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Bu yazının amacı sizlere, sizi anlatmak. Evet doğru 
okudunuz, bu yazı sizlere sizi anlatacak, yani Açıköğ-
retim Fakültesi’nde okuyan siz öğrencilere, Uzaktan 
Eğitim öğrencilerini yani sizi anlatacak. Açıköğretim 
Fakültesi’nin hangi programında okuyorsanız oku-
yun, kaç yaşında olursanız olun, mesleğiniz, eko-
nomik durumunuz ne olursa olsun, sizi yani Hayat 
Boyu Öğrenenleri anlatacak bu yazı. 

Hayat Boyu Öğrenme, bireyin kişisel, sosyal ve mes-
leki gelişimini sağlamak amacıyla, hayatı boyunca 
gerçekleştirdiği etkinliklerin tümü olarak nitelendi-
rilmektedir (Odabaşı, Kuzu ve Günüç, 2012). Bu et-
kinlikleri gerçekleşterinlere ise Hayat boyu öğrenen 
diyoruz. Yapılan araştırmalar, Hayat Boyu Öğrenen 
olmanın çok da kolay üstesinden gelinecek bir du-
rum olmadığını gösteriyor. Bu konuda biraz incele-
me yaptığınızda karşımıza bazı parametreler çıkıyor.

Örneğin,Teksas Üniversitesi Sağlık Birimi’nin öneri-
lerine göre, Hayat Boyu Öğrenme için bireylerin şu 
özelliklere sahip olması bekleniyor:

1.	 İlgi	 alanlarınızı	 bilme:	  Eğer ilgi alanlarınızı 
belirleyebilrseniz, bu size gelişiminizi hangi 
alanlarda ve nasıl yapabileceğiniz konusunda 
önemli bilgiler sağlar.

2.	 Öğrenme	 stilinizi	 bilme:	 	Herkesin öğrenme 
stili farkldır. Kimimiz görerek, kimimiz işiterek 
daha iyi öğreniriz. Kimimiz not alarak , kimimiz 
yüksek sesle okuyarak çalışırız. Nasıl daha etki-
li öğreneceğinizi bilmek, sececeğiniz etkinliğin 
yapısını seçmede size yardımcı olacaktır.

3.	 Amaçlarınızı	 belirleme:	  Amaçların belirlen-
miş olması, kendimize uygun programları seç-
mede ve gelişimimizi o yönde ilerletmede pu-
sulamız olacaktır.

4.	 Etkili	okuma	alışkanlığı	:	 Hayat Boyu Öğren-
me etkili bir okuma alışkanlığı gerektirir. Deği-
şik türde metinleri okuma kapasitesinin geliş-
tirilmesi bu yönde yapılabilecek bir çalışmadır.

5.	 Kaynakları	 araştırma:	  Nerden öğrenebileci-
ğinizi,  erişimin nasıl olacağını, kaynağın güve-
nilir olup olmadığını belirleyebilmelisiniz.  

6. Aynı düşüncedeki insanların gruplarına katılım: 
İlgi ve düşünce benzerlikleri  sizlerin öğrenme 
kapasitesini arttırmanın yanı sıra , sosyalleş-
menizi sağlar  ve takım çalışması ruhunu ka-
zandırır.

7.	 Sorumluluk	alma:	  Hayat Boyu Öğrenenlerde 
sorumluluk bilincinin olması , olması özellikle 
sizler gibi uzaktan öğrenim öğrencileri için çok 
önemlidir. Bu bilinç, çalışmalarının zamanla-
masının tamamen içsel motivasyona bağlı ol-
duğu tüm öğrenenler için geçerlidir.  

8.	 Beceri	ve	bilgilerinizi	paylaşma:	 Bilgi çağının 
en önemli özelliği  olan bilgi paylaşımı, tekno-
loji sayesinde daha da kolaylaşmıştır. Bilgiyi 
paylaşmak, bilişsel süreçleri harekete geçirdiği 
kadar, ruhsal süreçleri de olumlu yönde etkiler.

9.	 Çevrimiçi	 dersler	 alma:	  Hayat Boyu Öğre-
nenler için hazırlanmış çevrimiçi eşzamanlı ya 
da eş zamansız birçok ders vardır. İlgileriniz ve 
ihtiyaçlarınız doğrultusunda bu derslerden fay-
dalanabilirsiniz.  

10.	 Merakı	canlı	tutma:		Merak, öğrenme için yakıt 
niteliğinde bir  özelliktir. Merak edin ,araştırın, 
inceleyin, öğrenin… 

Hayat Boyu Öğrenenler için önerilen bu  bilgileri 
destekleyecek  bir ikinci kaynakta ise Malone 2014 
tarihli “İçimizdeki Dahiyi Uyandırın – Hayat Boyu 
Öğrenme Becerilerine Rehberlik” kitabında, Hayat 
Boyu Öğrenenler için  okuma becerisinin ve sevgisi-
nin hayat boyu öğrenmede en önemli araç olduğunu 
ve okuma yeterliğinin en üst düzeyde geliştirilmesi 
gerektiğini vurgular. Sonrasında ise, hayat boyu öğ-
renen olabilmenin koşullarını şöyle sıralar:

* Önceliğiniz olmalı: Hayat boyu öğrenmeye 
önem verdiğiniz kadar öğrenirsiniz.

* Yansıtma yapmalısınız: Öğrendiklerinizi etkili 
hale getirmenin en önemli yolu üzerinde çalış-
maktır. 

* Meraklı olmalısınız: Öğrenme merakla gelişir.

* Bildiklerinizi öğretin: Başkalarına öğretirken 
oluşan öğrenme en kalıcı öğrenmedir. 

* İç görünüzü geliştirin: Bir resme herkes bakar, 
ancak görülenler farklıdır. 

* Yoğunlaşın: Yaptığınız işe tüm yoğunluğunuzu 
verin.

* Beslenmeniz ve hareket düzeniniz iyi olsun.

* Farklı öğrenme stillerinizi geliştirin: Görsel, işit-
sel ve dokunarak öğrenmeleri geliştirin. 

Açıköğretim Öğrencisi Kimdir?
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Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI

Bunlar benim önemli gördüğüm ve sizlerin de ula-
şabileceği iki kaynaktan derlediklerim. Kendinizi 
buldunuz mu bu satırlarda? Hangisi sizsiniz? Arka-
daşınız ,eşiniz, kardeşiniz hangisi? Sizde hiç olmadı-
ğını düşündüğünüz özellikler varmı? O zaman öğ-
renmeye , yenilenmeye devam…Yazımı Mevlanadan 
bir dörtlükle bitireyim, size de bir ödev vereyim . 
Ülkemizde Hayat Boyu Öğrenme yi destekleyen şiir-
leri, özlü sözleri bulup, yazın bize….

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi, 

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,

Dünle beraber gitti cancağızım

Ne kadar söz varsa düne ait

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”

Impact, UTMB Newsletter. https://www.utmb.edu/
impact/home/2017/04. İndirildği tarih 19 Nisan 
2019.

Malone ,S.A  Awaken the Genius Within—A Guide to 
Lifelong Learning Skills  2014. Glasnevin Publishing 
Dublin. Training(2015 June) , İndirildği tarih 19 Ni-
san 2019. https://trainingmag.com/how-become-
lifelong-learner

Odabaşı, F., Kuzu, A. & Günüç, S. (2012). Characteris-
tics of lifelong learner. In P. Resta (Ed.), Proceedings 
of SITE 2012--Society for Information Technology 
& Teacher Education International Conference (pp. 
4037-4039). Austin, Texas, USA: Association for the 
Advancement of Computing in Education (AACE). İn-
dirildği tarih 19 Nisan 2019 https://www.learntech-
lib.org/p/40239/

https://www.utmb.edu/impact/home/2017/04.
https://www.learntechlib.org/p/40239/
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Siste-
mine kayıtlı görme engelli öğrencilerin 
dersleri dışında sosyal hayatlarında da 
okuyup faydalanabilecekleri farklı alan-
larda pek çok kitap, Açıköğretim Sistemi-
ne ait Açık Kütüphaneye kazandırılıyor. 

Türk Edebiyatından Dünya edebiyatı-
na, tarihten psikolojiye, romandan şiire 
pek çok tür ve konuda yazılmış eseri 
bünyesinde barındıran Açık Kütüphane, 
öğrencilerin kendilerini edebî, tarihî, 
sosyolojik ve kültürel alanlarda da ge-
liştirmelerine yardımcı olmayı hedef-
liyor. “Sesli Kitap” projesini de hayata 
geçirmeye hazırlanan Açık Kütüphane, 
bu kapsamda öncelikle görme engelli 
öğrencilerimiz için temel eserleri bün-
yesine katmaya devam ediyor.

Sesli Kitap Koleksiyonu Açık  
Kütüphanede

378	Sesli	Kitap	Açık	Kütüphanede	Yer	Alacak

Çoğunluğu Anadolu Üniversitesi tarafından seslen-
dirilmiş 378 eser, kalite kontrolünün yapılmasının 
ardından zaman içerisinde Açık Kütüphanede ye-
rini alacak. Öncelikli olarak belirlenen 194 eserin  
ses, okuma ve kayıt kalite kontrolünün yapılması 
planlanıyor. Kısa süre içerisinde öğrencilerle bulu-
şacak olan sesli kitapların 64’ünün kontrolleri ise 
tamamlandı. 

Görme engelli öğrencilerimiz, aralarında L. N. 
Tolstoy, Reşat Nuri Güntekin, Ernest Hemingway, 
Doğan Cüceloğlu gibi farklı şair ve yazarların 
eserlerinin bulunduğu sesli kitap koleksiyonuna  
https://acikkutuphane.anadolu.edu.tr adresinden 
ücretsiz olarak ulaşabilecekler.  

Arş.Gör. Dilşad TEKİN

https://acikkutuphane.anadolu.edu.tr
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Mezunlarımız Çalışma Hayatında 
Da Öne Çıkıyor

Açıköğretim Sisteminde öğrencilerin başarı durum-
ları sadece ders alma aşamasında değil aynı zaman-
da mezun olduktan sonra da takip edilip değerlen-
diriliyor. Bu şekilde ders programları ve içeriklerinin 
güncellenmesi ve mezunların hayat başarılarının ar-
tırılması hedefleniyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen 
2017 yılı Mezun İzleme Anketi sonuçlarını sizlerle 
paylaşmak istedik.

2017 Mezun İzleme Anketine katılan 25 bin 521 kişi 
içerisinde en fazla mezun olunan programlar sıra-
sıyla 5 bin 655 kişi ile İşletme, 3 bin 311 kişi ile 
Kamu Yönetimi ve 2 bin 829 kişi ile İlahiyat prog-
ramları oldu. Bu programları bin 520 mezun ile Ada-
let ve bin 295 mezun ile İktisat programları izliyor. 
Ankete katılanların %80’ini ise son 4 yılda mezun 
olanlar oluşturuyor. Ankete katılanların çalışma 
durumları incelendiğinde en büyük payın sırasıyla 

kamu sektörü, ardından özel 
sektör ve serbest meslek oldu-
ğu dikkati çekiyor. 

Anket sonuçları mezunlarımızın 
büyük kısmının mezun oldukla-
rında hâlihazırda bir işte çalış-
tıklarını gösteriyor. Öte yandan 
Okul Öncesi Öğretmenliği, İngi-
lizce Öğretmenliği, Yaşlı Bakımı, 
Sosyal Hizmetler, Çocuk Geli-
şimi ve Lojistik gibi istihdam 
olanağı yüksek programlardan 
mezun olan öğrencilerin %30 
ile %50 oranında bir kısmının 
mezuniyetten sonraki ilk 4 sene 
içerisinde bir işte çalışmaya 
başladıkları görülüyor. 

Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN
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Geleneksel 35. Bahar Şenlikleri 
Spor Etkinlikleri Tüm Coşkusuyla  

Sürüyor
Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel 35. 
Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikleri tüm coşkusuyla sü-
rüyor. Kura çekimlerinin ardından başlayan müsaba-
kalar, 3 Mayıs’ta Voleybol ve 4 Mayıs’ta ise Basketbol 
final müsabakalarının oynanmasıyla son bulacak. 

Bu yıl 35’incisi düzenlenen Anadolu Üniversitesi Ba-
har Şenlikleri basketbol müsabakalarına, 14’ü erkek 
ve 5’i kadın olmak üzere 19 fakülte takımı katılım 
gösteriyor. Voleybolda ise 11’i erkek, 9’u kadın ol-
mak üzere 20 takım mücadele veriyor. Açıköğretim 
Fakültesi ise müsabakalarda basketbolda kadın ve 
erkek, voleybolda ise erkek olmak üzere 3 takım ile 
yer alıyor. 

Arş.Gör.Dr. Gökhan ÖNDER
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Açıköğretim Sistemi Uşak’taki  
Liselerde Tanıtılıyor

Açıköğretim Sisteminin ve İkinci Üniversite fırsatının tanıtımı tüm illerde olduğu gibi Uşak ilinde de hız 
kesmeden devam ediyor. Mart ve Nisan aylarında AÖF Uşak Bürosu personeli tarafından Uşak ilinde bulu-
nan lise öğrencilerine “Hayalinizdeki Üniversite, Özgüvenli Gelecek ve İkinci Üniversite Fırsatları” konulu 
konferans verildi. Uşak Bürosu personelinin büyük bir özveri ile destek verdiği konferanslarda, üniversite 
ve meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, özgüven kazandıracak faaliyetler, iş yaşamındaki 
başarının sırları, yeteneklerin keşfedilmesi, kişinin sosyal ve kültürel yönden gelişimi, üniversite tercihinde 
önemli olan hususlar, ikinci üniversite fırsatları gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.

Konferanslar esnasında Açıköğretim Sisteminin tanıtımı yapılarak İkinci Üniversite, e-Sertifika, Akadema 
hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Bu kapsamda Uşak ilinde eğitim-öğretim veren yaklaşık 10’a 
yakın lisede verilen konferanslara öğrencilerin, rehber öğretmenlerin 
ilgisinin bir hayli yüksek olduğu gözlendi. Ayrıca öğrencilerin öğren-
mek istedikleri konularda da soruları yanıtlanmaya çalışıldı. 

Öğr. Gör. Ahmet Mıdık, bu tür konferansların ve tanıtımların devam 
edeceğini belirterek bu konuda kendilerine yardımcı olan eğitim ku-
rumlarına, katkı ve destek sağlayan fakülte personeline, okul idareci-
lerine ve rehber öğretmenlere teşekkürlerini iletti. 

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN



Açıköğretim Sistemi İş Birliği  
Toplantıları Devam Ediyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, kamu ku-
rumlarına yeni eğitim teknolojilerini ve hizmetlerini, 
AKADEMA ve e-sertifika programlarını, sınavsız ikin-
ci üniversite kapsamında yaşam boyu eğitim fırsat-
larını tanıtmak ve kamu kurumları ile gerçekleştiri-
lebilecek iş birliği olanaklarını belirlemek amacıyla 
toplantılarına tüm hızıyla devam ediyor. 

İş birliği toplantıları kapsamında ilk olarak Mesleki 
Yeterlilikler Kurumu yetkilileri ile bir araya gelindi. 
Anadolu Üniversitesinden Anadolu Üniversitesi Açı-
köğretimden  Sorumlu  Rektör Yardımcısı Prof.Dr. 
Yücel Güney, ANAPER Müdürü Doç.Dr. Saye Nihan 
Çabuk ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Sinan Aydın, Mesleki Yeterlilikler 
Kurumu’ndan ise Mesleki Yeterlilikler Kurumu Baş-
kanı Adem Ceylan ve Başkan Yardımcısı Metin Kara-

man ve ekibinin katılımlarıyla gerçekleşen toplan-
tıda gelecekteki iş birliği fırsatları üzerinde görüş 
alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Anadolu Üni-
versitesi Açıköğretim Destek Sistemi (AÖS) tanıtımı 
gerçekleştirildi. Sistemin geliştirilmesi başta olmak 
üzere beş ayrı konu başlığında iş birliği seçenekleri 
üzerinde görüşmeler yapıldı. 

Açıköğretim Fakültesi yetkilileri bir sonraki ziyaret-
lerini ise T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB)’na 
gerçekleştirdiler. KOBİ Araştırmalar ve Proje Koor-
dinasyon Daire başkanı Ertuğrul Çetinkaya ve eki-
bi, Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölüm 
Başkanı Prof.Dr. Volkan Yüzer, Anadolu Üniversite-
si Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç.
Dr. Mehmet Fırat ve Dr. Öğretim Üyesi Sinan Aydın 

tarafından ziyaret edildi. Anadolu 
Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eği-
tim hizmetlerinin tanıtımının yanı 
sıra çeşitli konularda iş birliği ya-
pılmasında fikir birliğine varıldı. 
Çetinkaya ve ekibi en kısa zaman-
da iş birliği konularını geliştirmek 
ve somutlaştırmak için Eskişehir’de 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesine bir ziyarette bulunma-
ya hazırlanıyor. 

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
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ETS’de İlk Görev Atamaları  
Gerçekleştirildi

Açıköğretim Fakültesi Öğrenme 
Teknolojileri Araştırma- Geliş-
tirme Birimi (ÖTAG), bünyesinde 
hayata geçirilen Envanter Takip 
Sistemi’nde (ETS) bir taraftan ge-
liştirme süreci devam ederken, 
katkı payı kapsamında ilk görev 
atamaları da yapıldı. Katkı payı 
ödemeleri için ilk görev ataması 
Nisan ayı içerisinde ETS üzerin-
den gerçekleştirildi. 

Katkı payı kapsamında yapılan 
tüm işlerin kademeli bir şekil-
de ETS platformuna geçirilmesi 
planlanıyor. Ayrıca sistem saye-
sinde akademik personelin uz-
manlığına, daha önceden yaptığı 
görevlerdeki başarısına ve eksik 
materyallerin dağılımına göre gö-
rev bölümü yapılması hedefleni-
yor. Bu kapsamda ilk aşamada ek-
sik materyallerin belirlenerek her 
ay duyurulması ve görev talebine 
göre görev ataması yapılması ön-

görülüyor. Ancak aynı işin birden 
fazla akademik personel tara-
fından seçilmesi durumunda ise 
öncelikle uzmanlık, sonrasında da 
ilgi alanı ve performans puanı göz 
önüne alınacak. ETS aynı zaman-
da Açıköğretim Sistemi kapsa-
mında üretilmiş ve üretilecek olan 
tüm malzemelerin kim tarafından 
hazırlandığını ve kontrol edildiği-
ni, ne zaman yayınlandığını, hangi 
kitaba bağlı olduğunu ve öğrenci 
dönütlerini de kapsayacak.

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir başlangıç 
ile başladı benim hikâyem. Lisede hedefim net, se-
çimim kararlıydı ve bu sebeple yoğun bir çalışma 
temposuna girmiştim. Kendimi hayallerime yakın 
hissediyordum, ta ki eşim ile tanışana dek. Asla 
yapmam dediğim şeyi yaptım, evlendim. Mutlu bir 
evlilik yaşıyorum evet ama hedefimi yarıda keserek 
kendimi aldatmış hissediyordum ve gurbetin de ge-
tirdiği etkiyle bir boşlukta gibiydim. Eşim fark etti ve 
bir şeyler yapmak istiyordu. Biliyordu düşündükleri-
mi, çevresinde okuyan insanları keşfe çıktı. Yurt dışı 

eğitim imkânlarının olup olmadığını dahi bilmiyor-
dum. Daha sonra Türkiye’deki hocalarım ile iletişime 
geçtim ve buradan da yapabileceklerimi öğrendim. 
Bu beni fazlaca mutlu etmişti. O zamanlar başvuru 
için bile nasıl çaba harcamıştım, hiç unutmuyorum. 
Hele ki çevremdeki insanların hakkımda konuşup 
saçma olduğunu ve gereksiz bir işe kalkıştığımı dü-
şündüklerini duyduktan sonra hırsım daha da art-
tı. Nasip bu ki henüz dersler yeni başlamışken bir 
çocuğumuz olacağını öğrendik. O dönem hayatımın 
en zorlayıcı dönemiydi, hastalığım başladı ve evla-
dımı kaybetmek üzereydim. Korktum ve eğitimimi 
dondurmak zorunda kaldım. İki yıl ardından tekrar 
başladım ve bu okulu bitirmeye yeminliyim. Eşime 
bu konuda maddi-manevi zor bir durumun içine de 
soktum. Sınav merkezi yaşadığımız şehirden fazla-
sıyla uzak ve bir sınav için gidişim birçok zorluğu da 
beraberinde getiriyor. Çocuğum ile birlikte yorucu 
ve masraflı bir yolculuk oluyor. Otellerde konakla-
mak zorunda kalıyoruz. Bu yıl beni sevindiren bir 
şey e-Kampüsün varlığı oldu. Bu zorlu yolda emeği 
geçen herkese çok teşekkür ederim. Sakın ertele-
meyin elinizde olan şeyler için önemli olan tek şey 
kararlılık ve azim.

Esra	Kacır	/	Vienne	Fransa

Benim Hikâyem

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Bu yaşıma kadar çok hayal kırıklığı yaşadım. Hep 
derslerimde başarılı bir öğrenciydim. Liseye baş-
ladığımda babamı kaybettim. Hayatımın en üzücü 
olayıydı bu. Liseyi bitirdim ve karşıma eşim çıktı. Ev-
lenme ile üniversite arasında gelgitler yaşadım ve 
eşim galip geldi. Daha sonra okumadığım için defa-
larca pişman oldum ve hala da pişmanım. Bebeğim 
oldu ve hiçbir şey için geç olmadığını düşündüm. 
İyi ki de düşünmüşüm çünkü hayallerim yoksa ben 
de yokum. İyi ki Anadolu Üniversitesi var. Kızımdan 
dolayı çok zorlanıyorum çalışmakta ama e-Kampüs 
işimi çok kolaylaştırıyor. Yemek yaparken, bebeği-
mi uyuturken bile ders çalışabiliyorum. Sınava gi-
derken benim gibi hem anne olup hem okuyan ve 
yaşça benden büyük olan ablalarıma ve abilerime 
rastlıyorum ve hırslanıyorum. Okumanın yaşı olmaz, 
50 yaşıma da gelsem diplomamı alacağım ve gurur-
la asacağım duvarıma. Hiçbir şey için geç değil, iyi ki 
varsın Anadolu Üniversitesi.

Ümran	Karataş	/	İstanbul



11

Yaz Dönemi e-Sertifika  
Programlarına Kayıtlar Başladı

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika 
Programları, Açıköğretim Siste-
mindeki derslerden yararlanmak 
isteyen fakat üniversite sınavı-
nı kazanamayan bireyler için iş 
kurma ve yönetme konuların-
da eğitim görme fırsatı sunu-
yor. e-Sertifika Programlarına, 
Türkiye’de ikamet eden Türk va-
tandaşları ya da yabancı uyruklu 
bireyler başvurabiliyor. En az lise 
ve dengi okullara ait bir diploma-

ya sahip olan herkesin başvurabi-
leceği e-Sertifika Programlarında, 
eğitim ve öğretim internete daya-
lı olarak uzaktan öğretim yönte-
miyle gerçekleştiriliyor.

2018 Yaz dönemi e-Sertifika 
Programlarına kayıt başvu-
ruları 22 Haziran’a kadar ya-
pılabilecek. e-Sertifika Prog-
ramlarına başvuru İnternet 
ortamında yapılıyor. Başvuru sü-
reci ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise  

http://esertifika.anadolu.edu.tr/
basvuru İnternet adresinden eri-
şilebiliyor. Kayıt ücretleri; yeni ka-
yıt için 250 TL, kayıt yenileme için 
ise 125 TL olup kayıt yenileme 
işlemleri 04-22 Haziran tarihleri 
arasında yapılabilecek. e-Sertifika 
Programları, 2018 Yaz Döneminde 
toplam 51 program aracığıyla öğ-
renme hizmeti sunuyor. Bu prog-
ramlar ise şöyle:



Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

Programlar hakkında ayrıntılı bilgiye http://esertifika.anadolu.edu.tr/ İnternet adresin-
den erişilebiliyor. e-Sertifika Programlarının öğrenme ortamları, uzaktan öğretim tekniklerine 

göre tasarlanmış ders kitapları ile e-Öğrenme hizmetlerinden oluşuyor. e-Sertifika Programlarına 
kayıt yaptıran öğrenciler, adreslerine posta yoluyla gönderilen uzaktan öğretim yöntemine göre 
hazırlanmış ders kitaplarının yanı sıra https://ekampus.anadolu.edu.tr/ İnternet adresinde sunu-
lan e-Öğrenme hizmetlerinden yararlanarak e-Sertifika sınavlarına hazırlanabiliyor.

• Bilgi Sistemi Tasarımı e-Sertifika Programı 

• Coğrafi Bilgi Sistemleri (NETCAD) 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

• İngilizce Sertifika Programı (A1 Düzeyi)

• İngilizce Sertifika Programı (A2 Düzeyi)

• İngilizce Sertifika Programı (B1 Düzeyi)

• 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

• Kooperatifçilik 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

• Teaching Knowledge Test

• Temel Basın Fotoğrafçılığı e-Sertifika Programı

• Temel Düzey Türk İşaret Dili e-Sertifika  
Programı

• Temel Mutfak Kültürü e-Sertifika Programı

• Temel Radyo ve Televizyon Haberciliği 
e-Sertifika Programı

• Temel Sendikal Haklar e-Sertifika Programı

• Tıp Sekreterliği e-Sertifika Programı

• Turkcell Mağazada Pazarlama Yönetimi 
e-Sertifika Programı

• Turkcell Perakende Mağaza Yönetimi 
e-Sertifika Programı

• Turkcell Perakendeciliğe Giriş e-Sertifika  
Programı

• Turkcell Perakendecilikte Müşteri 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

12
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Kişisel Gelişiminize AKADEMA  ile  
Katkıda Bulunun 

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

AKADEMA’da, “Kişisel Gelişim” kategorisi altında bulunan 13 ders arasında “Bilgi Okur Yazarı Olmak” ve 
“Medyayı Doğru Okumak” dersleri de yer alıyor. Katılımcılar, ders içeriklerine https://ekampus.anadolu.edu.
tr/ İnternet adresinden ulaşabiliyorlar. Tamamlama Belgesi almak isteyen katılımcıların ise dersin başlan-
gıç tarihinden bitiş tarihine kadar olan sürede gördüğü derslerdeki belirtilen etkinlikleri tamamlamaları 
gerekiyor.

Öğr. Gör. Harun Bozna tarafından yürütülen “Bilgi Okur Yazarı Olmak” dersi katılımcılara; bilgi gereksinimini 
tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma ve etkin kullanma ve iletme becerisi olarak tanımlanan bilgi 

okuryazarlığı hakkında içerikler sunuyor. Dersi tamamla-
yan katılımcıların, bilgi kavramını ve bilgi okuryazarlığını 
tanıması, bir bilginin geçerli ve güvenilir olup olmadığına 
karar verebilmesi amaçlanıyor.  3 hafta süren “Bilgi Okur 
Yazarı olmak” dersinin haftalık planı ise şu şekilde:

•	 Hafta	 1: Bilgi, bilgi hiyerarşisi, geçerli ve  
 güvenilir bilgiye erişim

•	 Hafta	 2:	 Bilgi okuryazarı bireyin özellikleri,  
 bilgi problemlerini çözme

•	 Hafta	 3:	 Bilgi okuryazarlığı kavramının  
 bileşenlerini tanıma, yaşam boyu öğrenme ve  
 becerileri

Medyadaki bilgi yoğunluğu karşısında pa-
sif bir alıcı olmak yerine, medyayı okuya-
bilecek, medyanın dilini çözebilecek bilinç 
düzeyine ulaşmak ve iletişim olgusun-
da aktif bir birey olarak yer almak medya 
okuryazarı olmanın temel şartını oluşturu-
yor.  Elif Uğurluoğlu tarafından yürütülen 
“Medyayı Doğru Okumak” dersi, medyayı 
doğru okumak konusunda farkındalığı art-
tırmayı hedefliyor. Medyada gerçekliği ve 
kurguyu ayırt etme becerisinin kazandırıl-
dığı bu derste, medyanın olayları ve olgu-
ları nasıl ve neden belli yönleriyle yansıt-
tığı ele alınıyor. Dersin haftalık planı ise şu 
şekilde:

•	 Hafta	1:	Medya ve İşlevleri 

•	 Hafta	 2:	 Medyada Gerçeklik ve 
Kurgu

https://ekampus.anadolu.edu.tr/


Konaklama İşletmeciliği Lisans 
Programı Mezunlarına Pek Çok  

 Alanda İstihdam Olanağı Sunuyor
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakülte-
si bünyesinde uzun süredir eğitim veren 
Konaklama İşletmeciliği lisans programı 
öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. 
Program, konaklama endüstrisinde artan 
kalifiye eleman talebini karşılamaya yö-
nelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve 
kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yö-
netebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi 
amaçlıyor. Örgün eğitime girme olanağı 
bulamayan kişilere konaklama işletme-
ciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma 
alanında eğitim fırsatı da veren program, 
üniversite çağındaki gençlerin yanı sıra bir 
işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı 
bulamayanlar ile ön lisans diploması olan 
ve bunu lisans derecesine yükseltmek iste-
yenlere önemli fırsatlar sunuyor.

Program kapsamında öğrencilere 
“Otel İşletmelerinde Konaklama 
Hizmetleri” ve “Genel Turizm Bil-
gisi” gibi temel dersler verilirken, 
bunların yanı sıra “Yiyecek- İçecek 
Hizmetleri” ile “Kongre ve Etkin-
lik Yönetimi” gibi alan dersleri de 
veriliyor. Özellikle konaklama iş-
letmelerinin sayısındaki hızlı artış 
dikkate alındığında, mezunların 
önemli bir kısmı bu işletmelerde 
farklı yönetim düzeylerinde istih-
dam edilebilecekler. Konaklama 
işletmeciliği lisans programıyla 
ilgili detaylı bilgiye https://www.
anadolu.edu.tr/acikogretim/turki-
ye-programlari/isletme-fakultesi-
lisans-programlari-4-yillik/ko-
naklama-isletmeciligi adresinden 
ulaşılabiliyor.

 Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Açıköğretim Seminerleri Farklı 
Konu ve Konuklarla Devam Ediyor

Açıköğretim Sistemi kapsamında Ar-Ge ve Uluslara-
rası İlişkiler Grup Koordinatörlüğü tarafından orga-
nize edilen Mart ayı seminerleri, farklı alanlardaki 
uzmanların katılımıyla tamamlandı. Nisan seminer-
leri ise ara vermeden devam ediyor. Mart ayında 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim 
Elemanlarından Doç.Dr. Mehmet Fırat “Yüz Yüze ve 
Açıköğretim Mezunlarının Deneyimleri”, Doç.Dr. Nil-
gün Özdamar “Açık ve Uzaktan Öğrenmede Tasarım 
Araştırmaları: Göz İzleme, Tasarım Tabanlı Araştırma”, 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Adile Aşkım 
Kurt ise “Yılın Sözcükleriyle Teknoloji Buluşması” 
başlıklı sunumlarını gerçekleştirdikleri seminerler 
kapsamında katılımcıları bilgilendirdiler. 

Nisan	seminerleri	de	oldukça	verimli	başladı

Nisan ayının ilk semineri ise Anadolu Üniversitesi 
Porsuk Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanların-
dan Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Selçuk Kıray’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Dr.Öğr.Üyesi Kıray, “Günümüz Film 
Teknolojisinde Ses ve Görüntü: Gerçeklik Yanılması 
Üzerine Bir Söyleşi” başlıklı sunumunu katılımcılarla 
paylaştı. 

Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörlüğü 
tarafından düzenlenen seminerler, alanında uzman 
katılımcıların gerçekleştireceği sunumlarla önü-
müzdeki haftalar da devam edecek.

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
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AOFAnadolum’da Hedef, Etkinlik  
ve Ödül Sayılarını Arttırmak 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi Fa-
cebook sayfası AOFAnadolum, ödüllü etkinliklere 
devam ediyor. 2017-2018 Bahar Dönemi Ara Sınav-
larında “Çalışma Ortamını Videoyla Paylaş” adıyla 
düzenlenen etkinlikle aynı hafta bir de ödüllü anket 
paylaşıldı.  

Bu tarz ödüllü etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü 
ve gelecek etkinliklerde de ödüllerin daha da çe-
şitlendirileceğini ifade eden Açıköğretim Sistemin-
den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, 
etkinliklerin ve ödüllerin sayısının arttırılmasına 

yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Güney, 
“Etkinliklere katılımın yüksek olması bizim için se-
vindirici çünkü bu faaliyetler, sayfada sosyalleşme-
yi ve öğrencilerimizin paylaşıma girmesini sağlıyor. 
Bu paylaşımlara katılımın yanı sıra Üniversitemizi 
temsil eden bir ödül almak öğrencilerimiz için ai-
diyet duygusunu pekiştirmek adına da olumlu bir 
etki sağlıyor. Bu sebeple gelecek haftalarda bu tür 
etkinliklere daha çok yer vermek istiyoruz, bununla 
birlikte ödülleri de çeşitlendirmek ve daha çok öğ-
rencimize ulaşmak hedefimiz.” diye konuştu.  

Öğr.Gör. Serap UĞUR
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi Kuzey Amerika Programları 

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar  
Dönemi Ara Sınavları Başarıyla  

Gerçekleştirildi
Anadolu  Üniversitesi  Açıköğretim  Sistemi,  Ame-
rika  Birleşik  Devletleri’nde  ve  Kanada’da  15  Nisan  
2018  Pazar  günü  bahar  dönemi  ara  sınavlarınıba-
şarılı  bir  şekilde  gerçekleştirdi. Kuzey  Amerika  Prog-
ramlarına  kayıtlı  öğrenciler,  2017-2018  öğretim  yılı-
nın  bahar  döneminin  ilk  sınavına  Houston,  Maryland,  
New  York  ve  Kanada’nın  Toronto  kenti  olmak  üze-
re  dört  merkezde  girdiler.  Ayrıca,  Türkiye  Program-
larından  Kuzey  Amerika  Programlarına  naklini  aldır-
dıktan  sonra  derslerini  tamamlayarak  mezun  olan  
altı  öğrencinin  diplomaları kendilerine  takdim  edildi.    
Program  hakkında  daha  fazla  bilgi  almak  isteyenler   
http://usa.anadolu.edu.tr/  adresini  ziyaret  ederek  de-
taylı bilgiye  ulaşabilirler.    

Ayşe PERİ MUTLU
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