim Sistemi, İkinci Üniversite Programları ve AKADEMA taDüzenlenen koordinasyon toplantısının ardından
nıtımlarının yanında, Acil Durum ve Afet Yönetimi
22 Şubat Perşembe günü AFAD Başkanı Dr. Mehmet
Önlisans Programı kapsamında gerçekleştirilmesi
planlanan projelerin üzerinden geçilerek gelinen aşama değerlendirildi. Toplantıda, AFAD’ın toplumda
farkındalık yaratmak için yürüteceği eğitim ve tanıtma faaliyetleri
kapsamında Açıköğretim Sistemi
ile nasıl bir iş birliği kurulabileceği
masaya yatırıldı. Açıköğretim Sisteminde yer alan programlar, video
ve etkileşimli materyaller gibi öğrenme teknolojileri alanındaki bilgi ve teknik altyapı AFAD uzmanlarına tanıtılarak, bu projeye örnek
teşkil edebilecek Açıköğretim maAFAD ile Anadolu Üniversite’sinde gerçekleştirilen toplantıdan bir kare
teryalleri paylaşıldı.

4

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) Eğitim ve Proje Koordinatörü Mustafa Haşim Polat
ve ekibi, iş birliği çalışmalarını
devam ettirmek ve geliştirmek
amacıyla 9 Şubat Cuma günü
Açıköğretim Fakültesi’ne ziyarette
bulundu. Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Yücel Güney, Açıköğretim
Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç.
Dr. Mehmet Fırat ve Yrd.Doç.Dr.

Sinan Aydın, İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güler Günsoy ile Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Seda
Tekeli’nin katıldığı toplantıda iki
kurumun eğitim kadrosunun gerçekleştirebileceği ortak projeler
üzerinden ileriye dönük iş birliği
fırsatları değerlendirildi. Projelerin yanı sıra TİKA’nın yurtdışındaki
eğitim faaliyetlerine Açıköğretim
Sistemi öğretim elemanlarının ne
şekilde katkıda bulunabileceğinin

de görüşüldüğü toplantıda, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu
ve koordinasyon çalışmalarına hız
verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, İkinci üniversite kapsamında tezsiz yüksek lisans ve yüz
yüze eğitim faaliyetleri ile yurt
içi ve dışındaki TİKA personelinin eğitim fırsatlarını ne şekilde
değerlendirebileceği üzerinde de
duruldu.

TİKA’nın AFakültemizde gerçekleştirdiği ziyaretten bir kare

Hazine Müsteşarlığı ile iş birliği fırsatları
değerlendirildi
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.
Mehmet Fırat, İktisat Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Bülent Günsoy ve İktisat Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç.Dr. Yılmaz Kılıçaslan, Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı Personel Daire Başkanı Yalçın Yüksel
ve uzman ekibin katılımı ile gerçekleştirilen toplan-

tıda Açıköğretim Sistemi ile gerçekleştirilebilecek iş
birliği fırsatları görüşüldü. Açköğretim Sistemi, ikinci Üniversite Programları ve AKADEMA tanıtımlarının da gerçekleştirildiği toplantıda, e-Sertifika Programlarındaki materyal çeşitliliğini fırsata çevirerek,
iki kurum ile gerçekleştirilecek iş birlikleri tartışıldı
ve personele dağıtılmak üzere ikinci üniversite ve
Açıköğretim Sisteminin tanıtım broşürleri takdim
edildi.
Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

Hazine Müsteşarlığı’na gerçekleştirilen
ziyaretten bir kare
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Açıköğretim, Geleceğin Aşçılarıyla
Tüyap’ta Bir Araya Geldi

Tanıtım standının ziyaretçileri arasında Azerbaycan ve farklı ülkelerden gelen ödüllü aşçılar da vardı.

Uluslararası İstanbul Mutfak
Günleri, 22 Şubat Perşembe ve
25 Şubat Pazar günleri arasında
Beylikdüzü Tüyap Kongre ve Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu
(TAŞFED) ve Dünya Aşçılar Birliği
(WACS) iş birliği ile organize edilen etkinliğin katılımcılarından
biri de Anadolu Üniversitesi oldu.

ları, yiyecek içecek işletmecileri,
meslek öğretmenleri, öğrenciler,
genç şefler ve hobi olarak aşçılıkla uğraşan kişiler yer aldı.

Turizm ekseninde Açıköğretim
örgün işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyona Açıköğretim
Sistemi’nden Arş.Gör.Dr. Ece Doğantan, Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü’nden Arş.Gör. Sema
Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Ön- Ekincek, bölüm öğrencileri Şeyma
lisans Programı başta olmak üze- Sak, Aydın Kıl, Açıköğretim İstanre Açıköğretim lisans programları, bul-Taksim Tanıtım Ofisi YöneticiAçıköğretim sertifika programları, si Uzm. Özlem Buluş, Açıköğretim
Açıköğretim uzaktan eğitim tez- Basın ve Halkla İlişkiler’den İsa
siz yüksek lisans programları ve Buyun ve Açıköğretim İstanbulTurizm Fakültesi Gastronomi ve Beylikdüzü Büro Yöneticisi Ülkü
Mutfak Sanatları Lisans Programı Avcu eşlik etti.
hakkında bilgiler verilen festivaTurizm programlarına ilgi
lin katılımcıları arasında gastronomi alanında dünyanın önde yüksekti
gelen ülkelerinin federasyon ve Gastronomi bölümü öğrencileriderneklerinin yanı sıra ulusal ve nin yapmış olduğu şeker hamuru
uluslararası gastronomi marka- görsellerinin yanı sıra Açıköğre-
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tim Sistemi programlarını tanıtan
broşür ve kitapların da sergilendiği tanıtım standına, özellikle
aşçılık alanında eğitim almak isteyen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Programı ikinci üniversite
kapsamında okumak isteyenlere
sınavsız geçiş ve dikey geçiş olanakları hakkında bilgi verilirken
meslek lisesi öğrencilerine geleceklerine yön verecek eğitim olanakları konusunda danışmanlık
hizmeti de sunuldu. Yiyecek ve
içecek hizmetleri alanında eğitim
veren meslek lisesi öğretmenleri,
öğrencilerin mesleki deneyime
önem verdikleri için liseyi bitirir
bitirmez mesleğe adım atmak istediklerini belirterek, Açıköğretim
programlarının çalışırken okumak
adına öğrenciler için bulunmaz
bir fırsat olduğunu dile getirdiler.
Aşçılar ve restoran işletmecileri
de Açıköğretim standının ziyaret-

çileri arasındaydı. Örgün olarak çeşitli programlardan mezun olduklarını belirten uygulayıcılar, ikinci
üniversite kapsamında Açıköğretimin turizm programları hakkında bilgi aldılar. Fuarda Açıköğretim
Aşçılık Önlisans Programı kitaplarına da ilgi yüksek-

ti. Türk mutfağının dünyada daha çok tanınmasında
köprü görevi üstlenen etkinlik, aşçılık ve gastronomi
alanlarında sektör ile akademi iş birliğinin sağlanmasına da zemin hazırladı.
Arş.Gör.Dr. Ece DOĞANTAN

Ziyaretçilere ikinci üniversite
olanakları hakkında bilgi verildi.

Meslek Lisesi öğrencileri tanıtım
standına yoğun ilgi gösterdi.

Meslek Lisesi öğretmenleri tanıtım
standında bilgi aldı.
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Kariyer Öyküleri
Diyarbakır Bürosu
“Kariyer Destek Öyküleri” köşesinde büro temsilcilerimizden gelen
öyküleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin bu sayısında,
Diyarbakır Açıköğretim Bürosundan
gelen kariyer destek öyküsü yer alıyor.
Diyarbakır Büro Yöneticisi Refiye Akkul ve tüm büro çalışanlarına vermiş
oldukları hizmetten dolayı teşekkür
eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

‘‘Açıköğretim ile Kariyerime Yön
Veriyorum’’
Ben Mehtap Açıkgöz, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okurken Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim ile ikinci
üniversite kayıtları sayesinde tanıştım. 2015 yılında Açıköğretim
Fakültesi (AÖF) Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne kayıt yaptırdım. Şu anda bir devlet okulunda ücretli öğretmenlik yapıyorum.
Kayıt yenileme ile ilgili bilgi al-

mak için AÖF Diyarbakır Kayapınar Bürosuna gittiğimde ‘‘Kariyer
Planlaması’’ ile ilgili bilgi verildiğini duyunca çok heyecanlandım.
Büroda bana e-Sertifika Programları, İkinci Üniversite ve uzaktan
tezsiz yüksek lisansla ilgili bilgiler verildi. Özellikle Temel Düzey
Türk İşaret Dili Sertifika Programı, Kurumsal İletişim Sertifika
Programı ve Türk Müziği Sertifika
Programı çok ilgimi çekti. Anadolu
Üniversitesinin bu kadar geniş bir
yelpazede e-Sertifika programla-

rı olduğunu hiç duymamıştım. Bu
dönem kayıtları kaçırdığımı öğrenmek beni üzse de bir dahaki
döneme özellikle öğrencilerime
de faydalı olabileceğini düşündüğüm Temel Düzey Türk İşaret Dili
Sertifika Programına kayıt yaptırmak istiyorum. Verdikleri güzel ve
aydınlatıcı bilgilerden dolayı AÖF
Diyarbakır Büro Yöneticisi Şube
Müdürü Refiye Akkul, büro personeli Özcan Ekici ve tüm büro çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.
Arş.Gör. Sibel ŞAHİN
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“Sorularla Öğrenelim”
Uygulaması Artık Cepte!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından Açıköğretim öğrencileri ve herhangi bir konuda kendini geliştirmek isteyen kişiler için geliştirilmiş bir mobil uygulama olan Sorularla Öğrenelim
Uygulaması’na artık cep telefonlarından ulaşılabiliyor. Uygulamada ders kitabının ilgili ünitesinin ana
başlıklarının altında açık uçlu sorular ve cevapları
yer alıyor. Her ünite, sınavlara açık uçlu sorular ve
cevapları ile hazırlanmak isteyen öğrenciler için
mümkün olduğunca çok soru ve cevap istenecek
şekilde hazırlanıyor. Yaklaşık 200 bin soru ve cevap
içeren uygulama kullanılırken derslere ulaşmak
için Fakülte-Program-Dönem hiyerarşisinden veya
“Ders Adı ile Arama”, “Anahtar Kelime ile Arama”
başlıklarından arama yapmak mümkün.
Sorulara çevrimdışı ulaşılmak istendiğinde alt
menülerde yer alan “Çalışma Listeme Ekle” linkine tıklamak yeterli olurken ana menüde yer alan
“Çalışmalarım” başlığından da kullanıcı tarafından
eklenen sorulara ulaşılabiliyor. Öğrenci, incelediği
sorularda hata olduğunu düşündüğünde “Hata Bildir” linkine tıklayarak soruyu ilgililere iletebiliyor.
Kullanıma sunulduktan hemen sonra iOS App Store
platformunda “Popüler Ücretsiz Uygulamalar” kategorisinde en popüler eğitim uygulamalarından biri
olmayı başaran Sorularla Öğrenelim’e ilgi her geçen gün artıyor. Şu an Android’de 50 binden fazla
indirilen uygulamanın, iOS App Store’daki indirilme
sayısı ise 35 bin 100.
Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Açıköğretim Sistemi, Öğrenim
Ortamları Kadar Sosyal
Faaliyetleriyle de Dikkat Çekiyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin öğrencilerine sağladığı öğrenme çevreleri, güncel teknolojilerle desteklenen yeni projelerle zenginleşiyor.
Öğrenme Yönetim Sistemi ile elektronik kitaplardan
etkileşimli videolara, alıştırma testlerinden deneme
sınavlarına kadar zengin öğrenme malzemeleri sunan Açıköğretim Sistemi; oyunlaştırma, sözlük, mobil
uygulamalar, çevrimiçi canlı destek, kariyer desteği,
açık kütüphane, akıllı televizyon uygulamalarıyla da
öğrencilerin öğrenme çevrelerini genişletiyor.
Son yıllarda Açıköğretim Sistemi ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sosyal faaliyetler de dikkat
çekiyor. Gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrencilerin
sosyal yönlerini de desteklemeyi hedefleyen Açıköğretim Sistemi, bu amaç doğrultusunda Çevrimiçi
Öğrenci Toplulukları, Kalite Elçileri, Başarı Belgesi
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Törenleri, Mezun Buluşmaları, Benim Hikâyem gibi
pek çok farklı uygulama ve konserlerin yanı sıra AÖF
Anadolum resmi Facebook sayfasıyla da öğrencileriyle bir araya geliyor.

Öğrenci Toplulukları hem çevrim içi hem de yüz
yüze toplanıyor
2017 yılının Ocak ayından itibaren aktif olarak
öğrencilerle buluşmayı sağlayan Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları kapsamında Tarih Topluluğu, Sinema Topluluğu, Fotoğrafçılık Topluluğu ve Kitap
Topluluğu, çeşitli illerde topluluklara üye öğrencilerle etkinlikler düzenliyor. Düzenlenen bu yüz yüze
etkinliklerin yanı sıra topluluklar https://www.
ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden çevrimiçi

olarak da bir araya gelerek ilgili konuları tartışabiliyor ve fikir alışverişinde bulunabiliyor.
Öğrenme Teknolojileri Araştırma Geliştirme Birimi
bünyesinde 2016-2017 döneminde hayata geçirilen Kalite Elçileri Projesi sayesinde ise öğrenciler
deneyimlerini, yaşadıkları sıkıntıları ve önerilerini
doğrudan ilgililere aktarabiliyor. 2 bin 200’den fazla
öğrencinin kalite elçisi olarak yer aldığı uygulama
sayesinde öğrenme malzemelerinin çeşitliliğinin
artması ve kalitelerinin yüksek tutulması amaçlanıyor. Çeşitli illerde kalite elçileriyle bir araya gelerek
yapılan toplantılarda öğrenciler, bu uygulama sayesinde diğer öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlayabildikleri, kendilerinin geliştirip kullandığı öğrenme
malzemelerini sistemdeki yetkililere aktarabildikleri için Açıköğretim Sistemine daha çok aidiyet hissettiklerini dile getiriyor.

44 ilde 10 binin üzerinde öğrenciyle buluşuldu
Açıköğretim Sistemi öğrencileriyle akademisyenleri
buluşturarak sosyal etkileşimde bulunmayı amaçlayan Başarı Belgesi Takdim Törenleri, 2015 yılından
bu yana sürüyor. Türkiye ve Balkanlar’da toplam 44
ilde 10 binin üzerinde öğrenciyle bir araya gelinen
törenler kapsamında öğrencilerle etkileşim kurmanın yanı sıra mezunlarla da bağlarını koparmak
istemeyen Açıköğretim Sistemi, farklı illerdeki mezunlarıyla da bir araya gelerek onarın iş hayatları,

mezun oldukları programa dair memnuniyetleri ve
öğrenim kalitesini arttırabilmek için fikir paylaşımında bulunuyor.

Açıköğretim Sistemi sosyal medyada da aktif
Açıköğretim öğrencileriyle sosyal medya platformlarında da buluşmayı ihmal etmeyen Açıköğretim
Sistemi, AÖFAnadolum Facebook sayfasıyla her gün
binlerce öğrenciyle etkileşime giriyor. 3 Şubat 2016
tarihinden bu yana aktif olan sayfa, 260 bin’e yakın
takipçisiyle Türkiye’deki üniversiteler arasında sosyal medyada en çok takipçisi olan Facebook sayfası
konumunda bulunuyor. Sayfada eğlenceli etkinlikler, bilgi paylaşımları, duyurular güvenilir kaynaktan
sunuluyor ve öğrencilerin sosyalleşmesi için dinamik bir yapı oluşturuyor.
Açıköğretimin hayatlarına dokunduğu öğrencilerin hikâyelerinden oluşan “Benim Hikâyem” projesi
ise Açıköğretim Sisteminin toplumun her kesimine öğrenim hizmeti götürmesinin önemini bir kez
daha gözler önüne seriyor. Bu kapsamda Açıköğretim Sistemi, koşulları gereği örgün eğitime devam
etme olanağı bulunmayan öğrencilerin ve fiziksel,
işitme ve görme engeline sahip vatandaşların yanı
sıra cezaevlerinde hükmünü tamamlamaya çalışan
vatandaşları da göz ardı etmeden eğitimde fırsat
eşitliğini her koşulda sağlamaya çalışıyor.
Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN
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Görsel İletişim Bilgisi e-Sertifika
Programı Katılımcılarla Buluşuyor
Görsel kültür, görsel estetik, iletişim bilgisi konularında katılımcıların bilgilendirilmesini amaçlayan ve en az lise ve dengi okullardan mezun olan herkesin başvurabildiği Görsel İletişim Bilgisi
e-Sertifika Programı, bilgi ve becerilerini geliştirerek alanında rekabet gücünü arttırmayı hedefleyin herkese eğitim hizmeti sunuyor.
Görsel İletişim Bilgisi e-Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrenciler, kendilerine gönderilen
uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitapları ve Anadolum eKampüs ortamında
verilen hizmetlerden yararlanarak e-Sertifika sınavlarına hazırlanabiliyor. Ders kapsamında katılımcılara “Görsel Kültür”, “Görsel Estetik” ve “İletişim Bilgisi” dersleri sunuluyor.

•
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Görsel Kültür: Görsel Kültür
dersi ile katılımcıların çoklu
ve katmanlı düşünme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Kültür olgusu; mimarlık,
sanat, durağan ve hareketli
görüntü, görsel okuryazarlık
ve sayısal yaşam ışığında ele
alınarak katılımcılara sunuluyor. Ders kapsamında, Bir Yaşam Kültürü Mimarlık, Sanat
Penceresinden İmgeler, Sanatta Yeni Ufuklar, Durağan ve
Hareketli Görüntünün Öyküsü,
Görsel Okuryazarlık ve Sayısal Görsel Yaşam konuları ele
alınıyor.

•

Görsel Estetik: Görsel Estetik
dersi, tüm görsel işitsel ortamlarda karşı karşıya kalındığında başvurulabilecek temel
bir kaynak olarak tasarlandı.
Derste estetik kavramının anlamı ve felsefi boyutu bir sanat
felsefesi bakış açısıyla inceleniyor. Katılımcılara Estetik Bakış, Sanat ve Görsel Sanatlar,
Sanat ve Teknoloji, Fotoğraf,
Gerçeklik ve Gerçeğin Temsili,
Görsel Algı ve Görsel Estetik
Öğeler, Işık ve Renk, Yüzey ve
Kompozisyon, Görüntü Boyutu
ve Zaman Boyutu ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunuluyor.

•

İletişim Bilgisi: İletişim Bilgisi dersi, iletişim bilimin temel
bağlamını ve iletişim nedir
sorusu ile başlayan ve uluslararası iletişim kavramına
kadar uzanan temel bağlamı
açıklamayı hedefliyor. Ders
kapsamında; İletişime Giriş,
Sözel İletişim, Sözsüz İletişim,
Bireylerarası İletişim ve Grup
İletişim, Örgütsel İletişim, Kitle İletişimi, Çevrim İçi İletişim,
Uluslararası ve Kültürler Arası
İletişim konuları inceleniyor.
Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

Benim Hikâyem
Spor Akademisi mezunuyum. 28 yıl yerel
yönetimlerde yöneticilik yaptım. İkinci üniversite olarak Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümüne 5 yıl önce kayıt yaptırdım.
Derslere yoğunlaştıkça yaşamı yeniden yorumlama fırsatım oldu. Son sınıftayım ve
ikisi İngilizce olmak üzere 3 dersim var. Bu
yıl mezun olup Sosyolog olmak istiyorum.
28 yıl yerel yönetimlerdeki görevim gereği
halkla iç içe oldum. Her türlü insanla, olayla karşılaştım. Yaşamıma kattığım sabır ve
ön yargısız bakış açımla çok iyi bir Sosyolog
olabileceğimi düşünüyorum. Demokratik,
laik, hukuk ve eşitlikten yana biri olarak her
kişiyi ve her olayı kendi gerçeğinde görerek yaşama bakıyorum. Sosyoloji dersi bana
çok daha destekleyici bilgiler yükledi. Bu yıl
bitirirsem hemen Siyaset Bilimi alanında
yüksek lisans yapmak istiyorum. 58 yaşındayım ama yüksek lisanstan sonra Allah’tan
bir kaza bela olmazsa, yeni bir bölümü yine
okumak isterim, örneğin Adalet Bölümünü.
Herkese Açıköğretim’i öneriyorum. Ben çok
faydasını gördüm, Saygılarımla.
Bedrettin Gündeş / Mersin
Herkesin hayatında kendine örnek aldığı birileri vardır. Ben,
kendime hep ablamı örnek aldım. Bana göre o dünyanın en
başarılı, en güçlü, en her şeyi bilen, en koruyucu, en sahiplenici meleği. Yıllar sonra beni zorla sınava girmeye ikna eden
kişi. İlk başlarda çok kızmıştım ona o kadar yıl sonra nasıl
çalışacağım, nasıl yapacağım diye. Bana benden daha çok
inandı, güvendi. İlk başlarda hem işi hem de ders çalışmayı
bir arada götürmekte zorlandım ama üstesinden geldim. Okulu alttan hiç ders bırakmadan başarı ile bitiriyorum. Mezun
olmama hem seviniyor hem de üzülüyorum. Çünkü ders
çalışmaya ve sınavlara hazırlanmaya çok alıştım. Benim için
büyük bir boşluk olacak. Artık kendine daha çok güvenen, daha
çok ayakları üzerinde sağlam durabilen bir birey oldum. Ayrıca
bu yıl başlatılan gönüllü kalite elçiliği projenizde gönüllü kalite elçiniz olmak da beni mutlu ediyor. AÖF büyük bir aile ve
bu ailenin bir ferdi olmaktan çok mutluyum. Teşekkürler AÖF,
teşekkürler ablacığım...
Meltem Toprak / Sakarya
Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Açıköğretim Sistemi, Öğrencilerine
İşletme Yönetimi Alanında Tezsiz
Yüksek Lisans Yapma Olanağı Sunuyor

larının iş hayatında karşı karşıya olduğu konular ve
ihtiyaç duydukları bilgi ve birikim sağlanıyor. Önemli sayıda girişimci adayının niteliğinin artırılmasında
katkıda bulunan program nitelikli girişimci ve yönetici
adaylarının geliştirilmesini de hedefliyor.

Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi,
ülkemizde çağdaş anlamda uzaktan eğitim modeli ile
yükseköğretim yapan ilk kurum olma özelliğini taşıyor. İşletme Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek
Lisans Programı ile işletmecilik alanında öğrenim almak isteyen öğrencilere ve işletmecilik alanında çalışan kişilere yardımcı olmak amacıyla Sosyal Bilimler
Enstitüsü bünyesinde tezsiz yüksek lisans fırsatı sunuyor. Program kapsamında yönetici ve girişimci aday-
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Program kapsamında verilen dersler 3 yarıyıldan
oluşurken her yarıyılda öğrencilerin tamamlamakla sorumlu olduğu dersler bulunuyor. Öğrenciye
verilen dersler uzaktan eğitim kapsamında olup
internet üzerinden yürütülüyor. Öğrencileri Final
sınavına Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde katılmaları isteniyor. Dönem içerisinde verilen dersler
ise Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim ve Yöneticiler İçin Ekonomi gibi işletme yönetimine yönelik
alanlara hitap ediyor. Programla ilgili detaylı bilgiye
http://emba.anadolu.edu.tr/sayfa/programhakk%C4%B1nda adresinden ulaşılabiliyor.
Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

AKADEMA’dan İş Görüşmesi Öncesi
için Kişisel Gelişim Programı
Anadolu Üniversitesi Kitlesel Açık Ders Portalı
AKADEMA’da “Kişisel Gelişim” kategorisi altında bulunan dersler arasında katılımcıların iş başvurularından
önce kendilerini hazırlamalarını amaçlayan “Özgeçmiş
Hazırlamak” ve “Etkili İş Görüşmeleri Gerçekleştirmek”
dersleri
bulunuyor.
Ders
içeriklerine
https://www.ekampus.anadolu.edu.tr İnternet adresinden erişebilen katılımcılardan tamamlama belgesi almak
isteyenlerin dersin başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar belirtilen etkinlikleri tamamlaması gerekiyor.
“Özgeçmiş Hazırlamak” dersi, Öğretim Görevlisi
Nurcihan Özkan tarafından yürütülüyor. İş arama
sürecinin en önemli aşamalarından biri olan özgeçmişin,
bilimsel ve içerik olarak daha etkili bir biçimde
hazırlanmasının öğretildiği derste, kişilerin amacına
yönelik doğru özgeç-miş hazırlayabilmelerine yardımcı
olmak amaçlanıyor. “Özgeçmiş Hazırlamak” dersinin
haftalık planı ise şöyle:

• Hafta 1: Biçimsel Olarak Doğru Özgeçmiş
Yazabilmek
• Hafta 2: İçerik Olarak Doğru Özgeçmiş
Yazabilmek
Okutman Hülya Düzenli tarafından yürütülen “Etkili İş Görüşmeleri Gerçekleştirmek”
dersinde ise belirsizlikten, iş görüşmesinde
nelerle karşılaşacağını bilmemekten, kendini
iyi ifade edememekten korkan kişilerin etkili
bir iş görüşmesi gerçekleştirebilmeleri için
bilgiler sunuluyor. Katılımcıların kendini iş
görüşmelerinin öncesine, sırasına ve sonrasına hazırlayabilmelerini amaçlayan dersin
haftalık planı ise şöyle:

• Hafta 1: İş Görüşmesi Hazırlıkları:
Ön Araştırma ve Görüşme Türleri
• Hafta 2: İş Görüşmesi Hazırlıkları:
Kıyafet Tercihi ve Prova Yapmak
•

Hafta 3: İş Görüşmesi Sırasında:
Doğru Sözlü ve Sözsüz İletişim

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Khan Akademi’den Alp KÖKSAL ile
Uzaktan Eğitim Videoları Konuşuldu
Alışılagelen eğitim sistemini değiştirip geliştirmeyi
ve özgünleştirmeye hedefleyen, kâr amacı gütmeyen
ve dünya çapında eğitim gönüllüleri ile içerik hazırlayıp sunan bir organizasyon olan Khan Akademi’nin
Türkiye Distribütörü Alp Köksal, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ni ziyaret ederek, Khan Akademi hakkında bilgiler verdi.

İlkokuldan üniversiteye geniş bir yelpazede, öğrenilmek istenecek pek çok farklı konuda içerik sunan
Khan Akademi’nin Smart TV uygulamasında Anadolu Üniversitesi ile iş birliği kurmuş olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Alp Köksal, Açıköğretim
Sistemi öğrencilerine videolu derslerin yanında
etkileşimli kitaplardan deneme sınavlarına birçok
farklı ders malzemesi sunulmasının kişilerin kendi hız ve ihtiyacı
doğrultusunda öğrenebilmesini sağlayacağını
belirtti.

Öğr.Gör. Serap UĞUR
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Açıköğretim Fakültesi Seminerlerine
Hız Kesmeden Devam Ediyor
Açıköğretim Fakültesi, merkez bina 9. katta yer alan konferans salonunda her hafta düzenlenen seminer, çalıştay, panel ve proje bilgilendirme gibi etkinliklerle Şubat
ayını da bıraktı. Farklı alanlarda uzmanların katılımıyla Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörlüğü
tarafından organize edilen etkinliklerin 16 Şubat Cuma
günkü konuğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Evrim Genç Kumtepe
oldu. Doç.Dr. Kumtepe, katılımcılara “Uzaktan Eğitim Ekseninde Öğretim Diyaloğu” başlıklı bir seminer verdi.

Şubat ayının son semineri Prof.Dr. Mukaddes
Erdem’den
Şubat ayının son semineri Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mukaddes
Erdem’in katılımıyla gerçekleştirildi. 23 Şubat Cuma
günü düzenlenen seminerde Prof.Dr. Erdem “Uzaktan
Eğitim Etkinliklerinin Düzenlenmesinde Öğrenme
Kuramlarının Kılavuzluğu Üzerine” başlıklı sunumuna ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.
Mart ayının ilk proje bilgilendirmeleri semineri ise 1
Mart Cuma günü Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) Projeler Koordinatörü Banu Gültekin Kocaman ve Yönetici Yardımcılarından Rabia
Taş tarafından verildi. Kocaman ve Taş, katılımcılar
için hazırlamış oldukları “Proje Hazırlıkları – Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Tanıtım” başlıklı sunumlarına dair bir seminer verdiler.

ANA-DİL: Türkçe hakkında bilgiler verildi
Mart ayının ikinci semineri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Hülya Pilancı ve Doktor Öğretim Üyesi Bilge Çam Aktaş’ın
katılımlarıyla 9 Mart Cuma günü düzenlendi. Doç.
Dr. Pilancı ve Dr. Öğretim Üyesi Çam Aktaş “ANA-DİL:
Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İçin Uzaktan
Öğrenme Tasarımı” başlıklı çalışmaları üzerine yaptıkları sunumu dinleyicilerle paylaştılar.
Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörlüğü
tarafından düzenlenen etkinlikler, alanında uzman katılımcıların gerçekleştireceği sunumlarla önümüzdeki
haftalarda da devam edecek.
Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
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Açıköğretim Sisteminin Kamu
Kurumlarına Ziyaretleri Sürüyor:
10. Ayda 30. Ziyaret
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, kamu kurumları ile gerçekleştirilebilecek iş birliği olanaklarını belirlemek, yeni eğitim teknolojilerini, hizmetlerini ve sınavsız ikinci üniversite kapsamında yaşam
boyu eğitim fırsatlarını tanıtmak amacıyla kamu
kurumlarına ziyaretler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.
2017 yılı Nisan ayı ve 2018 yılı Şubat ayı arasındaki 10 aylık dönemde toplam 30 ziyaret gerçekleştiren Açıköğretim Sistemi yetkililerinin ziyaret ettiği

AFAD Ziyareti
08.02.2018

kurumlar arasında Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Savunma
Bakanlığı gibi kurumlar da bulunuyor.
Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 ziyaret daha planlanıyor
Bakanlıkların yanı sıra Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye
Belediyeler Birliği, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türksat, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK), Türk Kızılayı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu
(BDDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
Borsa İstanbul ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile
gerçekleştirilen ziyaretlere ek olarak yılın kalan bölümünde yaklaşık 30 ziyaret
daha yapılması planlanıyor.
Arş.Gör.Dr. Gökhan ÖNDER

2017/2018 Gerçekleştirilen ve
Planlanan Ziyaretler
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