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Anadolum e-Kampüs Öğrenci
Başarısını Artırıyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi Öğrenme Teknolojileri
Araştırma Geliştirme Birimi (ÖTAG),
gerçekleştirdiği
araştırmada
Anadolum e-Kampüs’ü kullanan
öğrencilerin,
kullanmayan
öğrencilere göre daha başarılı
olduğu sonucunu ortaya koydu.
Araştırmanın sonucuna göre
Anadolum e-Kampüs’ü kullanan
öğrencilerin not ortalamaları,
kullanmayan öğrencilere göre 13
puan daha yüksek durumda.
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Sistemin kullanımı ile başarı
arasında doğru orantı var
Çalışmadan elde edilen diğer
bir bulguya göre Anadolum
e-Kampüs’te
derse
girme
sıklığı ile sınav notu arasında
da doğru orantı olduğu ortaya
kondu. Buna göre, Anadolum
e-Kampüs’te yer alan derslere 10
defadan fazla giren ve derslerde
bulunan öğrenme malzemeleri
ile çalışan öğrencilerin sınav not

ortalamaları, diğer öğrencilere
göre 23 puan daha yüksek.
Dolayısıyla,
öğrencilerin
Anadolum e-Kampüs’ü kullanarak
derslere girmeleri ve bu derslerde
yer alan öğrenme materyallerine
zaman ayırmaları sınav notlarını
olumlu anlamda etkiliyor.

Arş. Gör. Hakan KILINÇ

İstanbul Başarılı Öğrenciler
Buluşması Gerçekleştirildi
olması açısından öğrencilerin ders
çalışma yöntemleri, kullanılan ders
materyalleri ile Açıköğretim Sistemi
destek malzemelerini hangi sıklıkla
kullandıkları öğrenmek bulunuyor.
e-öğrenme
ortamları
kolaylaştırıyor

Açıköğretim Sistemine kayıtlı ve bulunduğu
illerde öğrenim gördükleri programların en
başarılı öğrencilerinin davet edildiği toplantılar,
30 yaş altı ve üstü olmak iki üzere iki farklı
grupta gerçekleştiriliyor. Toplantıların amaçları
arasında yaş farkının etkisiyle çalışma yöntem
ve tekniklerinin farklılaşıp farklılaşmadığını
gözlemlemek, öğrencileri daha yakından tanımak
ve diğer öğrencilere bilgi ve deneyim aktarımı

öğrenmeyi

İstanbul genelinde 30 yaş altı ve üstü
başarılı öğrencilerle bir araya gelinen
toplantıda Açıköğretim Sistemi’ni
temsilen Anadolu Üniversitesi İşletme
Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi
Ergün Kaya ve İstanbul Açıköğretim
Bürolarının personelleri katıldı. 9 Mart’ta Anadolu
Üniversitesi Misaﬁrhanesi Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirilen toplantıya katılan iki farklı gruptaki
öğrenciler, genel olarak ders kitaplarının oldukça iyi
hazırlandığını, e-öğrenme ortamlarının öğrenmeyi
kolaylaştırdığını ve yardımcı kaynaklara ihtiyaç
duymadan genişletilmiş özet, video dersler, deneme
sınavları, çıkmış sorular vb. öğrenme malzemelerinin
sunulmasının çok faydalı olduğunu belirtti.
Görüşme sonunda raporlaştırılan öğrenci
görüş ve önerileri, sürekli iyileştirme amacı ile
Açıköğretim Sistemi’nin ilgili birim yöneticileri
ve sorumluları ile sistematik olarak paylaşılıyor.

Arş. Gör. Dr. Dilşad TEKİN
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TOJDE ve AUAd Kullanıcı Dostu
Yeni Arayüzleriyle Yayında
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin
hakemli iki saygın dergisi “The Turkish Online Journal
of Distance Education” (TOJDE) ve “Açıköğretim
Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi” (AUAd)
yeni arayüzü ile yayınlandı. Uluslararası saygın
indekslerde taranan ve 19. yılına giren TOJDE ile açık
ve uzaktan öğrenme alanı özelinde Türkiye’deki ilk
ve tek açık erişimli akademik dergi olan Açıköğretim
Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd)
artık kullanıcıya daha kolay, erişilebilir ve hızlı bir

arayüz olanağı sunuyor. Yazı tipi ve yazı boyutu da
güncellenen dergiler alandaki ilgililerinin ziyaretini
bekliyor.
16 farklı ülkeden 38 yazarın yer aldığı TOJDE’nin son
sayısına http://tojde.anadolu.edu.tr, açık ve uzaktan
öğrenme alanında Türkçe makalelerin yer aldığı
AUAd’ın son sayısına ise http://auad.anadolu.edu.tr
adresinden erişilebiliyor.

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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DÜNYADA AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENME

Hong Kong Açık Üniversitesi
Çin hükümeti tarafından 1989 yılında Hong Kong
Açık Öğrenme Enstitüsü olarak kurulan Hong Kong
Açık Üniversitesi, geçen 30 yılda sürekli gelişerek
tam zamanlı lisans ve lisansüstü programlar ile yarı
zamanlı programlar sağlayan tam teşekküllü bir
üniversite hâline gelmiş ve 1997 yılında bugünkü
adını almıştır. 2001 yılında 5 ön lisans, 2003 yılında
1 lisans programı açan kurum, bugün 6 farklı
okulda 220 program ve 800 farklı ders ile sistemini
geliştiren üniversite, 2019 itibariyle 19 binden
fazla aktif öğrencisine 86 lisans, 35 yüksek lisans, 3
doktora programı sunuyor.
Hong Kong Açık Üniversitesinin Sanat ve Sosyal
Bilimler Okulunda; Çin dili ve Edebiyatı, Sosyal
bilimler gibi ön lisans; Sanat Tarihi, Sinematik
Tasarım ve Fotoğraﬁk Dijital Sanat, Animasyon ve
Görsel Efektler, Yaratıcı Reklam ve Medya Tasarımı,
İktisat, Siyaset ve Kamu Yönetimi gibi lisans ve
Uygulamalı Tercüme, Otizm Spektrum Bozukluğu,
Uluslararası Ekonomi ve Gelişim gibi lisansüstü
programlar ve sertiﬁka programları yer alıyor. Lee
Shau Kee İşletme ve Yönetim Okulunda ise; İşletme
ön lisans, Muhasebe, İşletme Yönetimi, Lojistik ve
Tedarik Yönetimi gibi lisans ve İşletme yüksek lisans,
Araştırma Yöntemleri yüksek lisans ve Felsefe
doktora programları ile bu alanlarda sertiﬁka
programları bulunuyor.

Hemşirelik ve Sağlık Çalışmaları Okulu öne çıkan
bölümlere ev sahipliği yapıyor
Eğitim ve Dil Okulunda; Dil Çalışmaları, Erken
Çocukluk Eğitimi gibi ön lisans, İngilizce, Çince
dillerinin öğretimine yönelik lisans, Eğitim yüksek
lisans ve doktora programları ile bu alanlara yönelik
sertiﬁka programları sunuluyor. Hemşirelik ve
Sağlık Çalışmaları Okulu; Hemşirelik, Ruh Sağlığı
Hemşireliği gibi ön lisans, Genel Sağlıkta Hemşirelik,
Hemşirelik gibi lisans, Hemşirelik yüksek lisans
programları ile üniversitenin öne çıkan bölümlerine
ev sahipliği yaparken Bilim ve Teknoloji Okulunda da
Bilişim Teknolojileri ön lisans, Elektronik ve Bilgisayar
Mühendisliği, İnternet Teknolojileri, İstatistiksel
Analiz ve Veri Bilimi, İletişim Teknolojileri gibi lisans,
Mühendislik Yönetimi, Sürdürülebilir Enerji ve Çevre
Bilimleri gibi yüksek lisans ve Mühendislik doktora
programları yer alıyor.
Li Ka Shung Mesleki ve Sürekli Eğitim Enstitüsünde
yönetimden sağlığa, tasarımdan erken çocukluk
eğitimine bir çok farklı kategorilerde sertiﬁka
programları ve dersler sunulmasının yanında yaşam
boyu öğrenme eğitiminden yaşlı akademisine kadar
farklı hizmetler sağlanıyor. Kurum ayrıca Yaratıcı
Sanatlar, Test Etme ve Sertiﬁkalandırma, Hemşirelik,
Enerji ve Çevre Çalışmaları, Erken Çocukluk Eğitimi,
Psikoloji, Kurumsal Yönetim ve Ağırlama Yönetimi
konularında protokollü programlar da sunuyor.

Öğr.Gör. Serap UĞUR
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Kosova’daki Başarılı Açıköğretim
Öğrencisi İkinci Üniversitesini
Okuyor

Gülcan (Harbi) Misini ve kızı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Türkiye’nin
yanı sıra Türk vatandaşlarının yaşadığı ülkeler ve
Türki Cumhuriyetlerde de öğrenim ihtiyacı duyan
herkese Türkçe dilinde öğrenim hizmeti sunmaya
devam ediyor. 30’dan fazla ülkede öğrencisi olan
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin
Kosova’daki başarılı öğrencilerinden biri de Gülcan
(Harbi) Misini. Açıköğretim Sisteminde tamamladığı
İlahiyat Ön Lisans Programının ardından şimdi de
Sosyoloji Lisans Programında son sınıf öğrencisi.
Açıköğretim Sistemiyle ilgili olarak düşüncelerini
“Açıköğretim Sistemini hocalarımdan öğrendim,
bence çok avantajlı bir öğrenim yolu. Coğraﬁ ve
bölgesel sınırları ortadan kaldırıyor, zamandan
ve mekândan bağımsız olması yönüyle İnternet
erişimi olan herhangi bir yerde, herhangi bir
zaman ders çalışmak mümkün. Bu aslında 7/24
öğrenim olanağımızın olduğu anlamına geliyor.
Ben Açıköğretim sayesinde alanımla ilgili olarak
kendimi çok geliştirdim.” sözleriyle ifade eden
Misini, ikinci üniversite kapsamında Sosyoloji Lisans
Programını tercih etmesinin ise özellikle gençlere
sosyal hayatta olmaları gereken yeri öğretebilme
isteğinden kaynaklandığını belirtiyor.
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“Sınavlara e-Kampüs sistemiyle hazırlandım”
Gülcan Misini, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sisteminde okuduğu her iki programda da sınavlara
hazırlanmak için zaman ve mekândan bağımsız
olarak ders çalışma olanağı sunması sebebiyle
e-Kampüs sisteminden faydalanmış. İlahiyat Ön
Lisans Programından mezun olduğunda mezuniyet
törenine katılmak için Eskişehir’e gelen, diploma
almanın heyecanını kendisine öğrenim sürecinde
destek olan eşi ve kızıyla beraber yaşayan başarılı
Açıköğretim öğrencisi, “Açıköğretim Sisteminin
bana kattığı en büyük kazanç kendime güvenimin
artması oldu. Evli ve çocuklu olmama rağmen
bunu yapabildim. Çoğu zaman kızımla beraber
aynı çalışma masasında çalıştık. İsteyen herkes
yapabilir, evli ve anne olmak üniversite okumaya
engel değil. Ben Açıköğretim Sistemiyle hayallerimi
gerçekleştirdim.” diyerek sözlerine son verdi.

Arş. Gör. Gözde TÜRKTARHAN

Hizmetiçi Eğitim
Koordinatörlüğünden Yeni
Eğitim Videoları

Büroların hizmet
kalitesinin artırılmasının yanı sıra öğrencilerin
öğrenme süreçlerine de destek vermek amacıyla
yenilikçi çalışmalar yapan Açıköğretim Sistemi
Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü, öğrenme
materyalleri
geliştirme
konusunda
yaptığı
çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Bu amaçla
bir süredir üzerinde çalışılan ve “İş Hayatı 101”
çatısı altında birleştirilen yeni eğitim videolarının
çekimleri, TV Yapım Merkezinin desteğiyle
Üniversitemiz Turizm Fakültesinde mart ayının ilk
haftasında gerçekleştirildi.

Eğitim videoları çok yakında yayında
Önceki senaryolarda olduğu gibi yeni
çekilen senaryolar da küçük bir aile
şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren
Açık Tekstil’in kurumsallaşma süreci
ve değişen çevreye uyum sağlama
çabaları
üzerine
kurgulanıyor.
Bu kapsamda kaleme alınan
ilk senaryoda, şirketin stratejik
planlama sürecinde misyon, vizyon
ve stratejilerini nasıl belirleyeceğine
ilişkin renkli diyaloglara ve anlatımlara
yer veriliyor. Dr. Öğr. Üyesi Serap Cavkaytar’ın
“tekstil mühendisi” rolünü üstlenerek ekibe
katılması ile daha dinamik bir yapıya kavuşan
ikinci senaryoda ise “inovasyon” konusu ele
alınıyor. Koordinatörlük; kurumsal imaj ve itibar,
dış kaynaklardan yararlanma, toplantı ve zaman
yönetimi, ﬁnansman yönetimi, motivasyon, müşteri
ilişkileri yönetimi, denetim, farklılıkların yönetimi,
pazarlama, dış ticaret, performans yönetimi gibi
çalışma hayatının önemli konularını içeren diğer
senaryoların çekimlerini de önümüzdeki aylarda
tamamlamayı planlıyor.

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
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Uşak’ta “Kardeş Okul Projesi”
Etkinliği
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Gönüllü
Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencileri 8 Mart
Cuma günü Kardeş Okul Projesi kapsamında seçilen
Uşak ilindeki Bozkuş İlkokulu ve Bozkuş Ortaokulu
öğrencileri ile “Tanımazsak Tanıtamayız” etkinliğinde
bir araya geldi.
Etkinliğin açılışına Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat
Aydın, PTT Başmüdürü İsmail Ertaş, Uşak Esnaf
Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, Uşak İl Kültür
Turizm Müdürü Şerif Söyler, İskender Pala İl Halk
Kütüphanesi Müdürü Muhammet Özdemir, Bozkuş
İlköğretim Okulu Müdürü ve öğretmenleri, Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ve
kulüp üyeleri katıldı
“Şehre karşı aidiyet duygularını artırmayı
hedeﬂiyoruz”
Etkinlikte konuşan Anadolu Üniversitesi Uşak Bürosu
Yöneticisi Öğretim Görevlisi Ahmet Mıdık: “Projeye
katılan okullarımızdaki öğrencilerimizin birçoğu

taşımalı sistemle, köylerden geliyorlar. İlkler kenti
dediğimiz Uşak’ımızın tarihi ve turistik yerlerini
gezdirip onlara tarih bilinci aşılamak, yaşadıkları
şehre karşı aidiyet duygularını artırmak için bu
projeyi geliştirdik. Öğrencilerimize yatırım yapıyoruz
ki onlar da ileride tanıdıkları, bildikleri şehirlerini
daha iyi tanıtabilsinler. Uşak, Türkiye’nin tanınmayan
illerinden bir tanesi, bu kapsamda projenin amacına
ulaşacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından PTT Hizmet Binasına giden
öğrencilere, PTT Uşak Başmüdürü İsmail Ertaş
tarafından PTT’nin işleyişi hakkında bilgiler verildi.
Rehberler eşliğinde kent müzesini ziyaret ederek
kent tarihi hakkında bilgi alan öğrenciler Atatürk
Etnografya Müzesi’ni, Uşak Arkeoloji Müzesi’ni, Uşak
Belediyesi’ni, Bedesten Çarsısı’nı, Burma Camii’ni ve
eski Uşak evlerini ziyaret etti. Etkinlik, öğrencilerin
Uşak Devlet Demir Yollarının katkılarıyla yolcu treni
ile yaptıkları şehir turuyla sona erdi.

Arş. Gör. Sibel ŞAHİN

8

Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı
ve Kodlama Konusunda Yeni
e-Sertiﬁka Programları Sunuyor

Anadolu Üniversitesinin sunduğu e-Sertiﬁka
programlarına web tasarımı ve kodlama konusunda
4 yeni program eklendi. Bu programlardan biri olan
Web Tasarımının Temelleri e-Sertiﬁka Programı,
katılımcıların web okuryazarlığı, web ortamlarında
telif/etik konuları ve kullanıcı deneyimi tasarımı
hakkında güncel bilgiler almalarını sağlıyor. Bu
program web tasarımı konusunda temel bilgilerin
edinilmesi ve mevcut bilgi ve yeteneklerin
geliştirilmesine katkı sağlanmasını amaçlıyor.
Web Tasarımının Temelleri e-Sertiﬁka Programı’na
kayıt yaptıran katılımcılar, kendilerine gönderilen

uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış
ders kitapları ve Anadolum eKampüs Sistemi’nde
sunulan e-öğrenme hizmetlerinden yararlanarak
sertiﬁka sınavlarına hazırlanıyor. Programa, web
tasarımcılar, web geliştiriciler (web developer), web
yöneticileri (webmaster) ve yazılım sektöründeki
diğer çalışanlar başta olmak üzere, akademik ve
idari personel, lise mezunları, ön lisans mezunları,
lisans mezunları, lisansüstü mezunları dahil olmak
üzere web tasarımı alanında bilgi edinmek ve
yazılım sektöründe yöneticilik yapmak isteyen
herkes katılabiliyor.

Web Tasarımının Temelleri e-Sertiﬁka Programı kapsamında katılımcılara Web Okuryazarlığı,
Web’de Telif Hakları ve Etik ile Kullanıcı Deneyimi Tasarımı dersleri sunuluyor:
•

•

•

Web Okuryazarlığı: Bu derste; okuryazarlık kavramı, web teknolojilerinin temelleri ve
yeterlikleri, web’de yazma ve etkin katılım, bilgiye erişim, sosyal medya okuryazarlığı, web
bilgi okuryazarlığı, web’de mahremiyet gizlilik ve bilgi güvenliği ve web etiği konularına
değiniliyor.
Web’de Telif Hakları ve Etik: Bu derste; bilgi toplumunda telif hakkı, web’de telif haklarına
ilişkin temel kavramlar ve mevzuat, web’de ﬁkri mülkiyet, web tasarım standartları, web
tasarımcılığının mesleki sorumluluklar, web tasarımı telif haklarında güncel gelişmeler,
lisanslama ve sözleşmeler, dijital hakların yönetimi etiği konularına değiniliyor.
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı: Bu derste; kullanıcı deneyimi ve tasarımının önemi, kullanıcı
deneyimi tasarım süreci bileşenleri, kullanıcıların özellikleri ve gereksinimleri, etkileşim
kavramı ve tasarım, etkileşimli tasarımın temelleri ve yöntemleri, kullanıcı arayüzü tasarımı,
görsel iletişim ve arayüz tasarımı, web uygulamalarına yönelik graﬁk tasarım araçları etiği
konularına değiniliyor.

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

9

Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans
Programı Özel Güvenlik Personeli
Olarak Çalışmak İsteyenlere
Akademik Eğitim Fırsatı Sunuyor
Açıköğretim Fakültesi bünyesinde uzun süredir
eğitim veren Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans
Programı, güvenlik personeli adayı mezun öğrenci
ihtiyacını karşılıyor. Özel güvenlik personeli
olarak çalışmak isteyenlerin akademik eğitim
alarak bir özel güvenlik personelinin sahip olması
gereken bilgileri kazanmasını hedeﬂeyen program
kapsamında uygulanması muhtemel başlıca
kanunları bilen, temel hak ve özgürlüklere sahip
personel yetiştiriliyor. Bu amaçla eğitim veren ön
lisans programının öğrenci alımlarında bazı şartları
bulunuyor. Bunlar, mesleği yapmayı engelleyecek
ﬁziki ve ruhsal engelin olmadığına, erkek adayların
170 cm’den, kadın adayların 163 cm’den kısa
olmadığına dair sağlık kurulu raporu ile sabıka
kaydının olmadığını gösteren belgelerden oluşuyor.

Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans Programını
başarı ile tamamlayan mezunların faaliyet alanları
arasında toplantı, konser, spor karşılaşması, sahne
gösterileri ve benzeri etkinlikler, hava meydanı,
gar, liman, terminal, üniversiteler, bakanlıklar gibi
kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri,
bankalar gibi özel kişilere ait işletmeler bulunuyor.
Özel güvenlik personeli, aynı zamanda bu faaliyet
alanlarında polis ve jandarmadan oluşan genel kolluk
personelini tamamlayıcı şekilde kamu güvenliğinin
sağlanmasından da sorumlu olabiliyor. Özel Güvenlik
ve Koruma Ön Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgiye
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiyeprogramlari/acikogretim-fakultesi-onlisansprogramlari-2-yillik/ozel-guvenlik-ve-koruma
adresinden ulaşılabiliyor.

Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Açıköğretim Sistemi Seminerleri “EFQM
Mükemmellik Modeli”, “Öğretmenler İçin
Çevrimiçi Eğitim Yüksek Lisans Modeli” ve
“İletişimde Arayüzler” Başlıklı
Sunumlarla Devam Etti
Açıköğretim Sistemi Seminerlerinde bu ayın üçüncü
semineri Türkiye Kalite Derneği Eskişehir Şubesi
Genel Sekreteri Faruk Gülen tarafından “EFQM
Mükemmellik Modeli” başlığıyla gerçekleştirildi.

Ayın dördüncü semineri ise Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi İlker
Usta tarafından gerçekleştirilen “Öğretmenler İçin
Çevrimiçi Eğitim Yüksek Lisans Modeli” başlığıyla
gerçekleşti.

Mart ayının son seminerinin ise Trakya Üniversitesi
Keşan Yusuf
Çapraz Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu’ndan Doç. Dr. Erdem Öngün tarafından
gerçekleştirilecek olan “İletişimde Arayüzler” başlıklı
seminer olması planlanıyor.

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN
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