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Tanıtım ve İş Birliği Toplantıları 
Ağustos’ta Da Tüm Hızıyla  

Devam Etti

İçişleri Bakanlığı’na gerçekleştirilen ziyaretten bir kare

AFAD’a gerçekleştirilen ziyaretten bir kare

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 
İkinci Üniversite Programları, AKADEMA tanı-
tımları ve kamu kurumları ile gerçekleştirile-
cek iş birliklerine yönelik kurum ziyaretlerine 
Ağustos’ta da tüm hızıyla devam etti. 

Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.
Doç.Dr. Sinan Aydın, Açıköğretim Fakültesi 
Yüz yüze Öğretim Hizmetleri Genel Koordi-
natörü Yrd.Doç.Dr. Çetin Polat ve Açıköğretim 
Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Önli-
sans Program Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Mu-
ammer Tün, 17 Ağustos’ta Ankara’da bir dizi 
görüşmeler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, İl Özel İdare 
Genel Müdürlüğünde gerçekleşti-
rilen ilk görüşmede, Doç.Dr. İlker 
Gündüzöz ile Acil Durum ve Afet 
Yönetimi programı hakkında kar-
şılıklı fikir alışverişinde bulunula-
rak, programın geliştirilmesi adına 
adımlar atıldı. Ayrıca Türkiye’de il 
ve ilçe yönetimi ile ilgili büyük bir 
eğitim açığı olduğunu vurgulayan 
Gündüzöz, konu ile ilgili bir ön 
lisans programı hazırlanmasının 
yerinde olacağı fikrini paylaştı. Bir 
sonraki toplantıda iş birliklerinin 
geliştirilmesini hedefleyen ekip, 

tanıtım faa-
liyetleri için 
de Eğitim 
ve Personel 
Dairesi Baş-
kanlıkları ile görüşmeler gerçek-
leştirdi. 

Aynı gün Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı(AFAD), Bilgi 
İşlem Dairesinde gerçekleştirilen 
ziyarette ise, AFAD tesisleri ziya-
ret edilerek, Açıköğretim Siste-
mi hakkında bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Ayrıca Türkiye’nin tek 
kriz merkezi salonunda, önümüz-

deki haftalarda 150 personelle 
gerçekleştirilecek bir sunum için 
gerekli planlamalar başlatıldı. 

Milli Savunma Bakanlığı, KBRN 
Savunma Grup Başkanlığına ger-
çekleştirilen ziyarette ise karşılık-
lı bilgi alışverişinde bulunularak, 
MSB Müsteşarı ile gerçekleştirile-
cek bir sonraki toplantıda görüşü-
lecek iş birliği seçeneklerine iliş-
kin ön hazırlıklar gerçekleştirildi.

AFAD’a gerçekleştirilen ziyaretten bir kare



Milli Savunma Bakanlığı’na gerçekleştirilen ziyaretten bir kare

Sermaye Piyasası Kurumu’na gerçekleştirilen ziyaretten bir kare

18 Ağustos’ta ise Yer ve Uzay Bilimleri Enstitü-
sü Müdürü Yrd.Doç.Dr. Uğur Avdan, Açıköğretim 
Fakültesi Sağlık Programları Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Gökhan Kuş ve Açıköğretim Fakültesi Merkez 
Büro Yöneticisi Salih Gümüş TÜRKSAT’a bir zi-
yaret gerçekleştirerek, TÜRKSAT Kurumsal İleti-
şim Direktörü R. Ruşen Kömürcü ile görüştüler. 
Açıköğretim Sistemi ile gerçekleştirilebilecek iş 
birliği fırsatlarının görüşüldüğü toplantıda ayrı-
ca Açıköğretim Sistemi, İkinci Üniversite Prog-
ramları ve AKADEMA tanıtımları gerçekleştirildi.  

Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.
Dr. Sinan Aydın, İşletme Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Yrd.Doç.Dr. Ergün Kaya ve Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. 

Savaş S. Ateş, 23 Ağustos tarihinde Ulaştırma 
Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
(SHGM)’ne bir ziyaret gerçekleştirerek, İkinci 
Üniversite Programlarının tanıtımını gerçek-
leştirdi.

İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç. 
Dr. Didem Paşaoğlu Baş ise 23 Ağustos’ta önce 
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İletişim 
Dairesi Başkanlığında bir görüşme gerçekleş-
tirdi. Ardından Kalkınma Bakanlığı, Özel İhtisas 
Komisyon Koordinatörü Mehmet Uzunkaya ile 
görüşerek hem kurum içi hem de Türkiye’deki 
bütün Kalkınma Ajanslarına, Açıköğretim Siste-
mi ve İkinci Üniversite Programlarının tanıtım-
ları gerçekleştirilerek, yeni iş birliklerine yöne-
lik temaslarda bulundu. 
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Kalkınma Bakanlığı’na gerçekleştirilen 
ziyaretten bir kare

TÜRKSAT’a gerçekleştirilen ziyaretten bir kare

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
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Açıköğretim Sisteminin ilk olma 
özelliği taşıyan bir öykü yarışması 
düzenleyerek önemli bir yeniliğe 
daha imza attığını Mayıs sayımız-
da duyurmuştuk. Çevrimiçi öğren-
ci topluluklarından biri olan kitap 
topluluğu adına Nisan ayında 
“Yaşam Boyu Öğrenim” konulu 
kısa öykü yarışması düzenlenmiş 
ve 23 Mayıs Salı günü gerçekleş-
tirilen mezuniyet töreninde de-
receye giren öğrencilere ödülleri 
teslim edilmişti.

Çevrimiçi Kitap Topluluğunun 
yürütücüsü Doç.Dr. Gökhan Tunç 
yarışmada öğrencilerimizden 
gelen öykülerin, bir öykü kitabı 
olarak yayımlanacağı müjdesi-
ni verdi.  Doç.Dr. Gökhan Tunç’un 
yayıma hazırlayıp Uzman Serpil 
Mutlu Kırlı’nın Türkçe kontrolle-
rini yaptığı öykü kitabı “52 Öykü 
52 Yaşam” adıyla raflardaki yeri-
ni alacak. 52 Öykü 52 Yaşam, Açık 
Kütüphanede de yer alacak ve 
böylece öykülere herkesin ulaşa-
bilmesi sağlanacak.

Çevrimiçi Kitap Topluluğunun 
yürütücüsü Doç.Dr. Gökhan Tunç, 
düzenlenen bir yarışmadan böy-
lesine nitelikli bir çıktının elde 
edildiğini görmekten mutluluk 
duyduğunu dile getirirken gele-
cekte de topluluk olarak bu tür 
etkinliklerin gerçekleştirileceği 
müjdesini verdi.

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

Açıköğretim Öğrencilerinin Yazdıkları 
Öyküler Kitap Oluyor



Açıköğretim sisteminin başlattı-
ğı Türk Klasikleri Çeviri Projesine 
ilişkin haberi Temmuz sayımızda 
sizlerle paylaşmıştık. Bu projeyle 
birlikte telifi olmayan Türk klasik-
leri Latin harflerine aktarılacak. 
Bu hâliyle yeniden yayımlanan 
Türk Klasikleri Açık Kütüphane 
üzerinden erişime açılacak ve Açı-
köğretim Sistemine kayıtlı öğren-
ciler bu eserlerden ücretsiz ola-
rak yararlanabilecekler. Projenin 
yürütücülerinden Doç.Dr. Gökhan 
Tunç, Ahmed Midhat Efendi’nin 
“Felatun Bey” ile Rakım Efendi ve 
Recaizade Mahmut Ekrem’in “Ara-
ba Sevdası” romanlarının yayım-
landığının müjdesini verdi. 

Ahmed Midhat Efendi’nin “Fela-
tun Bey ile Rakım Efendi” roma-

nı aynı sayfada hem Latin hem 
de Osmanlı harfleriyle yer alacak 
şekilde hazırlandı. Romanın Os-
manlı harfleriyle yazımını Doç. 
Dr. F. Betül Üyümez, Uzman Ser-
pil Mutlu Kaya, Okutman Rah-
metullah Uzun gerçekleştirirken 
Latin harfleriyle yazımı ise Doç. 
Dr. Gökhan Tunç ve Yrd.Doç. Dr. 
Ebru Özgün tarafından yapıldı. 
Basımı tamamlanan Recaizade 
Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası” 
romanı ise sadece Latin harfleriy-
le yazılmış olup Yrd.Doç.Dr. Halit 
Biltekin tarafından hazırlandı. Bu 
kitaplar basılmış olup Açık Kütüp-
hanede yerini aldı.

Bunların dışında hâlen çevirisi de-
vam eden ilk Türk romanı olarak 
kabul edilen Şemsettin Sami’nin 

“Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı 
romanı; ilk tarihî roman olarak 
kabul edilen Namık Kemal’in 
“Cezmi” romanı; ilk modern öykü 
kitabı olarak kabul edilen Sami 
Paşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” 
kitabı da en kısa sürede basımı 
ve dağıtımı yapılarak Açık Kü-
tüphanedeki yerini alacak. Bu ro-
manların çeviri ekibinde Yrd.Doç.
Dr. Halit Biltekin, Yrd.Doç.Dr. Ebru 
Özgün, Arş. Gör. Oğuzhan Buğra 
Uluyüz, Okt.Dr. Mustafa Ever, Okt.
Dr. Ezgi Aslan, Okt. Gönül Yüksel 
yer alırken Prof.Dr. Emine Kolaç ve 
Doç.Dr. Gökhan Tunç ise editörlü-
ğünü üstleniyor. 

Türk Klasikleri Çeviri Projesi  
Hayata Geçti
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Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
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İkinci Üniversite’ye yaşanan yoğun talep nedeniyle İkinci Üniversite İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri 6 
Ekim 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

•   Lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına,

•   Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilirler.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt 
yaptıracak adayların, “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik 
Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekmektedir.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu’nda açık-
lanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF 
bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilirler.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kı-
lavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim  adresi 

Kılavuzlar bağlantısından veya http://aof.anadolu.
edu.tr  adresinden ulaşılabilir. Adaylar, ders trans-
feri ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye  
www.anadolu.edu.tr/acikogretim  adresi Duyurular 
bölümünden ulaşabilirler.

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER

İkinci Üniversite Başvuru ve 
Kayıt Tarihleri Uzatıldı

www.anadolu.edu.tr/acikogretim
http://aof.anadolu.edu.tr
www.anadolu.edu.tr/acikogretim
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Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi öğrencileri, Tayvan’ın baş-
kenti Taipei’de 29’uncusu düzen-
lenen Dünya Üniversite Yaz Spor 
Oyunları’ndan (29. Summer Uni-
versiade) önemli dereceler elde 
ederek yurda döndü. Açıköğretim 
Sisteminde yer alan İşletme Li-
sans Programı 1’inci sınıf öğren-
cisi İrem Yaman Tekvando dalında 
altın madalya alırken, Kamu Yöne-
timi Lisans Programı 1’inci sınıf 
öğrencisi Demir Elmaagaçlı okçu-
luk dalında makaralı yay bireysel 
ve karışık takım kategorilerinde 
2’nci olarak iki gümüş madalya 
elde ederek Anadolu Üniversitesi-
ne büyük mutluluk yaşattı.

Açıköğretim Öğrencileri Taipei’den 
Madalyalarla Döndü

Haberi büyük bir sevinçle paylaşan kafile direktörü Prof.Dr. Hayri Ertan, yarışmaya ve elde edilen başarılara 
ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:  “Ülkemizi katıldığımız tüm dallarda sporcularımız layıkıyla temsil 
etmeye çalıştı.  Derece alan sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Ülkemize gururla dönüyoruz. Bu sporcu-
ların arasında benim de mensubu olduğum Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sisteminde öğrenci olan 

sporcularımızın da olması ayrı bir 
gurur kaynağı.” 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sisteminden Sorumlu Rektör Yar-
dımcısı Prof.Dr. Yücel Güney, ise 
Açıköğretim Sistemi öğrencileri-
nin elde ettikleri derecelere ilişkin 
olarak “Sabırsızlıkla güzel haberler 
almayı bekliyorduk. Öğrencileri-
mizle gurur duyduk. Bir kez daha 
uluslararası bir mecrada bu tür 
başarılarla temsil edildik. İrem ve 
Demir’i fakültemize davet edip 
başarılarından ötürü tebrik istiyo-
rum.” dedi.
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Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge 
(ÖTAG) Birimi bünyesinde Envan-
ter Takip Sistemi (ETS) aktif yayın 
dönemine başlıyor. “https://ets.
anadolu.edu.tr/” İnternet adresin-
den yayına başlayan ETS, uzaktan 
eğitim öğrenme malzemelerinin, 
dizgi sürecinden başlayıp öğren-
me yönetim sisteminde öğrenci-
lere sunulana kadarki tüm aşa-
maları takip eden ve kayıt altına 
alan bir üretim planlama ve yöne-
timi sistemi olma özelliği taşıyor. 

Öğrenme malzemelerinin üretim 
aşamaları, kişiler, işlemler ve ta-
rihlerle birlikte etiketlenerek, her 
değişiklik farklı bir sürüm olarak 
tutuluyor. Bu sayede öğrencilere 

verilen hizmetin malzeme karşılı-
ğı, sürümü ile birlikte bilinebiliyor 
ve dönütler daha kolay bir şekil-
de değerlendirilebiliyor. Sistemin 
sağlamış olduğu tüm bu veriler 
ile problemler en ince ayrıntısına 
kadar analiz edilebiliyor. Sistem, 
bünyesinde barındırdığı kaynak 
yönetimi, kalite kontrol,  süreç 
takibi, raporlama, çalışan perfor-
mans takibi, ilişkili sistemlerle 
entegrasyon esnekliği ve genişle-
meye müsait altyapısı ile de talep 
edilen tüm gereksinimleri karşı-
layabiliyor. 

Geliştirilme çalışmaları süren sis-
teme ilerleyen dönemlerde katkı 
payı, puantaj ve öğrenme mal-

zemeleri üretimine yönelik gö-
rev atama işlemlerinin de dâhil 
edilmesi planlanıyor. Bu sayede 
üretim sürecinde görev alan tüm 
akademisyenler, ürettikleri mal-
zemenin öğrenciler tarafından 
verilen puanlarını ve hata dönüt-
lerini kolaylıkla takip edebilecek-
ler. Üretilen malzemelerin kalite 
durumu, öğrenci puan ve hata dö-
nütleri, görevi tamamlama süresi, 
kontrol puanları gibi ölçütlere 
göre değerlendirilerek öğrenci-
lere sunulan hizmetin kalitesinin 
artırılması hedefleniyor.

Envanter Takip Sistemi (ETS)  
Başlıyor

ETS Anasayfa

https://ets.anadolu.edu.tr/
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Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK

ETS Görev Sayfası

ETS Rapor Sayfası
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Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN

Yenilenen “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat 
ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği” ile; 

•   2017-2018 öğretim yılından itibaren Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrenci-
ler artık daha özgürce ders seçimi yapabilecek, 

•   FEDEK* kapsamındaki Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde belirlen ders-
lerde başarıyla uygulanan açık uçlu sınavlardan 
sonra proje derslerinde parçalı sınav uygulamasıyla 
öğrencilerin başarıları, çağdaş tekniklerle değerlen-
dirilecek,

•   Ayrıca öğrencileri ilgilendiren diğer önemli bir 
yenilik de sınav itiraz süresinin 3 güne düşürülme-
siyle birlikte bu sayede sınav sonuçları daha kısa 
sürede açıklanabilecek. 

Daha özgürce ders seçimi dönemi başlıyor

Açıköğretim Sisteminde artık öğrenciler istedikleri 
gibi ders seçimi yapabilecek. Daha önceki dönem-
lerde Fakülte tarafından kayıt yeniletecek öğrenci-
lere 30 AKTS kredi ders ataması yapılıyor, öğrenci-
ler de 45 AKTS krediye kadar ders ekleyebiliyordu. 
Ayrıca öğrenciler FF harf notunu aldıklarında ya da 
akademik durumu “Tekrar” durumunda olduğunda 
koşullu geçer notlu (CD, DC, DD) derslerini de almak 
zorunda kalıyordu. 

Yeni uygulama ders seçiminde esnekliği de berabe-
rinde getirmiş oldu. Artık kayıt yeniletecek öğren-
ciler, ders seçimini tamamen kendileri yapacak ve 

öğrenim hayatlarını dilediği şekilde planlayabile-
cek. Başka bir deyişle öğrenci koşullu geçer notlu 
dersini seçmek zorunda kalmayacak. Üstelik yeni 
kayıt yaptıran öğrenciler de üçüncü dönemlerinden 
itibaren istedikleri şekilde ders seçimi yapabilecek. 
Ancak öğrencilerin, mezun olabilmeleri için FF harf 
notlu derslerinin olmaması ve Genel Not Ortalama-
larının 2,00’ın üzerinde olması gerekiyor. 

Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Prog-
ramlarında öğrenim gören öğrenciler proje ödevleri ile 
tanışıyor

FEDEK kapsamındaki programlarda 4. sınıfta öğ-
renim gören öğrenciler proje dersi alacaklar. Proje 
ödevlerini nasıl hazırlayacaklarına dair bilgileri al-
dıktan sonra projelerin hazırlanma süreci başlayacak 
ve 2-3 haftada bir ara değerlendirmeler gerçekleşti-
rilecek. Uzman puanlayıcılar tarafından değerlendi-
rilecek olan bu ödevler 4 yanlışın bir doğruyu götür-
düğü sisteme dâhil olmayacak ve öğrencilerin tüm 
çabaları puanlarına yansıtılacak.

Sınav itiraz sürelerinin 3 güne düşürülmesiyle sınav 
sonuçları daha hızlı açıklanabilecek

Öğrencilerin önem verdiği konulardan biri de şüp-
hesiz sınav sonuçların kısa sürede açıklanması. Bu 
kapsamda Açıköğretim Sisteminde sınav sonuçları-
nın daha hızlı açıklanabilmesi için sınav itiraz süre-
leri 3 gün olarak belirlendi.

* FEDEK: Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlen-
dirme ve Akreditasyon Derneği

   Anadolu Üniversitesi Açıköğretim  
  Sisteminin Öğrenci Odaklı Hizmetleri  
  Sürüyor



Açıköğretim Sistemi bünyesinde yeni 
açılan ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 
itibariyle öğrenim vermeye başlayan İn-
gilizce İşletme ve İngilizce Uluslararası 
İlişkiler Lisans Programları ile Arapça İla-
hiyat Önlisans Programı ders içerikleriy-
le oldukça ilgi çekiyor. Programlar farklı 
dillerde eğitim almak isteyen öğrencile-
rin ihtiyacını karşılama amacı taşıyor. Bu 
amaç kapsamında ise ders kitaplarına 
ait ünitelerin hazırlanmasında Anadolu 
Üniversitesinin yanı sıra Türkiye’nin fark-
lı üniversitelerden alanında uzman pek 
çok öğretim elemanı katkı sağlıyor. Ders 
kitapları sadece zengin içerikleriyle de-
ğil farklı kapak tasarımlarıyla da dikkat 
çekiyor. 

Yabancı Dilde Eğitim Veren  
Programların İçerikleri Kadar Kitap  

Kapakları Da Göz Dolduruyor
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Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Gelişimsel yetersizliği/yetersizlik riski olan ço-
cuklara yönelik gelişimsel destek ebeveyn/bakıcı 
e-sertifika programı; okul öncesi dönemde geli-
şimsel yetersizliği olan (Zihinsel Yetersizlik, Otizm 
Spektrum Bozukluğu, Down Sendromu, Serebral Pal-
si ve diğer sendromlar) ya da gelişimsel yetersizlik 
riski altındaki çocuklarla çalışan ebeveynleri/bakıcı-
ları çocuklarının özellikleri ve gelişimleri hakkında 
doğru, bilimsel ve işlevsel bilgiler ile donatmayı ve 
çocuklarının gelişimini desteklemede  uygulayabi-
lecekleri doğru, bilimsel, işlevsel ve pratik beceriler 
kazandırmayı amaçlıyor. 

Okul Öncesi Dönem-
de Gelişimsel Destek 
e-Sertifika Programı 
(Ebeveyn/Bakıcı İçin) 
kapsamında katılım-
cılara sunulan dersler 
ise şöyle;

•   Gelişimsel Desteğe 
Gereksinimi Olan Okul 
Öncesi Çocuklar (0-6 
Yaş): Okul öncesi dö-
nem olarak da sıklıkla 
ifade edilen 0-6 yaş 
arası dönem çocukların 
gelişiminin en hızlı ol-
duğu dönemdir. Erken doğum, zor bir doğumun ol-
ması ya da doğumda gelişen çeşitli komplikasyonlar 
gibi beklenmedik gelişmeler bebeğin gelişiminin 
risk altında olmasına yol açabilmekte ve gelişimi-
nin izlenmesini zorunlu hâle getirebiliyor. Bazen 
de bebeğin/çocuğun doğrudan bir yetersizlik tanısı 
alması sonucunda yetersizliğin doğası ve özellik-
leri konusunda ailenin bilgilenmesi ve çocuğunun 
gelişimini destekleme konusunda uzmanlarla/eği-
timcilerle iş birliği yapması gerekiyor. Bu ders kap-

samında katılımcılara, normal gelişimin doğası, zi-
hinsel yetersizlik, Down sendromu, Otizm Spektrum 
Bozukluğu ve Serebral Palsi gibi gelişimsel yeter-
sizlik türlerinin özellikleri, çocukla sağlıklı ve etkili 
bir etkileşimin kurulabilmesi için gereken stratejiler, 
çocuk ve ailenin yasal hakları ve ekibin ortağı uz-
man/eğitimcilerle nasıl ve ne şekilde etkili iş birliği 
kurulabileceğine dair bilgiler sunuluyor.

•   0-3 Yaş Çocuklara Evde Gelişimsel Destek: Bu 
ders kapsamında katılımcılara, 0-3 yaş çocuklarda 
sağlık, büyüme ve evde bakım, 0-3 yaş çocuklarda 
nitelikli ebeveyn-çocuk etkileşimi, 0-3 yaş arası ço-

cukların bilişsel beceri-
lerinin, sosyal duygusal 
gelişimlerinin, motor 
gelişimlerinin, dil ge-
lişimi ve iletişim be-
cerilerinin, çocukların 
öz bakım becerilerinin 
evde desteklenmesi-
nin yanı sıra çocukla-
rın ebeveynlerine evde 
psiko-sosyal destek ko-
nuları hakkında ayrın-
tılı bilgi sunuluyor.

•   3-6 Yaş Çocuklara 
Evde Gelişimsel Des-

tek: Bu ders kapsamında katılımcılara, 3-6 yaş arası 
çocukların gelişimini desteklemek için kullanılan 
öğretim uygulamaları, evde ve toplumsal ortam-
larda bilişsel gelişimin, dil ve iletişim becerilerinin, 
sosyal becerilerinin, oyun becerilerininin desteklen-
mesinin yanı sıra evde motor gelişiminin, öz bakım 
becerilerinin desteklenmesi ile evde ve toplumsal 
ortamlarda davranış sorunlarıyla başa çıkma konu-
ları hakkında ayrıntılı bilgi sunuluyor.

Anadolu Üniversitesi Her Geçen 
Gün Yeni e-Sertifika Programlarını 

Hayata Geçiriyor

Arş. Gör. Aylin ÖZTÜRK
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Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi büro 
personellerinin kişisel gelişimlerine destek olmak 
için ücretsiz eğitim olanağı sunuyor. Bu amaçla, büro 
personellerine 2016-2017 öğretim yılı yaz dönemin-
de yer alan İngilizce ve protokollü programlar hariç 
olmak üzere e-Sertifika Programlarının tamamına 
kayıt hakkı tanındı. Açıköğretim Fakültesi e-Sertifika 
Programlarından Sorumlu Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç.Dr. Sinan Aydın, eğitimden yönetime, girişimci-
likten müziğe çeşitli alanlardaki 42 farklı e-Sertifika 
programını Açıköğretim Fakültesi büro personeline 
açtıklarını söyledi. Aydın, büro personellerinin kişi-

sel gelişimlerine destek olmanın amaçlandığı bu 
projenin gelecek dönemlerde de devam edeceğini 
ekledi. e-Sertifika Programları Koordinatörü Arş.Gör. 
Buket Kip Kayabaş, proje kapsamında 17 bürodan 
68 personelin ücretsiz olarak eğitimlerden yarar-
landığını belirtti. Kayabaş, e-Sertifika Programları 
ile ilgili ayrıntılı bilgiye “http://esertifika.anadolu.
edu.tr/”, e-Sertifika derslerine ise “https://ekampus.
anadolu.edu.tr/” İnternet adreslerinden erişilebildi-
ğini söyledi.

Anadolu Üniversitesinden Açıköğretim 
Fakültesi Büro Personeline Eğitim 

Desteği

Arş. Gör. Aylin ÖZTÜRK

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


Büro Çalışanları Hizmet İçi Eği-
tim Koordinatörlüğü yaz döne-
minde de çalışmalarını tüm hızıy-
la sürdürüyor. Koordinatörlüğün 
sunduğu yeni hizmetlerden biri 
de “Büro Akademisi” adı altın-
da tasarlanan eğitim videoları. 
Anadolu Üniversitesi TV Yapım 
Merkezi’nin desteğiyle çekimleri 
tamamlanan dört eğitim videosu 
ANADOLUM eKampüs Sistemin-
de büroların erişimine sunuldu. 
Bu kapsamda hazırlanan eğitim 
videolarının ilk dört serisi; “kari-
yer danışmanlığı hizmeti”, “örnek-
lerle tanıtım faaliyetleri”, “tanıtım 
ve ikna” ile “ikinci üniversite” ko-
nularını içeriyor. Büro Çalışanları 
Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü 
Prof. Dr. A. Barış Baraz konuyla 
ilgili düşüncelerini şu şekilde 
dile getirdi: “Yeni teknolojilerle, 
e-devlet olanaklarıyla büroları-

mızda yürütülen işler ve iş yap-
ma yöntemleri her geçen gün 
değişiyor. Biz bürolarımızı gele-
ceğe hazırlıyoruz. Bu kapsamda 
Koordinatörlük olarak büro çalı-
şanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyoruz. Yüz yüze 
ve eKampüs eğitimlerine ek ola-
rak bu yıl, “Büro Akademisi” adını 
verdiğimiz 10’ar dakikalık eğitim 
videoları hazırladık. İlk dört vide-
onun bu yıl kayıt öncesinde büro 
çalışanlarımıza yol göstereceğini 
düşünüyoruz. Kasım 2017’de su-
nacağımız altı video ise ekip ça-
lışması, motivasyon, iletişim, ikna, 
liderlik vb. daha çok iş hayatı di-
namiklerini irdeleyen konulardan 
oluşacak. Bu konular geçen yıl dü-
zenlenen Arama Konferansı’nda 
belirlenmişti.” 

Büro Akademisi kapsamında ha-
zırlanan “kariyer” videosu, büro 
çalışanlarının öğrencilerimize 
kariyer danışmanlığı hizmeti-
ni nasıl yürüteceklerine ilişkin 
bilgi verirken, “ikinci üniversite” 
videosu sınavsız ikinci üniversi-
te konusunda öğrencilerin nasıl 
yönlendirileceği konusunda reh-
berlik veriyor. “Örneklerle tanıtım 
faaliyetleri” ile “tanıtım ve ikna” 
eğitim videoları ise Açıköğretim 
Sisteminin son dönemde ağır-
lık verdiği tanıtım çalışmalarını 
destekleyerek, büro çalışanlarına 
tanıtım sürecinde hangi araçları, 
nasıl kullanabilecekleri ve tanı-
tımlarda nelere dikkat edilmesi 
gerektiğine ilişkin önemli ipuçla-
rı sağlıyor. Koordinatörlük, hazır-
lamayı planladığı yeni videolarla 
önümüzdeki günlerde eğitim se-
risini genişletmeyi hedefliyor. 

Büro Akademisi Yayında

Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

Büro Çalışanları Hizmet 
İçi Eğitim Koordinatör-
lüğü tarafından organize 
edilen büro değerlendir-
meleri kalite elçileri ta-
rafından yapıldı. Değer-
lendirmeler, araştırmaya 
gönüllü olarak katılan 
“Kalite Elçileri” aracılığıy-
la Temmuz ayı boyunca 

42 şehirde 58 büro ziyaret edilerek gerçekleştirildi. 

Açıköğretim bürolarının öğrenciye yaklaşımları, 
karşılamaları ve bilgilendirmeleri konularında öğ-
rencilerin tatmin seviyelerinin ölçüldüğü araştırma 
hakkında öncelikle kalite elçileri bilgilendirildi. Bu 
kapsamda araştırmanının detaylı içeriği, koordina-
törlük tarafından hazırlanan bilgilendirme ve ör-
nek senaryo videoları kalite elçileriyle paylaşıldı. 
Araştırmaya gönüllü olarak katılan 99 kalite elçisi 
Temmuz ayı boyunca büroları ziyaret ettiler ve ziya-

retlerin ardından ise değerlendirme formu üzerinde 
görüşlerini bildirdiler. Değerlendirme formlarının 
analizleri Büro Çalışanları Hizmet İçi Eğitim Koor-
dinatörlüğü tarafından nicel ve nitel araştırma yön-
temleri kullanılarak gerçekleştirildi. 

Elde edilen sonuçların kapsamlı analiz edildiğini 
ve genellikle “olumlu” olduğunu vurgulayan Büro 
Çalışanları Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü Prof.Dr. 
A. Barış Baraz konu hakkındaki görüşlerini şu şe-
kilde aktardı: “Kalite elçileri olarak adlandırdığımız 
gönüllü öğrencilerimiz Açıköğretim Sisteminin her 
bileşenini olduğu gibi bürolarımızı da değerlendir-
diler. Öğrencilerimizin büroların sunduğu hizmet-
lerden memnun kalmaları bizim için sevindirici. Bu 
süreçte katkısı olan bütün çalışanlarımıza teşekkür 
ederim.” 

Kalite elçilerinin bürolarla birlikte Açıköğretimin 
bütün bileşenlerini değerlendirme çalışmaları önü-
nüzdeki dönemlerde de sürecek. 

Kalite Elçileri Bürolarda 
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Öğrencilerimizden Mektup Var!

Merhaba,

Üç çocuk annesiyim ve aynı zamanda sınıf öğret-
meniyim. Yıllar sonra kendim için bir şey yapmak 
istedim ve İkinci Üniversite kapsamında Açıköğ-
retim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 
kayıt oldum. Üstten de ders alarak üç yılda mezun 
oldum. Kolay olduğunu söyleyemem, zorlu bir sü-
reçti. “Öğrenmeye ara veren öğretmenin öğretecek 
bir şeyi kalmamıştır” anlayışıyla öğrenmekten hiçbir 
zaman vazgeçmedim. Şimdi geldiğim noktada İkin-
ci Üniversitenin, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün 
bölümün bana çok fazla şey kattığını görebiliyorum. 
İkinci üniversite fırsatıyla iyi ki varsın AÖF!  

Saygılarımla, 

Neda ARPACI

Merhaba, 

Bu sene itibarıyla Anadolu Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldum. Nezdi-
nizde;  profesyonel iş davranışlarıyla birlikte, öğ-
rencilere içten ve samimi yaklaşımları, yol gösterici 
bir biçimde yönlendirmeleri, güler yüzleri ve çözüm 
odaklı bakış açılarından ötürü Ümraniye Açıköğ-
retim Bürosu’nun tüm personeline (büro ve kitap 
dağıtımda olanlar dâhil) ve yöneticilerine teşekkür 
ediyorum.

Kolay gelsin, iyi çalışmalar,

İhsan Gani Erbaş

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Bu sayımızda, mezunlarımız Neda Arpacı ve İhsan Gani Erbaş’tan gelen mektupları sizlerle paylaşmak istedik. 
Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programından mezun olan Neda Arpacı ve İktisat Fakültesi 
İktisat Lisans Programından mezun olan İhsan Gani Erbaş, Açıköğretim Sistemiyle ilgili düşüncelerini bizlere şu 
şekilde aktarıyor:
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Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof.Dr. Bülent Açma, Açıköğretim Fakültesi’nden 
mezun olarak kariyer yapılabileceğinin en güzel ör-
neklerinden biri oldu.

1987 yılında Açıköğretim Fakültesi İktisat progra-
mından mezun olan Açma, Açıköğretim mezunları-
nın da önemli pozisyonlarda görev alabileceklerini 
ifade etti. Açma yaptığı açıklamada, “O dönemler-
de özel sektörde çalışıyordum. Eğitimde büyük bir 
reform olarak hayata geçirilen açıköğretim, örgün 
eğitim için vakti olmayan ya da yaşım geçti diye 
düşünen, çalışan ve okumak isteyen herkes gibi be-
nim de dikkatimi çekti. Bu fırsattan yararlanmak için 
hemen harekete geçtim ve iktisat bölümüne girdim. 
1987 yılındaki mezuniyetim sonrası yüksek lisans ve 
doktora ile öğrenimime devam ettim. Doktora bit-

tikten sonra ise “İstanbul Ticaret Odası” ve “Türkiye 
Sanayiciler ve İş Adamları Derneği” tarafından yürü-
tülen çeşitli araştırmalarda araştırmacı ve danışman 
olarak görev aldım. Mezuniyetim ve iş tecrübemle 
birlikte gerekli ön koşulları sağladıktan sonra da 
bilimsel çalışmalar yapmak ve bu birikimimi yeni 
nesillere aktarma fırsatı olarak gördüğüm akade-
misyenliğe geçmeye karar verdim ve bugün Anado-
lu Üniversitesi İktisat Fakültesinde profesör olarak 
çalışmaktayım. “Açıköğretim mezunu akademik ka-
riyer yapamaz” diye bir şey yok. Bir açıköğretim me-
zunu, örgün mezunlarının sahip olduğu tüm haklara 
sahiptir. Azim ve çalışma ile gerekli koşulları yerine 
getiren açıköğretim mezunları da sadece akademis-
yen değil önemli pozisyonlarda da görev alabilirler.” 
şeklinde konuştu.

Öğr.Gör. Serap UĞUR

Açıköğretim Öğrenciliğinden 
Akademisyenliğe
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Öncelikle, Anadolu Üniver-
sitesine böyle bir imkân 
tanıdığı için çok teşekkür 
ediyorum. Aslında benim 
hikâyem, kısa ve öz. 2014 
yılında yakalandığım kanser 
hastalığıyla uzun bir süre 
mücadele ettim. Hamdolsun 
hastalığımla ilgili tedavile-
rim yoluna girmeye başla-
dı ve 2016 yılının başından 
itibaren kendime gelmeye 
ve sağlıklı düşünmeye baş-
ladım. Yorucu ve zor, uzun 

bir meslek hayatından sonra, sağlığım sebebiyle 
emekli oldum. Hem hastalığımdan dolayı sürekli 
kendimi dinlememek, hem de merak ettiğim bö-
lümde okumak, çevreme ve gençlere örnek olmak 
için, Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Progra-
mınıza kayıt oldum. Allah nasip ederse; bu bölüm-
den mezun olduktan sonra, en büyük hayalim olan 
Hukuk Fakültesini de okuyup, mezun olmak. Tek-
rar, bana ve benim durumumda olanlara böyle bir 
imkân tanıdığınız için, çok teşekkür ederim. 

Saygılarımla.

A.K. / Isparta

Açıköğretim Öğrencilerinin 
Hikâyeleri Devam Ediyor

Hani bir laf var ya, zararın neresinden dönersen diye. 
İşte ben tam da kendime zararlarımın neresinden 
dönsem diye sorarken, karar verdim Açıköğretim 
okumaya. Ben dört abi ile büyümüş tek kızıydım ba-
bamın. Babam çok uğraştı okumam için, çok emek 
verdi, tek hayali beni meslek sahibi görmekti. Ama 
ben, rahat yetişmemden dolayı sanırım okumadım. 
Evlendim, hayatı gördüm. Her karşılaştığım zorlukta 
babam geldi aklıma, hep bir mahcubiyet. Söz verdim 
kendime ve babama o günden itibaren hem çalış-
maya hem de sınava hazırlanmaya başladım. Bir de 
çalıştığım yerde 5 aylık kızımı büyüttüm. Sonunda 
Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümünü kazandım. 
Gündüz çalışıp çocuk baktığım için, derslerime ise 
geceleri eşim ve kızım uyurken çalışmak zorunda 
kaldım. Her sabah altı buçukta işe gittim. Babamı 
o kadar hayal kırıklığına uğratmıştım ki başlar-
da inanmadı bana. Eskiden beni hep öven babam, 
şimdi sanki yine şımarırmışım gibi inandığını bel-
li etmeye korkuyor sanki. Bu sene inşallah bitiyor 
okulum. Kızım 3 yaşına girdi. Benim hedefim Hukuk 
Fakültesi’ne geçip savcı olmak, aynı zamanda dil 

kurslarına da gidiyorum. Kendimi geliştirmekten hiç 
vazgeçmeyeceğim. Babama sözümü tuttum diyebil-
mek tek dileğim. Rabbim kimseyi hayalsiz bırakma-
sın. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine bu 
fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. 

Duygu Şenel İnan / Kütahya

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE



Yeni dönemde katılımcılar AKADEMA’yla birlikte, 
“Yönetim ve Ekonomi” kategorisi altında “Dünya Ör-
gütü Olarak Birleşmiş Milletler” ve “İnsan Kaynakla-
rı Yönetimi Temel Uygulamaları” dersleri aracılığıyla 
yönetim ve ekonomiye dair her şeyi öğrenebilecek-
ler. Katılımcıların bu derslere kayıt yaptırabilmele-
ri için “https://ekampus.anadolu.edu.tr/” İnternet 
adresini ziyaret etmeleri gerekiyor. Kayıt yaptıran 
katılımcılar sonrasında ise yine aynı İnternet adre-
sinden derslerin içeriklerine de ulaşabilecekler. 2 
Ekim’de verilemeye başlanacak derslerdeki etkinlik-
leri verilen süreler dâhilinde tamamlayan katılım-
cılar, derslerin sonunda tamamlama belgesi alma-
ya hak kazanacaklar. Katılımcılar, derslerin öğretim 
elemanlarıyla da belirtilen süreler dâhilinde etkile-
şim kurabilecekler. Ders içeriklerine ise bu süreler 
dışında da ulaşılabilecek.

Yeni dönemle birlikte verilecek “Dünya Örgütü Ola-
rak Birleşmiş Milletler” dersi Prof.Dr. Nejat Doğan ta-
rafından yürütülecek. Bu derste; “Dünya nasıl yöne-
tiliyor?”, “Dünyanın yönetimi için nasıl bir süreçten 
geçildi; dünyamız daha iyi ve daha adil yönetilebilir 
mi?” “Yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet sistemde ka-
çınılmaz mı?” gibi sorular ele alınacak. Ders aracılı-
ğıyla bu ve benzeri soruların, tek dünya örgütü olan 
Birleşmiş Milletler aracılığıyla cevaplandırılması 
amaçlanıyor. Toplamda 5 hafta süren bu dersin haf-
talık planı şu şekilde;

“İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Uygulamaları” 
dersi ise Prof.Dr. Deniz Taşçı tarafından yürütülecek. 
Bu derste; günümüz 
iş dünyasında reka-
bet avantajı sağlama 
olasılığı yüksek olan 
insan kaynakları ve 
bu kaynakların nasıl 
yönetileceği hakkın-
da bilgiler verilecek. 
5 hafta süren bu der-
sin haftalık planı şu 
şekilde;

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Yönetim ve Ekonomiye İlgi Duyanlar 
AKADEMA’da Buluşuyor

Şekil 1. Dünya Örgütü Olarak Birleşmiş Milletler

Şekil 2. İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Uygulamaları

•   Hafta 1: İnsan Kaynakları ve Kapsamı

•   Hafta 2: Kariyer Yönetimi

•   Hafta 3: Performans Değerlendirme

•   Hafta 4: Mobbing

•   Hafta 5: Örgütsel İletişim

•   Hafta 1: BM’nin Kuruluş Felsefesi ve Amaçları

•   Hafta 2: BM’nin Yapısı ve Temel Organları

•   Hafta 3: Ekonomik Kalkınma ve İnsan Hakları

•   Hafta 4: Küresel İstikrar, Dünya Barışı ve Güç Kullanımı

•   Hafta 5: BM’nin Geleceği ve Reform Tartışmaları
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Batı Avrupa Programları Mezuniyet Toplantısı, 26 Ağustos tarihinde  Batı Avrupa Bürosu yöneticiliğinin 
önderliğinde Almanya, Köln’de gerçekleştirildi.  Düzenlenen Diploma Teslim Toplantısı’na Açıköğretim Fa-
kültesi Uzaktan Öğretim Bölüm Başkanı Prof.Dr. T. Volkan Yüzer, Köln Büro Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Atilla 
Doğan ve büro çalışanlarının yanı sıra İsviçre, Hollanda, Almanya gibi farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci 
ve aileleri katıldı. 

Anadolu Üniversitesi Köln’de Mezuniyet 
Coşkusu Yaşadı
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“Öğrencilerimizle birlikte olmak 
bizi daima mutlu ediyor.”

Kep töreninde konuşan Prof. Dr. 
T. Volkan Yüzer, “30 yıldır Batı Av-
rupa’dayız. Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sistemi ile birlikte 
sadece Türkiye’nin değil, aynı za-
manda Avrupa’nın da en büyük 
üniversitesi. Batı Avrupa’nın tüm 
ülkelerinde yüksek eğitim hizme-
ti veriyoruz. Şu ana kadar 10 bin 
mezunumuz var. Sadece mezun 
vermekle kalmıyoruz, aynı za-
manda Avrupa ülkelerinde yaşa-
yan Türk vatandaşlarının eğitim 
ve kültür ihtiyaçlarını da karşılı-
yoruz. 21 ayrı dalda eğitim veriyo-
ruz. Özellikle Uluslararası İlişkiler, 
Sosyoloji ve İlahiyat en çok tercih 
edilen bölümlerimiz.” dedi. Sınav-
sız İkinci Üniversite imkanına da 
vurgu yapan Yüzer, “Mezun olan 
onbinlerce öğrencimiz için bu 
eğitim döneminin bir sonu değil, 
bu aslında bir başlangıç. ‘Sınav-
sız İkinci Üniversite’ kapsamında 

direkt olarak ikinci bir bölüme 
kaydolabiliyorsunuz. 20’den fazla 
lisans ve önlisans bölümlerimiz 
sizleri bekliyor. Artık hayalinizde-
ki bölümü okumak için bekleme-
nize gerek yok.” diyerek sözlerini 
noktaladı. 

“Biz bir aileyiz ve her zaman bir-
likteyiz”

Sıcak ve samimi bir etkinliğin 
ardından cübbelerini giyip, Prof. 

Dr. Yüzer’den diplomalarını alan 
öğrenciler, büyük bir mutlulukla 
keplerini attılar. Anadolu Üniver-
sitesi bundan sonraki yaşamla-
rında tüm mezunlarına başarılar 
dileyerek, İkinci Üniversite kap-
samında tekrar bir araya gelmeyi 
ümit ediyor.  

Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, resmi 
sosyal medya sayfasından canlı yayınlara başlaya-
rak program koordinatörleri ve öğrencileri buluştu-
ruyor.

Bu yayınlarda, Açıköğretim Sistemi lisans ve önli-
sans programlarının koordinatörleri, öğrenciler ve 
öğrenci adayları ile buluştu. Öğretim elemanları, 
koordinatörü olduğu programla ilgili öğrencilere 
bilgi vererek ‘Bu ders ne işime yarayacak?’, ‘Bundan 
sonra ne yapabilirim?’, ‘Günlük hayatta nasıl uygula-
rım’ gibi yayın esnasında takipçilerden gelen soru-
ları yanıtlıyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcı-
sı Prof.Dr. Yücel Güney, “Günümüzde güncel teknolo-
jiyi ve sosyal medyanın olanaklarını biz de yakından 
takip etmek zorundayız. Açıköğretim Sistemi Face-
book sayfasını takip eden 225 binden fazla kişi ol-
ması, takipçilerimize karşı sorumluluğumuzu daha 
da arttırıyor. Program koordinatörlerimiz, canlı video 
oturumuyla Facebook takipçilerimizle birebir soh-
bet gerçekleştiriyor.  Acil Durum ve Afet Yönetimi, 

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Uluslararası İlişki-
ler, Aşçılık, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Türk 
Dili ve Edebiyatı, Adalet, Web Tasarımı ve Kodlama, 
Yönetim Bilişim Sistemleri gibi önlisans ve lisans 
programları için gerçekleştirilen yayınlar binlerce 
kişi tarafından izlendi. 

Gerek yayın esnasında gerek sonrasında videoların 
izlenme oranı oldukça etkileyici. Canlı yayın esna-
sında binlere ulaşan seyirci sayısı, kayıtların paylaşı-
mı ile on binlere ulaşıyor. Öğrencilerimize ve öğren-
ci adaylarımıza hizmet olarak sunduğumuz bu canlı 
video sohbetlerini 57 program için de gerçekleştir-
meyi planlıyoruz. Ayrıca yeni değerlendirme sistemi 
ile ilgili olarak öğrencilerimizi bilgilendirmek ve 
eKampüs sistemindeki güncellemelerden haberdar 
etmek için de sosyal medyada canlı yayınlar düzen-
leniyor. Bu yayınlara da yoğun bir katılım oluyor ve 
tüm yayınlar etkileşimli bir şekilde gerçekleşiyor.” 
dedi.

Öğr.Gör. Serap UĞUR

Açıköğretimlilerle Sosyal  
Medya Buluşmaları
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