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Arş.Gör. Kübra AŞAN
Haber Merkezi

Geçtiğimiz Şubat ayında 15. Uluslararası İstanbul
Mutfak Günleri Yarışması
yapıldı. Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi Aşçılık Takımının ödülle döndüğü bu
yarışmaya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yer alan İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği
Bölümü 3. Sınıf öğrencileri
Mert Yiğit Baykara, Muhammet Karaarslan ve Mert
Şahin de katıldı. Öğrencilerimiz “Yılın En İyi Üniversite Ekibi” kategorisinde altın
madalya ve bir kupa almaya
layık görüldü.
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AÇIKÖĞRETİMLİ AŞÇILAR
ALTIN MADALYA KAZANDI

“Yılın En İyi Üniversitesi” kategorisinde alınan altın
madalyaya ek olarak “Pratik
Ekip Yarışması” kategorisinde
de gümüş madalya (kategori
birinciliği) kazanıldı. Ayrıca
Muhammet Karaarslan bireysel olarak, “Yılın Altın Genç
Şefi” ödülünü, “Yılın En İyi
Genç Şefi Jüri Özel” ödülünü
alarak, balık kategorisi ve ana
yemek kategorisinde de altın
madalyaya layık görüldü.
Bodrum’da uluslararası
bir otelde çalışan öğrenciler,
Anadolu Üniversitesi Turizm
Fakültesi’nde 7 Mart Salı
günü Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Gündo-

ğan’la bir araya geldi. Ödüllü
yemeklerini sunan şunlar ifade
etti: “Biz çalıştığımız için sürekli uygulama halindeyiz. O
nedenle örgün okuyan öğrenci
arkadaşlarımızdan biraz daha
avantajlıyız. Hem Anadolu
mutfağını hem de moleküler
mutfağı çok iyi biliyoruz. Son 5
yıldır girdiğimiz her yarışmada
altın madalya alıyoruz. Bu da
bizi çok gururlandırıyor.” Aynı
gün Açıköğretim Sistemi adına
kazandıkları başarıdan ötürü
Anadolu Üniversitesi Rektör
Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yücel
Güney tarafından öğrencilere
hediyeler verildi.
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Arş.Gör. Gökhan ÖNDER

Kariyer öyküleri başlığı altında, Ankara Cebeci ve Kayseri Büroları’ndaki çalışanlarımızın
katkılarıyla gerçekleştirilen, öğrencilerimize kariyer olanakları hakkında danışmanlık yapılan mülakatlara yer vereceğiz.
ANKARA – CEBECİ BÜROSU
•

Hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Adım Melike Tek Gürpınar. Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun
oldum. Sonrasında yine Açıköğretim Fakültesi Felsefe
Bölümüne ÖSYS kayıt kapsamında kayıt olarak bu
bölümden 2017 güz döneminde mezun oldum. Şu
anda herhangi bir yerde çalışmıyorum. Kariyer yolculuğumda özel kolejlerde felsefe, psikoloji alanlarında
öğretmen olarak çalışmayı hedefliyorum.
•

Ankara Bürosu – Melike Tek Gürpınar

Kariyer hedeflerinizi dikkate aldığınızda, bu hedeflere ulaşabilmek adına ne gibi çabalarınız oldu?
Bizimle paylaşır mısınız?

Öncelikle bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapabilmem için pedagojik formasyon almam
gerektiğini bildiğim için Kastamonu Üniversitesinde felsefe alanında pedagojik formasyon eğitimime başladım. Bunun dışında Anadolu Üniversitesinin ücretsiz olarak EMLT projesi kapsamında İngilizce eğitimlerine katıldım. Şu anda da 3m yaratıcı drama kursuna devam ediyorum.
•

Anadolu Üniversitesi e-sertifika programları içerisinde ilköğretimde kaynaştırma ve drama adı altında verilen sertifika programımız ile çocukların öğrenmelerini kolaylaştıran özelliklerden en iyi
şekilde faydalanmak, yine ilköğretimde teknoloji uygulamaları sertifika programımız ile öğretim
teknolojilerini takip etmek ve bu teknolojileri kullanarak daha etkili bir öğrenme sağlamak mümkün. Bunun yanında özellikle insan ilişkilerinin çok önemli olduğu meslek dallarından birisi olan
eğitimcilerin iletişim becerileri sertifika programlarımıza katılarak burada alacakları etkili iletişim
teknikleri, iletişim bilgisi ve ikna edici iletişim dersleri ile iletişim güçlerini kuvvetlendirmeleri kariyerinizde size ayrıcalık katacak ve ileriki kariyer hayatınızda daha ayrıcalıklı ve başarılı olmanıza
katkı sağlayacaktır. Bunun yanında biliyorsunuz ki yabancı dil öğrenmek kariyerinize olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu amaçla İngilizcenizi geliştirebilmek adına İngilizce e-sertifika programlarımıza kayıt yaptırabilirsiniz.  Ayrıca Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı uzaktan
eğitim programları kapsamında kurumsal iletişim, uzaktan öğretim, konaklama işletmeciliği tezsiz
yüksek lisans eğitimleri mevcut olup size uygun bir programa kayıt yaptırarak lisans eğitimi üzerine yüksek lisans
eğitimini koyarak ayrıcalık sağlayabilirsiniz.

Üniversitelerde yüksek lisans eğitimi için ALES ve
YÖKDİL sınavlarına girmem ve bu sınavdan belirli bir
puan almam gerektiğini duymuştum. Bu konuda bilgi
verebilir misiniz?

Melike Tek Gürpınar
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

• Üniversitelerde yüksek lisans yapabilmek için ALES
sınavına girmeniz gerektiği doğrudur. Yüksek lisans programlarında her üniversitenin programlar için aradığı şartlar değişmekte olup istediğiniz alana göre Sosyal Bilimler
Enstitüleri ya da Fen Bilimleri Enstitülerine başvurarak buralardan bilgi almanız mümkün.
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ANKARA – CEBECİ BÜROSU, BİR BAŞKA
MÜLAKAT
•

Hoş geldiniz. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen?

Adım Aysun Aydoğdu Soysal. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü onur öğrencisi
olarak bitirdim. Aynı zamanda Türk Hava Kurumu
Üniversitesinde işletme alanında tezsiz yüksek lisans
eğitimimi tamamladım. Bu anlamda Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı bilgisayarlı muhasebe işletmenliği
Ankara Bürosu – Aysun Aydoğdu Soysal
sertifikası aldım. Kariyerimi işletme üzerine kurmayı
hedeflerken devlet okullarından birisinin orta kısmında ücretli öğretmen olarak göreve başladım
ve üç yıldır bu görevi yerine getirmekteyim. İş hayatına eğitim alanında adım atınca kariyerimi
bu yönde devam ettirmek istedim ve Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümüne ikinci üniversite
kapsamında kayıt yaptırdım. Şu anda bu bölümde ikinci sınıf öğrencisiyim.
•

Bundan sonraki kariyer planlamanızı devlet okulunda ücretli öğretmen olarak devam ettirmek
niyetinde misiniz? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Şu anda ücretli öğretmen olarak çalışıyorum ve bu nedenle amacım bir devlet okulunda kadrolu öğretmen olarak görev yapmak. Bu amaçla Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden pedagojik
formasyon eğitimi aldım.
•

Eğitim alanında planladığınız kariyerinize ulaşmak adına neler yapıyorsunuz?

Bu anlamda öncelikle Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümüne kaydımı yaptırarak okuluma
devam ederken pedagojik formasyon eğitimimi tamamladım.
•

Kamuda kariyer koşulları ile Anadolu Üniversitesinin e-sertifika programlarından haberdar mısınız?

Kamuya istihdamın KPSS sınavı ile yapıldığını biliyorum ancak e-sertifika programlarınız hakkında detaylı bilgi sahibi değilim.
•

Bu konuda size yardımcı olmak adına şunları söyleyebilirim. Biliyorsunuz ki kamuda istihdam
KPSS sınavı ile yapılmaktadır. Bu amacınıza ulaşabilmek adına öncelikle KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girip başarılı olmanız gerekmektedir. Ayrıca sosyoloji bölümü öğrencilerimiz; mantık,
sosyoloji ve felsefe, psikoloji gibi dersleri belli kredilerde almaktadırlar. Sosyoloji programımızda
verilen krediler ile devlet okullarında felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanlarında öğretmenlik yapma
olanağı olabiliyor. Ayrıca Üniversitemizin yürütmüş
olduğu çok sayıda sertifika programı mevcuttur. Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmen, yönetici ve müfettişlere yönelik öğretim teknolojisi uygulamaları ve ilköğretimde
kaynaştırma ve drama e-sertifika programları mevcut. Bu programlar ile öğretmenlerin çocukların öğrenmelerini kolaylaştıran özelliklerden en iyi şekilde
yararlanmalarını ve öğrencilerin bireysel farklılık ve
özelliklerini dikkate alarak kaynaştırma ve drama
etkinlikleri ile derslerinde öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip etmeleri ve bu teknolojileri
kullanarak tasarlayacakları materyaller ile eğitim ve
öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. İlköğretimde teknoloji uygulamaları e-sertifika
Aysun Aydoğdu Soysal
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programımızda temel bilgi teknolojileri I, Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı ile öğretmenlik meslek bilgisi alanındaki gelişmeler ile ilgili dersler verilmekte, ilköğretimde kaynaştırma ve
drama e-sertifika programımızda ise, birleştirilmiş sınıflarda öğretim, ilköğretimde kaynaştırma
ve ilköğretimde drama dersleri verilmektedir. Bu sertifika programları ile bir eğitimci olarak sizin
eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmeniz ve bunları kullanarak daha verimli öğrenme ortamları
yaratmanız mümkün olabilecek ve kariyer hayatınızda terfi etmenize olanak sağlayabilecektir.

Bilgilendirme için teşekkür ederim.
•

Bundan sonraki kariyer yolculuğunuzda hayalini kurduğunuz işin gerçeğe dönüşmesi adına neleri
ne zaman ve nasıl yapabileceğiniz ile ilgili olarak daha donanımlı olduğunuzu ve bu hedefe en
kısa zamanda ulaşacağınıza inanıyorum. Katıldığınız için ben size teşekkür ederim.

KAYSERİ KOCASİNAN BÜROSU
•

Hoş geldiniz. İsmim İsmet Aslan.   Sizi biraz tanıyabilir
miyiz?

İsmim Oğuz Çoban. AÖF Adalet Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim.
•

Oğuz Bey, yaşamınıza başka bir şehirde devam ettirmek
ister miydiniz? Veya hayalinizde başka bir şehirde yaşamak var mı?

Aslında başka bir şehirde yaşamak isterdim. Ancak annemin rahatsızlığı ve ona bakmak zorunda olduğumdan
dolayı bu mümkün olmadı.
•

Bahsetmek isterseniz ailenizden biraz bahseder misiniz?

İsmet Aslan ve Oğuz Çoban

2 kardeşiz, büyük kardeşim devlet memuru. Annem ben küçükken kısmi felç geçirdi. 20 yıla
yakın zamandır babamla birlikte onun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elimden geldiğince katkı
vermek adına ailemle beraber yaşıyorum. Belki bu yüzden örgün eğitime devam edemedim. Örgün eğitimi ortaokul düzeyinde bırakmak zorunda kaldım. Hem çalışarak aileme destek vermek
zorundaydım. Hem de anneme daha çok zaman ayırmamız gerekmekteydi.
•

Hayaliniz nedir?

Hayalimde beden eğitimi öğretmeni olmak vardı. Zamanla şartların elvermemesi nedeniyle bu
hayalimden vazgeçtim.
•

Bu hayalinizin gerçekleşmeyeceğini anladığınızda veya hissettiğinizde yerine ne koyarak hayatınıza devam ettiniz?

Örgün okuyamadım, maddi imkânsızlıklarım ve hayat koşullarım nedeniyle gerçekleştiremediğim eğitimimi Açıköğretimde devam ettirmek istedim. Belki Açıköğretimle tanışmam da bu
yüzden oldu.
•

Oğuz Bey, adalet programını okuduğunuzu söylediniz. Bu programı seçerken bilinçli mi seçtiniz,
yoksa tesadüf eseri mi bu programa kayıt yaptırdınız? Tercihinizi belirleyen sebebi öğrenebilir
miyiz?

Aslında aklımda tam bir fikir olmamasına rağmen iş olanaklarının daha çok olacağını düşünerek bu bölümü tercih ettim. Ancak istihdam olanaklarının tamamını bilmiyorum.
•

Oğuz Bey, istihdam konusundan biraz bahsetmek gerekirse bu nokta da Adalet Programının
iş hayatındaki yeri; kamu sektöründe, Adalet Bakanlığı bünyesinde Zabıt Katibi, Mübaşir, İcra
Müdürlüklerinde memur veya kalemde memur ayrıca İnfaz Koruma Memuru olarak da istihdam
olanağı bulunmakta. Ayrıca Özel sektördeki istihdama bakılacak olursa, hukuk bürolarında yar-

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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dımcı personel, noterlerde büro personeli, herhangi bir ön lisans özelliği istemeyen yerlerde de
çalışabilirsiniz. Bu program mezunlarının hali hazırda kamu da istihdam edilenler içinde görevde
yükselme, icra müdürlüğü sınavına girme haklarını da bu mezuniyet alanı sağlamaktadır. KPSS’ye
giren mezunlarımızı n herhangi bir ön lisans düzeyinin yeterli olduğu yerler içinde tercih yapmaları
mümkündür. Bu bölüm sadece sizin mezuniyetinizi değil tüm yaşamınızı etkileyecek yaşamınıza
yön verecek donanımlara da sahip olmanızı sağlayacaktır. Malumunuz hukuk devleti içinde hayatımızı yürütürken siz bunun eğitimini de alarak karşılaşabileceğiniz sorunların üstesinden gelme
noktasında daha avantajlı bir duruma gelmiş oluyorsunuz.
Bu bölümü bitirdikten sonra eğitiminize devam etme noktasındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Bu noktada bilgi sahibi misiniz?

Adalet Bölümünün devamı olarak Hukuk Fakültesine devam hakkı olduğunu biliyorum.
•

Merkezi Açık öğretim sistemiyle eğitim yapan fakültelerden devam imkânı hakkında bilginiz var mı?

Çok bir bilgim yoktur.
•

DGS sınavına girerek Hukuk Fakültesine geçebilirsiniz. Ayrıca DGS sınavında 60 Sözel, 60 sayısal
soru bulunmakta. Bu soruların genel kalıbı ileri düzey gerektirmeyen matematik ve sayısal mantık;
paragraf soruları ve sözel de aynı şekilde sözel mantık soruları bulunmakta. Bu sorulardan 90
üzerinde net bırakmanız halinde Devlet üniversitelerine yerleşme imkânınız bulunmakta.

•

Merkezi Açıköğretim yapan İşletme ve İktisat Fakültelerinin programlarına da DGS sınavına girerek tercih yapmanız halinde; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi,
Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği programlarına da 3. Sınıftan başlayabilirsiniz. Bu bölümlerden herhangi birisini düşünür müsünüz?

DGS ile Anadolu Üniversitesine geçeceğimi bilmiyordum. Düşünebilirim. Belki İşletme Bölümü olabilir.
•

İşletme Fakültesine bağlı olan İşletme Programına
DGS ile kayıt yaptıran öğrencimiz, mezun olduğunda
işletme mezunu olmakta, diplomasında açıköğretim
ibaresi bulunmamaktadır.

•

Mezun olduğunuzda iş başvurusunda karşılaşabileceğiniz sorunlar hakkında bir öngörünüz var mı?

Daha önce birçok iş başvurusunda bulundum. Açıköğretim mezunlarını işe alma noktasında işverenlerin
isteksizliği ile karşılaşacağımı düşünüyorum.

İsmet Aslan ve Oğuz Çoban

•

Yasal mevzuatta AÖF mezunu öğrenci ile örgün program öğrencisi arasında atama konusunda
herhangi bir ayrım söz konusu değil. Ancak gerçek hayatta, insanlarımızın algısında Açıköğretimin
basit olduğu, yeterli düzeyde kalifiye meslek elamanı çıkaramadığı algısı bulunmakta. Aslında
baktığımızda insanlarımızın algılarının ne kadar yersiz olduğunu göstermemiz gerekmekte. Örgün
okuyan öğrenci, öğrenme ortamı kendisine sunulmuş ve mecburi tutulmuştur. Aslında öğrenmeye teşvik yerine zorlama vardır. Kapalı bir ortamda karşıda bir öğretici tarafından bilgi aktarılır ve
devam mecburiyeti vardır. Bir nevi zorlamadır. Açıköğretim için ise bu tamamen yoktur. Öğrenci
kendi çabası ve isteği ile öğrenmek zorundadır. Hazırlık düzeyini kendi geliştirmek zorundadır.
Daha bilinçlidir. Kendini gerçekleştirmek için yardım alacağı ne kapalı bir ortamı ne de fiziksel
olarak karşıda bir öğretici bulunmaktadır. Buna benzer bir sürü gerekçeyle aslında Açıköğretim
öğrencisi kendini daha çok geliştirir ve daha çok bilgi birikimiyle mezun olur. Bizim bu algının yanlış olduğunu göstermemiz için sizin gibi öğrencilerimizin, kamu veya özel sektörde başarılı olması
gerekmektedir. HER AÇIKÖĞRETİM MEZUNU BİZİM TEMSİLCİMİZDİR.

•

Değerli öğrencimiz, bize zaman ayırıp buraya kadar geldiğiniz ve katkı verdiğiniz için şahsım ve
kurumum adına size teşekkür ediyorum.

Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı size ve kurumunuza teşekkür ederim.
•

Hayatınızda başarılarınızın devam etmesi dileğiyle…  

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM
FAKÜLTESİ BÜROLARI HİZMETİÇİ EĞİTİM
T O P L A N T I L A R I G E RÇ E K L E Ş T İ R İ L D İ

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Büroları Hizmetiçi Eğitim Toplantısı Hatıra Fotoğrafı

“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Büroları Hizmetiçi Eğitim
Toplantıları” 13 -17 Mart
tarihleri arasında tüm büro
çalışanlarının katılımlarıyla
iki oturum halinde olmak
üzere Öğrenci Merkezi Salon 2016’da yapıldı. Programa; Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan’ın yanı sıra Anadolu
Üniversitesi
Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney,

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Vekili
Prof.Dr. Hasan Durucasu,
Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Koordinatörü Azer Hatemov ile
Açıköğretim Sistemi öğretim elemanları ve Açıköğretim bürolarından birçok
yönetici katıldı.
Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasının konseriyle başlayan program, Rektör
Prof.Dr. Naci Gündoğan’ın
açılış konuşmasıyla devam
etti. Rektör Prof.Dr. Naci
Gündoğan, Anadolu Üni-

versitesinin tüm dünyada
ve Türkiye’de görünen yüzü
olan Açıköğretim Bürosu
çalışanlarına verdiği önemi
vurgulayarak, yeni açılacak
İngilizce Açıköğretim programlarının müjdesini verdi.
Açıköğretim Sisteminde
2016 yılında gerçekleştirilen
faaliyetler hakkında bilgi veren Prof.Dr. Yücel Güney’in
konuşmalarının ardından
program, Anadolu Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim ve
Anadolu’da Kariyer adlı tanıtım videolarının gösterimiyle devam etti. Anadolu
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan’ın Konuşmaları

Üniversitesi
Açıköğretim
Sistemi Büro hizmetlerinin
daha da geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda
ayrıca, Açıköğretim Büroları
arasında öğrenci görüşlerine
göre belirlenen en yüksek
hizmet performansı puanını elde eden büyük, orta ve
küçük ölçekli bürolara da

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör
Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney’in
Konuşmaları

başarı belgeleri takdim edildi. Yıl içinde gösterdikleri
performansa göre yapılan
değerlendirmeler sonucunda büyük ölçekli bürolarda
İstanbul Beşiktaş Bürosu,
orta ölçekli bürolarda Bolu
Bürosu ve küçük ölçekli bürolarda Artvin Bürosu en
yüksek hizmet performan-

sına sahip bürolar oldular.
Etkinlik; protokol iletişimi,
tanıtım faaliyetleri, e-sertifika bilgilendirmesi, Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge Birimi bilgilendirmesi ve ölçme
değerlendirme yöntemleri
hakkındaki bilgilendirmelerle sona erdi.

ASO Konseri

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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AÇIKÖĞRETİM’DE DİSİPLİNLERARASI
ÇALIŞMALAR İÇİN YENİ BİR FIRSAT:
“ İ N S A N B İ L G İ S A YA R
ETKİLEŞİMİ L ABORATUVARI”

Yrd.Doç.Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKİN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenme Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (ÖTAG) tarafından kurulan “İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı”nın açılışı, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney, ÖTAG Birim Müdürü Doç.Dr. Köksal
Büyük ve yardımcıları, ayrıca projede görev alan akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla
23 Şubat Perşembe günü gerçekleştirildi.

Yrd.Doç.Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKİN

Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç.Dr. Nilgün Özdamar Keskin ile birlikte
farklı disiplinler ve bölümlerden bir araya gelen
akademisyenlerin yer aldığı proje ekipleri, proje
konularına göre lisans öğrencileri ve özel sektörden gelen uzmanların da dâhil olması ile oldukça
zengin bir çalışma ortamı oluşturuyor. Açık ve
uzaktan öğrenmenin farklı disiplinlerden beslenen bir disiplin olması nedeniyle farklı disiplinlerin bakış açılarının, yaratıcı ve özgün proje
fikirlerinin geliştirilmesinde oldukça önemli bulduğunu ifade eden Yrd.Doç.Dr. Nilgün Özdamar Keskin, laboratuvarda ilerleyen zamanlarda
birbirini besleyen, farklı birçok proje ekibinin
olmasını dilediğini belirtti.

Özellikle öğrenme materyallerinin kullanılabilirliği, etkileşimli öğrenme ortamları tasarımı, mobil arayüz tasarımı ve etkileşimli teknolojilerde kullanıcı deneyimi gibi konularda
çalışmalar yürütülen laboratuvarda bu yıl toplam 6 proje başlatıldı.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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PROJE 1 – Etkileşimli Uzaktan Öğrenme Ders Materyallerinin İnsan Bilgisayar Etkileşimi Açısından İncelenebilirliği başlıklı genel amaçlı BAP projesinin amacı, Açıköğretim
Sistemine yönelik geliştirilen ders materyallerinin göz izleme yöntemi ile kullanılabilirliğinin incelenmesidir. Proje kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenme Teknolojileri Araştırma Geliştirme Birimine (ÖTAG) İnsan Bilgisayar Etkileşimi
laboratuvarı kurulmuştur. Laboratuvar iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde laboratuvar kapsamındaki proje toplantılarının, katılımcı tasarım araştırmalarının yapılacağı
ve yazılım geliştirme ekiplerinin çalışacağı bir oda, diğer bölümde ise göz izleme sistemi ile
deneysel kullanılabilirlik araştırmalarının yapılacağı oda bulunmaktadır.
Göz izleme sistemleri; afiş, resim, metin, web sayfası ya da video gibi herhangi bir görsel
materyalin öğrenenler tarafından izlenmesi süresince hangi noktalara ve ne kadar süre bakıldığını tespit edebilmektedir. Sonrasında elde edilen bilgiler sıcaklık haritası ya da bakış
grafiği şeklinde derlenerek yorumlanır. Bu şekilde kullanıcıların test ettikleri materyallere
gösterdikleri ilgi bölgesel bazda nicel bir şekilde ölçülebilmektedir.

PROJE 2 – Kitlesel Göz İzleme Sistemiyle Öğrenme Materyallerinin Analizi başlıklı
TÜBİTAK 1001 projesi hazırlanmış ve başvurusu yapılmıştır. Bu proje ile kitlesel göz izleme sitemi yazılımının geliştirilmesi ve öğrenenlerin kendi doğal ortamlarında göz izleme
verilerinin alınması hedeflenmektedir. Öğretim materyallerinin kullanılabilirliğinin ölçülmesi için çeşitli araçlar mevcuttur. Bu yöntemlerden en önemlisinin göz izleme sistemleri
kullanarak analizler gerçekleştirmek olduğu söylenebilir. Göz izleme, geliştirilen materyallerin analizinde çok faydalı bir yöntem olmakla birlikte zaman ve para maliyeti açısından pahalı bir teknolojidir. Kullanılan materyallerin bir göz takip sistemiyle laboratuvar
ortamında randevu sistemiyle farklı öğrencilerden veri toplamak suretiyle analiz edilmesi
çok uzun zaman alacak bir işlemdir. Özellikle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
gibi milyonlarca öğrenciye sahip bir kurumda bilimsel yargılara ulaşmaya yetecek sayıda
öğrenciden veri toplamak geleneksel yollarla mümkün görünmemektedir. Bununla beraber öğrencilerin bu materyalleri öğrenmeyi gerçekleştirdikleri günlük yaşam ortamlarından
farklı bir ortamda kullanmaları göz izleme sistemi ile elde edilecek verilerin doğruluğunu
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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da negatif yönde etkileyecek bir etmendir. Öğrencilerin laboratuvara davet edilerek oradaki
birkaç saatlik sürede sergilediği öğrenme davranışlarının doğal öğrenme ortamlarında sergiledikleri odaklanma performansı ve öğrenme davranışlarıyla benzeşmesi beklenmemektedir. Bu problemlerin aşılması için proje kapsamında daha önce önerilmemiş göz izleme
sisteminin geliştirilmesi ve sınanması amaçlanmaktadır. Geliştirilecek sistemde seçilecek
öğrencilere göz izleme cihazı tahsis edilerek kendi doğal ortamlarında gerçekleştirdikleri
öğrenme faaliyetleri esnasındaki performanslarının ve ilgi seviyelerinin ölçülmesi hedeflenmektedir.

PROJE 3 – Mobil Öğrenme Uygulamalarının Göz İzleme Tekniği ile Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi başlıklı proje kapsamında mobil cihazlara ve dokunmatik ekranlara
yönelik geliştirilen arayüzlerin kullanılabilirlik çalışmaları yapılmaktadır. Öncelikli olarak
tablet cihazlar için tasarımlanan etkileşimli kitapların ve akıllı telefonlara yönelik geliştirilen mobil uygulamaların analiz çalışmaları başlatılmıştır.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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PROJE 4 - Açık ve Uzaktan Öğrenenlere Yönelik Sesli Sorgulama Yapabilen Elektronik
Performans Destek Sisteminin Geliştirilmesi başlıklı projenin amacı, Temel Bilgi Teknolojileri Dersi kapsamında geliştirilen bir elektronik performans destek sisteminin açık ve
uzaktan öğrenenlere yönelik uygulanmasını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Elektronik Performans Destek Sistemi ile Temel Bilgi Teknolojileri dersi kapsamında öğrenenlerin
gereksinim duydukları bilgileri ve araçları hızlı ve kolay erişimleri sağlanarak öğrenme sürecindeki performanslarının artırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Temel
Bilgi Teknolojileri I ve II ders kitaplarındaki cümleler, paragraflar, tanımlar, görseller, sesler
ve ilgili araştırma soruları ve öğrenenlerin öğrenme sürecini destekleyici bilgiler küçük
parçalara ayrılacak ve seslendirilmiştir. Bu veriler geliştirilecek veri girişi yazılımı ile veri
tabanına girilecek ve böylece bir TBT dersi arşivi oluşturulacaktır. Derse ilişkin gereksinimler bir diğer geliştirilecek sorgulama yazılımı ile gerek klavye gerekse sesli olarak sorgulanabilmekte ve öğrenenlerin gereksinim duyduğu bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri
sağlanabilmektedir.

PROJE 5 – Mobil Okuryazarlık projesi ile Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrenenlerin
mobil okuryazarlık konusundaki gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Öğrenenlerin öğrenme amacıyla mobil teknolojileri ve araçları daha etkili kullanmalarını sağlamak için onlara yönlendirici klavuzlar, dersler ve webinarlar düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bulgaristan’ın Sofya Üniversitesi’ndeki öğretim üyeleri ile birlikte yürütülmektedir.
Her iki ülkede de mobil okuryazarlık konusunda farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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PROJE 6 – Açık Öğrenenler projesi ise tamamen uzaktan öğretim yöntemiyle eğitim
almış öğrenenlere odaklanmıştır. Bu bağlamda Açık ilköğretim ve Açık Lise’den mezun olarak Açıköğretim sistemine kayıt yaptıran öğrenenlerin özellikleri, çalışma şekilleri, kullandığı öğrenme stratejileri, uzaktan eğitime ilişkin algıları ve başarısını etkileyen sosyolojik
etmenlerin neler olduğu konusunda araştırma yapılmaktadır.
21.yüzyılda öğrenme ortamlarının ve öğrenenlerin değişimine vurgu yapan Nilgün
Özdamar Keskin, bu noktada Anadolu Üniversitesinin Açıköğretimdeki deneyiminin
uluslararası alanda oldukça önemli olduğunu ifade ederken, “İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı”nda yürütülen gelecekçi
araştırmaların katkısına da dikkat çekti. Göz

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

takip sistemi ile açık öğretim yayınlarının
analizinin yapılması, sesli sorgulama ve yanıt sistemi yazılımı ile Açıköğretim öğrencilerine mobil öğrenme fırsatlarının sunulması gibi birçok araştırma projesi uluslararası
alanda hem literatüre hem de bu alanda çalışan diğer uygulamacılara katkı sağlayacak
projeler olarak değerlendirildi.
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Arş.Gör. Merve ÇELİK

TANITIM
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ HALKL A
İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK LİSANS
PROGRAMIYLA BU ALANA HİZMET
VERECEK ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİYOR

Açıköğretim Sistemi bünyesinde 2015-2016 öğretim
döneminde eğitime başlayan
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
lisans programı; medya planlama, strateji ve müşteri ilişkileri
alanında profesyonel ve yaratıcı
işgücü yetiştirmeyi hedefliyor.
Bu program, iş dünyasının dinamik koşullarında ortaya çıkan
gereksinimleri karşılamak için
ihtiyaç duyulan bir program niteliğinde. Mezun öğrencilerimiz; reklam ve halkla ilişkiler
alanında hizmet veren ajansların yanı sıra devlet kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler, medya, kurumsal iletişim ve benzeri bölümlerinde istihdam edilebilecekler. Bunun
yanı sıra devlet üniversiteleri veya özel üniversitelerde akademik kariyer yapma imkânına
da sahip olacaklar. Ayrıca mezunlar metin yazarı, medya planlamacı, stratejist ve müşteri
temsilcisi unvanlarıyla ajanslarda çalışabilecekleri gibi medya uzmanı, kurumsal iletişim
uzmanı ve halkla ilişkiler uzmanı gibi unvanlarla da kamu kurum ve kuruluşlarında görev
alabilecekler. Halkla ilişkiler ve Reklamcılık lisans programıyla ilgili detaylı bilgiye https://
www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-sistemindeki-programlar/halkla-iliskiler-ve-reklamcilik adresinden ulaşılabilir.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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ESKİŞEHİR BÜRO, FAKÜLTELERDE
TANITIM FAALİYETLERİNE BAŞLADI

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

Açıköğretim Fakültesi (AÖF)
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi koordinasyonunda sistemin en önemli
temsilcilerinden biri olan büro çalışanları, rutin iş süreçlerinin yanı
sıra tanıtım ve reklam faaliyetlerini
de yürütmeye devam ediyor. Eskişehir büro, bu çalışmalar kapsamında
Anadolu Üniversitesi kampüslerinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyor. 20 Mart – 28 Nisan tarihleri
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
arasında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü ve İki Eylül Kampüsünde tanıtım stantları kurularak, İkinci Üniversite,
e-sertifika programları ve kitap satış faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri
yürütülüyor. Aynı zamanda Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri programları hakkında
bilgi verilen tanıtım stantlarına öğrenciler yoğun ilgisi gösteriyor.
Açıköğretim Sistemi olarak tanıtım ve reklam faaliyetlerine destek veren tüm büro çalışanlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Eskişehir Büro’nun tanıtım faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı çalışma takvimi şu şekildedir:

Yunus Emre Meslek Yüksek Okulu
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ MART 2017
S E M İ N E R L E R İ D E VA M E D İ YO R
Ar-ge ve Uluslararası İlişkiler Grup
Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen
seminerler Mart ayında da her Çarşamba
farklı alanlardan uzmanların katılımıyla
devam ediyor. Mart ayının ilk konuğu
Yrd.Doç.Dr. Gürsel Gür oldu. Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden
Yrd.Doç.Dr. Gür, 1 Mart Çarşamba günü
“Avrupa’da Türkler ve Eğitim” başlıklı bir
sunum gerçekleştirdi.

Açıköğretim Sistemi Mart 2017 Seminerlerinin ikincisi Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.
Yılmaz Kılıçaslan tarafından verildi. 8 Mart
Çarşamba günü düzenlenen seminerde Doç.
Dr. Kılıçaslan dinleyicilere “Sosyal Bilimlerde Ar-Ge ve Akademik Girişimcilik” konusu
üzerine bilgiler aktardı.

Mart ayı seminerlerinin üçüncü konuğu
ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Hasan
Karal oldu. 15 Mart Çarşamba günü AÖF
Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminerde
Prof.Dr. Karal “Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Alternatif İletişim Sistemleri” başlıklı
sunumunu dinleyicilerle paylaştı.
Açıköğretim Sistemi Mart 2017 Seminerlerinin dördüncüsü 22 Mart Çarşamba
günü Yrd.Doç.Dr. İrfan Süral tarafından gerçekleştirildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Süral katılımcılara “Öğrenen Analitikleri ve Büyük Veri”
başlıklı sunumuna ilişkin bilgiler verdi.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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İNGİLİZCE e-SERTİFİKA
PROGRAML ARI SINAV
ORGANİZASYONU YAPILDI

İngilizce e-Sertifika Programları

Okuma, yazma, dinleme
ve konuşma bölümlerinden
oluşan İngilizce e-Sertifika
Programları Sınavı 18 Mart
Cumartesi günü 7 merkezde
yapıldı. Arş.Gör. Buket Kip
Kayabaş, e-Sertifika Programları Koordinatörlüğünün aynı
zamanda 2013 yılından bu
yana resmî olarak Cambridge
English Language Assessment
sınav merkezi olduğunu ve
Türkiye genelinde 9 merkezde gerçekleştirilen KET, PET,
TKT sınavları için iller bazında sınav organizasyonunu
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.
e-Sertifika Programlarından Sorumlu Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydın, “İngilizce KET sınavı A1
ve A2 düzeylerini kapsıyor.
KET, üst düzeylerdeki Cambridge dil sınavlarına girmek
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

isteyen öğrenciler tarafından
atılacak ilk adımdır. PET sınavı, B1 düzeyini kapsıyor ve
Cambridge ESOL Main Suite
sınavlarının ikinci seviyesidir.
Bu seviyede olan kişilerin ana
dili İngilizce olan veya olmayan kişilerle günlük yaşamda
iletişim kurabilmeleri gerekiyor. Teaching Knowledge
Test (TKT) e-Sertifika Programı ise, öğretmenlerin ve

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

öğretmen adaylarının İngilizce
öğretimi konusunda uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye
sahip olduğunu gösteren uluslararası tanınırlığı ve geçerliği olan
bir dil öğretimi sertifika programıdır” sözleriyle sınavların ve eSertifika Programlarının kapsamını açıkladı. Aydın, ek olarak,
katılımcıların sınavlara ait örnek
sorulara ve hazırlık materyallerine http://esertifika.anadolu.edu.
tr adresinde yer alan e-Sertifika
Programları web sitesinden ulaşabileceklerini hatırlattı.
İngilizce e-Sertifika programlarının sınav sonuçları, Nisan
ayının üçüncü haftasında adayların e-posta adreslerine gönderilecek olup Cambridge English
Language Assessment tarafından
düzenlenecek sertifikalar 2 Mayıs Salı gününden itibaren başarılı olan adayların adreslerine
postalanacaktır.

İngilizce e-Sertifika Programları Sınav Organizasyonu Tamamlandı
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Arş.Gör. Hakan KILINÇ

HABERLER
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNDEN DEV PROJE!

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde,
“Kalite Elçileri” projesi başlatıldı. Başlatılan projeyle gönüllü öğrenciler, deneyimlerini, yaşadıkları sıkıntıları ve önerilerini doğrudan ilgililere aktarabilecek.
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi,
öğrencilere yönelik yenilikçi çalışmalarına devam ediyor. Anadolum
eKampüs sistemine geçilmesiyle birlikte, Açıköğretim Fakültesi Öğrenme
Teknolojileri Araştırma
Geliştirme (ÖTAG) Birimi, farklı ve yeni birçok
öğrenme
malzemesini
öğrencilerin hizmetine
sunmaya başladı. Açıköğretim Fakültesi öğrenme malzemelerinin kalitesinin yükseltilmesi için önemli bir projeyi
hayata geçirdi. “Kalite Elçileri” projesiyle birlikte Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, öğrenme malzemelerini kullanırken sahip oldukları deneyimleri, yaşadıkları sıkıntıları ve bu
malzemelerin daha kaliteli olması adına önerilerini doğrudan ilgililere aktarabilecekler.
Ayrıca isteyen öğrenciler, daha iyi öğrenebilmek ve diğerlerinin öğrenmesine katkıda bulunabilmek adına geliştirip kullandıkları kendi öğrenme malzemelerini de sistem içinde
paylaşabilecekler.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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“Proje, öğrencilerin görüş ve önerilerine
ne kadar değer verildiğinin önemli bir göstergesi”
Eskişehir’deki kalite elçilerini Anadolu
Üniversitesi Konukevine kahvaltıya davet
eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Naci Gündoğan, bu projenin, öğrencilerin görüş ve önerilerine ne kadar değer
verildiğinin önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti. Gündoğan, “Şimdiden 2 binin
üzerinde katılımcısı olan ‘Kalite Elçileri’
projesinin, Açıköğretim öğrencilerinin kuruma olan aidiyet duygularını da yükselteceğini düşünüyorum. Öğrenme malzemelerinin çeşitliliğinin artması sistem için ne
kadar önemliyse, bu malzemelerin kalitesinin yüksek tutulması da o kadar önemli ve
öncelikli bir konudur” dedi.
Toplantıda söz alan Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

HABERLER
Yücel Güney ise öğrenme malzemeleriyle ilgili görüş bildirmek ve kendi öğrenme malzemelerini geliştirerek paylaşmak isteyen öğrencilerin, https://ekampus.anadolu.edu.tr/
adresindeki Anadolum eKampüs sisteminde
kendileri için açılan “Kalite Elçileri” sekmesine girerek projeye dâhil olabileceklerini
ifade etti. Açıköğretim Fakültesi Öğrenme
Teknolojileri Araştırma Geliştirme Biriminin (ÖTAG), gönüllülük esasıyla çalışacak
olan kalite elçileriyle gerek yüz yüze gerekse
internet üzerinden canlı olarak haftada bir
toplanarak kalite çalışmalarını geliştireceklerini ifade eden Güney, Türkiye’nin farklı
şehirlerinde bulunan kalite elçileriyle de yüz
yüze toplantılar gerçekleştirileceğini söyledi.
Öte yandan şu anda projeye 2 bin 500
öğrencinin gönüllü olarak destek verdiği
bildirildi.
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Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
Numan KOCA (Fotoğraflar) Haber Merkezi

HABERLER
AÇIKÖĞRETİM ORMANLARI
İÇİN İLK ADIM ATILDI!

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi öğrencileri ve personeliyle birlikte her yıl en
az 3 bin ağaçlık orman oluşturma yolunda ilk adımını attı. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim
Sistemi öğrencileriyle buluşarak 23 Mart Perşembe günü Eskişehir Borabey Göleti’nde yaklaşık bin ağaç dikti.
Anadolu
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci
Gündoğan düşüncelerini
şu sözlerle ifade etti: “Bugün gerçekten çok güzel
bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Anadolu Üniversitesi, ne yazık ki özellikle
Açıköğretim Sisteminde
ciddi bir kâğıt sarfiyatı olan
bir kurum. Yapılan hesaplamalara göre, biz her merkezi Açıköğretim Sistemi
sınavında 700 civarında
ağacın yok olmasına neden oluyoruz. Dolayısıyla
bu sınavlar sebebiyle yılda

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

yok olmasına neden olduğumuz ağaç miktarı yaklaşık 3 bini buluyor. Biz
de duyarlılığımızı ortaya
koymak ve en azından bir
önlem olması amacıyla bu
yıldan itibaren en az 3 bin
ağaçlık bir orman oluşturmayı ve bunu da ‘Açıköğretim Ormanları’ olarak
isimlendirmeyi düşündük.
Bunun ilk ayağını da Eskişehir Borabey Göleti’nde
yaklaşık bin tane ağaç dikerek bugün gerçekleştiriyoruz.”
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Bu etkinliklerin devamının geleceğini vurgulayan
Rektör Gündoğan, “Açıköğretim Sistemi öğrencilerimiz
ile birlikte Nisan ayının ilk
haftası Şanlıurfa’da daha
sonra Kayseri’de sonrasında
ise Konya’da Orman Genel
Müdürlüğümüzün de katkıları ve tavsiyeleriyle, her yıl
en az 3 bin ağaç dikeceğiz.
Bu şekilde doğaya verdiğimiz hasarın en azından bir
kısmını telafi etmeye çalışacağız. Bu da hem toplum-

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

sal duyarlılık açısından hem
de öğrencilerimizin eğitimi
açısından çok önemli. Eğitim, sadece ders kitaplarında anlatılan bir şey değildir;
öğrencilerimizin ağaç sevgisi,
doğayı koruma, doğaya sahip çıkma gibi duygularını
da harekete geçirmemiz gerekiyor. Bugün üniversite personelimiz ve öğrencilerimizle
el ele ilk adımı attık. Bundan
sonra da bunu devam ettireceğiz. Hayırlı olsun diyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim
Fakültesi Dekan Vekili Prof.
Dr. Yücel Güney ise “Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 35 yıllık bir tecrübesiyle
oldukça fazla öğrencisi olan bir
sistem. Bu sistemde her yıl belli
bir sayıda hem öğrenci mezun
ediyoruz hem de sınav yapıyoruz. Bu sınavlarımız da maalesef endüstriyel ağaç tüketimine
sebep oluyor. Bu tüketim ülke
ekonomisi açısından önemli
bir işlev görse de bizler çevreye
zarar vermek istemiyoruz. Hedefimiz, her bir öğrencimizin
en azından bir ağaç dikebilmesini sağlamak. Gelecekte de öğrencilerimiz ve personelimizle
birlikte Türkiye’nin her ilinde
ağaçlar dikmek istiyoruz. Toplumsal fayda sağlayan çok güzel
bir işlem yaptığımızı düşünüyorum. Öğrencilerimiz açısından bakıldığında Açıköğretim
sisteminin yetiştirdiği çok güzel
fidanlar zaten var, bu ağaçlar da
öyle olsun istiyoruz.” diyerek
düşüncelerini belirtti.
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Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

HABERLER
A Ç I KÖ Ğ RE T İ M S İ S T E Mİ Ö Ğ RE N Cİ
TOPLULUKLARI İSTANBUL’DA BULUŞTU
Açıköğretim Sistemi tarafından, öğrencilere sosyal faaliyetler konusunda hizmet vermeye yönelik hayata geçirilen Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarının ikinci kent buluşması,
İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Bu şekilde belirli aralıklarla farklı şehirlerde yaşayan Açıköğretim öğrencileriyle bir araya gelmeyi hedefleyen öğrenci topluluklarının
bu ayağında ise kitap ve sinema topluluğu,
sanatseverlerle buluştu.

Etkinlikte, Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanı, Kitap Topluluğu Yürütücüsü Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Gökhan Tunç tarafından çözümlenirken, aynı
isimle sinemaya uyarlanan filmin çözümlemesini ise Sinema Topluluğu Yürütücüsü Anadolu
Üniversitesi Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Engin Kılıçatan gerçekleştirdi. Buluşmada, edebi eserler ve uyarlamalar hakkında öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı; sinema ve uyarlamalara ilişkin
önemli konular katılımcılarla paylaşıldı. Aynı zamanda etkinlikte edebiyat, uyarlama ve sinema
ile ilgili temel sorulara yanıt verilen bir tartışma platformu oluşturuldu.
Öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli konuları değerlendirmenin hem öğrenciler hem de kendileri için olumlu bir etki yarattığını dile getiren Yrd.Doç.Dr. Gökhan Tunç, sözlerini şu şekilde
sürdürdü: “Çevrimiçi öğrenci topluluklarının temel amacı, öğrencilere sadece eğitim hizmeti
değil; bunun yanı sıra ilgi duyabilecekleri konularda gerekli koşulları sağlayarak, boş zamanlarında kendilerini geliştirebilmeleri konusunda yardımcı olabilmek. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sayesinde örgün eğitimdeki gibi öğrencilerle yüz yüze iletişim kurma fırsatı da
sağlıyoruz.” Öğr.Gör. Engin Kılıçatan ise “Açıköğretimde okuyan öğrencilerimizle etkileşimi
arttırmak ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek hedefiyle yola çıktık. Bu sunumlar da bu hedefin somut adımlarını oluşturuyor. Bunun ötesinde, hem edebiyata hem de sinemaya dair belli
bir film ve kitap kültürü oluşturmak gibi bir hedefimiz var. Aynı zamanda somut olarak da bu
alanlarla ilgili pratik çalışmalara yönelerek öğrencilerimizin becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.” sözleriyle Açıköğretim Sistemi öğrencileriyle yüz yüze buluşmanın önemine değindi.
Başarılı geçen etkinliğin ardından topluluk yürütücüleri,
belirli aralıklarla topluluklarıyla
ilgili yüz yüze etkinlikler yapmak amacıyla farklı şehirlerde
yaşayan Açıköğretim öğrencileriyle bir araya gelmeyi hedefliyor. Açıköğretim Sistemine kayıtlı tüm öğrenciler topluluklara
katılabilmek için https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden
ücretsiz kayıt yaptırabilirler.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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YALOVA’DAKİ AÖF ÖĞRENCİLERİ VURMALI
ÇALGIL AR KONSERİYLE EĞLENDİ
Anadolu Üniversitesi Halk Bilimleri
Araştırma Merkezi Vurmalı Çalgılar Topluluğu, Yalova Belediyesinin konuğu olarak
27 Şubat Pazartesi akşamı bir konser verdi.
Kayıt yenilemek için Yalova AÖF bürosunu
ziyaret eden öğrencilerin, büro çalışanları
tarafından bilgilendirilmesiyle konserden
haberdar olan AÖF öğrencileri, Vurmalı
Çalgılar Konserine yoğun ilgi gösterdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney, “Açıköğretim öğrencilerinin uzakta olmalarına rağmen, kendilerini Anadolu Üniversitesine yakın hissetmeleri için elimizden
geleni yapıyoruz. Bu kapsamda Eskişehir’deki AÖF öğrencileri için başlattığımız sosyal,
kültürel ve sanatsal aktiviteleri tüm illerdeki AÖF öğrencileri için de gerçekleştirmeyi
planlıyoruz. Yalova’da gerçekleşen bu konser
etkinliğine AÖF öğrencilerinin yoğun ilgisi
bizi çok memnun etti.” şeklinde konuştu.
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Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN

AÖF’TEN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE
CANLI DESTEK HİZMETİ

Açıköğretim Fakültesi, engelli öğrencilerine yönelik uygulamalarına bir yenisini ekledi.
Açıköğretim sisteminde kayıtlı olan engelli öğrencilerimize, kayıt aşamasından mezuniyetlerine kadar daha iyi hizmet verebilmek amacıyla
Canlı Destek Hizmeti sunmaya başladı. Engelli
öğrencilerimize; kayıt süreci, ders ekle-sil işlemleri, eKampüs sisteminin kullanımı, ders materyallerinin kullanımı ve geri bildirimleri, sınavlar,
mezuniyet sonrası kariyer konularında danışmanlık ve eğitimler verilecek. Öğrencilerimiz
Açıköğretim Bürolarına gitmeden web sayfası
üzerinden güncel haberleri takip edebilecekleri
gibi canlı destek saatinde yetkililere sorunlarını
ileterek çözüm alabilecekler. Sesli, görüntülü ve
yazılı olarak iletişim kurma imkânı sağlayan sistemde, yapılacak eğitimler de kaydedilerek web
sayfası üzerinden erişime sunulacaktır.
2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme haftasının sonunda öğrencilere hizmet vermeye başlayan sistemde, her ay bir konu
hakkında uzmanlar ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz destek hizmetine hafta
içi her gün 15.00-16.00 saatleri arasında engelsizaof.anadolu.edu.tr web sayfası üzerinden çevrimiçi erişim sağlayabilir.
Engeli olan öğrencilere sunulan fırsatları, gelecek planlarını, öğrencilerin sorunlarını
ve çözüm önerilerini almak için sivil toplum

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

kuruluşları ve Anadolu Üniversitesi akademik
personellerinin katılımıyla 13 Mayıs tarihinde
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Merkez Büro ev sahipliğinde “Öğrenci Buluşması” yapılacaktır.
Engelli öğrencilere yönelik hizmet veren web
adresinin yanı sıra #Sor|İzle|Öğren bölümünden
ve 0850 200 46 10-19 numaralı Etkileşim Merkezi’nden 7/24 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine ulaşılabilir.
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AKADEMA

PLATFORMU’NDA

OpenupEd, açık öğretim eğitimine katkıda bulunmak amacıyla dünyanın dört bir
yanından ders olanakları sunan kâr amacı
gütmeyen bir ortaklıktır. OpenupEd, zamandan ve yerden bağımsız olarak kendi kendine öğrenme için tasarlanmış yüksek öğrenim
merkezli derslerin tanıtımını yaparak toplumun her kesimine bu faaliyetleri yaymayı hedefliyor. OpenupEd, 2013 yılı Nisan ayında

Arş.Gör. Gamze TUNA
Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

EADTU tarafından Avrupa Komisyonu ile iş
birliği içinde hayata geçirildi. Sekiz AB ülkesi
(Fransa, İtalya, Litvanya, Hollanda, Portekiz,
Slovakya, İspanya ve İngiltere) ve AB dışında
üç ülke (Rusya, Türkiye ve İsrail) ile toplam
11 ülkede sunulan açık öğretim derslerinin
bütün ayrıntıları bu platformda yer alırken,
kullanıcıların bütün olanaklardan haberdar
olmasını sağlıyor.
Mart ayında yayınlanan OpenupEd aylık
bülteninde AKADEMA’ya yer verildi ve duyuru bütün paydaşlara ulaştırıldı. Bültende,
AKEDAMA tanımı şu şekilde yer aldı:

“Anadolu Üniversitesi, 2015 yılında AKADEMA adı altında bir MOOC (Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders) sunum projesi başlatmış ve
o zamandan beri, çeşitli alanlardaki bilgi ve
becerilerini geliştirmek isteyenlere 50 MOOC
sunulmaktadır. Şu ana kadar yaklaşık 450 katılımcı bu programlara katılarak tamamlama
sertifikası almıştır. Ders materyalleri 7 gün 24
saat ve 365 gün erişilebilir konumdadır, ancak
katılımcıların, yapılandırılmış çevrimiçi bir
kurs deneyimi yaşamak ve bir sertifika almak için kursların önceden belirlenen başlangıç ve bitiş
tarihlerini takip etmeleri gerekmektedir. Kursların tam listesine ve daha fazla bilgiye akadema.
anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.”
Bültenin yanı sıra OpenupEd platformunda, AKADEMA’da sunulan derslerin tanıtımı
yapılmaya başlandı. OpenupEd üzerinden kullanıcılar, doğrudan AKADEMA platformuna
yönlendirilerek, gerekli bilgilere erişimin sağlanması kolaylaştırıldı.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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AKADEMA
Anadolu Üniversitesi, 2015 yılında AKADEMA olarak adlandırılan Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders sunum projesini başlattı ve o
zamandan beri çeşitli alanlardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere dersler sunuyor. İlk kez 2015 yılında başlatılmış olsa da,
sürdürülebilir yapıda ders sunumuna 2016
yılının Mayıs ayında başladı. Bu aşamada,
yaklaşık 3000 katılımcıya toplam 7 ders sunuldu ve bu katılımcılardan sadece 46’sı ders
tamamlama sertifikası almaya hak kazandı.
2016 yılı sonunda sisteme 37 yeni kurs eklendi ve toplam 7000 katılımcı bu derslere
katıldı. Ocak 2017’ye kadar toplam 255 tekil
katılımcı dersleri başarıyla tamamlayarak 450
adet tamamlama belgesi almaya hak kazandı. Mart ayından itibaren 8 yeni ders daha
sunulacak ve AKADEMA aracılığıyla sunulan toplam ders sayısı 52’ye ulaşacak. AKADEMA olarak iki yılda 100’den fazla kurs
kapasitesine erişilmesi hedefleniyor. Anadolu
Üniversitesi, AKADEMA’yı bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyor.
Dersler çeşitli alanlardan olup, çoğunlukla yüksek öğretim müfredatında yer almayan
piyano çalmaya giriş, Türk halk oyunlarına
giriş, beden dili, etkili iletişim, aile ilişkileri, şiir nasıl yazılır, tüplü dalış, rock and roll
tarihi gibi genel kültür konularına yoğunlaşıyor. Şu an Türk Dili 1 dersi hariç tüm
dersler Türkçe sunuluyor ancak bazı derslerin İngilizce olarak sunulması da planlanlanıyor. Tüm ders malzemeleri, istedikleri
zaman erişmek isteyen herkese 7/24 ve 365
gün açıktır. Ancak yapılandırılmış çevrimiçi
bir ders deneyimi yaşamak ve bir sertifika almak için katılımcıların, kursun önceden belirlenen başlangıç ve bitiş tarihlerini takip etmeleri
gerekiyor. Değerlendirme stratejisi, derslere göre değişiklik gösteriyor. Bazı öğretim üyeleri
çevrimiçi sınavları tercih ederken, bazıları öğrenenlerin etkinliklere katılımına göre başarıyı
değerlendiriyor. Kursların sonunda eğitmenlerin başarılı bulduğu katılımcılara, üniversite tarafından tamamlama belgeleri sunuluyor. Öğrenenler tamamlama belgelerini postayla (basılı)
veya e-postayla (pdf ) ve Anadolu Üniversitesi’nin Türkiye’nin her ilinde bulunan bürolarını
ziyaret ederek alabiliyorlar.
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ YEREL
MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde, “Sektör Buluşmaları” devam ediyor. Açıköğretim öğrencileri bu kez medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kongre Merkezi Mavi Salon’da tanıtım
filmleriyle başlayan etkinliğe, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ile Medya ve İletişim programlarında öğrenim gören öğrenciler katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu
Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney, “Sektör Buluşmaları” sayesinde Açıköğretim öğrencilerini kampüs içerisinde görmenin kendilerini mutlu ettiğine dile getirdi. Organizasyonun, Açıköğretimde bir farklılık olduğunu ifade eden Prof.Dr. Güney,
“Öğrencilerimiz hem kampüs içerisine girsinler ve bizimle yakından bağlantı kursunlar hem de
çalıştıkları alanlar üzerine daha fazla bilgiye sahip olsunlar istiyoruz. Kariyerleriyle ilgili neler yapabilirler? İş alanları nelerdir? Öğrenciler, bu buluşmalar sayesinde bu tür konular hakkında da
bilgi sahibi oluyorlar. Umarım verimli bir toplantı olur. Öğrencilerimizi ilerleyen süreçte de farklı
toplantılar için buraya çağıracağız, bu organizasyonları sürekli hâle getireceğiz.” dedi. Prof.Dr.
Yücel Güney’in ardından konuşma yapan Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Program Koordinatörü
Prof.Dr. Levend Kılıç ise bu tür etkinliklerin program öğrencilerinin bir araya gelmesini sağladığı
için önemli olduğunu belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından
Açıkçöğretim Sistemi çevrimiçi fotoğraf topluluğuna yüklenen fotoğraflardan
hazırlanan bir fotoğraf sunumu gerçekleştirildi. Sunum ve fotoğraf topluluğu
hakkında bilgilendirme, Çevrimiçi Fotoğraf Topluluğu Koordinatörü Yrd.Doç.
Dr. Abdülkadir Candemir tarafından
yapıldı. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
önlisans programı mezunlarından fotoğrafçı Hande Artsın, fotoğraf sunumu gerçekleştirdi. Artsın, mezuniyet sonrası iş
bulma sürecini öğrencilerle paylaştı.

Daha sonra, Anadolu Gazetesi Yazı
İşleri Müdürü Cihan Yıldırım ve Es TV
Genel Yayın Yönetmeni Soner Yüksel,
fotoğrafçılık ve medya sektörüyle ilgili
deneyimlerini öğrencilere aktararak, tavsiyelerde bulundular. Etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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Arş.Gör. Dilşad TEKİN

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ SİNEMA
T O P L U L U Ğ U KO N YA ’ DA !

Açıköğretim Sistemi çevrimiçi öğrenci toplulukları, etkinliklerini tüm yurtta sürdürüyor.
Aktif gruplarımızdan biri olan Sinema topluluğu, Eskişehir ve İstanbul’un ardından 23 Mart
Perşembe günü Konya’da “Kent Buluşmaları” kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdi.
“Kısa film yapımı” başlıklı yüz yüze sinema atölyesi düzenleyen Sinema Topluluğunun yürütücüsü Öğr.Gör. Engin Kılıçatan, Türkiye ve Dünya’dan kısa film örnekleri sundu. Etkinlikte sergilenen filmler izleyici öğrencilerle beraber yorumlandı ve eleştirildi. Bunun yanı sıra
öğrencilerimiz kısa film yapımı ile ilgili sorularına yanıt alma şansına eriştiler.
Yüzyüze ve Çevrimiçi Etkinlikler hızla sürüyor
Açıköğretim Sistemi Sinema Topluluğu Kent Buluşmaları, önümüzdeki aylarda farklı şehirlerde devam edecek. Yüz yüze gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra sürmekte olan çevrimiçi
etkinliklere http://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden ulaşmak mümkün.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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ANADOLU ÜNİVERSİTE EURIE
ZİRVESİNDE TEMSİL EDİLDİ

HABERLER
Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK

EURIE Zirvesi Protokol

2010’da kurulan Avrasya Üniversiteler
Birliğinin (Eurasian Universities UnionEURAS), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) koordinasyonuyla gerçekleştirdiği
Uluslararası Avrasya Yükseköğretim Zirvesinin (Eurasia Higher Education Summit-EURIE) ikincisi, 22-24 Mart tarihleri
arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Zirveye; MillÎ Eğitim Bakanı İsmet
Yılmaz, YÖK Başkan Vekili Prof.Dr. Hasan Mandal, Avrasya Üniversiteler Birliği
Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın yanı sıra 53
ülkeden 2 binin üzerinde rektör, akademisyen ve uluslararası eğitim uzmanı katıldı.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Zirvede, Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Açıköğretim Sistemi
Öğrenme Teknolojileri bünyesinde temsil edildi. Anadolu Üniversitesi’ni; Rektör
Yardımcısı Prof.Dr. Adnan Özcan, Uzaktan Öğretim Bölüm Başkanı Prof.Dr. T.
Volkan Yüzer, Uluslararası İlişkiler Birimi
Müdürü Doç.Dr. Bilge Kağan Özdemir,
Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge Biriminden
Arş.Gör. Hakan Altınpulluk, Uluslararası
İlişkiler Biriminden Uzm. Gülsüm Karaman ve Muazzez Bahar, Basın ve Halkla
İlişkiler Biriminden İsa Buyun temsil etti.
Anadolu Üniversitesi adına çeşitli işbirliklerinin ve istişarelerin ele alındığı zirve
24 Mart Cuma günü sona erdi.
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrenme Teknolojileri Standı

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Standı

Toplu Fotoğraf Çekimi
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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CANLI DERSLER BAŞLIYOR

TANITIM
Arş.Gör. Gamze TUNA

2016-2017 Bahar Dönemi Anadolum eKampüs Sistemi Canlı Dersler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi ile eğitim veren Açıköğretim,
İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrenenlerine yönelik hazırlanan Canlı Dersler 20
Mart Pazartesi gününden itibaren hizmet
vermeye başladı. Canlı Dersler, Açıköğretim Sistemi öğrenenlerini alanlarında
uzman akademisyenlerle çevrimiçi olarak buluşturmayı amaçlıyor. Öğrenenler, eş zamanlı oturumlara katılarak dersi

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

alanının uzmanından dinleyebiliyor ve
sorularını sorabiliyorlar. Canlı derslere
katılamayanlar ise Anadolum eKampüs
Sistemi üzerinden Canlı Ders kayıtlarını
izleyebiliyorlar. Öğrenenler, Canlı Ders
takvimine https://ekampus.anadolu.edu.
tr adresinden erişebiliyorlar. 2016-2017
eğitim öğretim yılı bahar döneminde 75
derse ait canlı ders öğrenenlerin hizmetine sunuldu.
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Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı e-Sertifika
Programı

e-Sertifika Programlarından Sorumlu Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Sinan Aydın,
2016-2017
eğitim-öğretim
yılı bahar döneminde, edebiyat alanında “Cumhuriyet
Dönemi Edebiyatı” ve “Türk
Halk Edebiyatı” olmak üzere
iki yeni e-Sertifika Programı
açıldığını belirtti. Aydın, eSertifika Programlarına en az
lise ve dengi okullardan mezun olmuş herkesin başvurabileceğini ekledi. Cumhuriyet
Dönemi Edebiyatı e-Sertifika
Programı kapsamında; Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri,
Cumhuriyet Dönemi Türk
Nesri, Çağdaş Türk Romanı
konularında bilgiler aktarılarak katılımcıların bilgilendirilmesi hedefleniyor. Türk Halk
Edebiyatı e-Sertifika Programı
kapsamında ise; Halk Hikayeleri, Halk Masalları, Türk
Halk Şiiri konularında bilgiler
aktarılarak katılımcıların mevcut bilgilerinin geliştirilmesine
katkı sağlamak amaçlanıyor.
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı e-Sertifika Programı,
üç dersten oluşuyor. Bu dersler
aşağıda açıklanmıştır.
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

YENİ e-SERTİFİKA PROGRAMLARI:
“CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI”
V E “ T Ü R K H A L K E D E B İ YA T I ”
• Cumhuriyet Dönemi Türk
Şiiri: Cumhuriyet Dönemi
Türk Şiiri dersinde, Cumhuriyet dönemi şiirinin tarihsel zeminini oluşturan
süreci belirleyen etkenler ele
alınıyor. Böylelikle Cumhuriyet’ten sonraki edebi
oluşumları, düşünsel açılımları ve şiirin gelişmesini
bu sürecin yeni bir aşaması
olarak değerlendirmek ve
yeni yüzyılda devletin, toplumun ve bireyin değişim
ve dönüşüm faaliyetini bu
çerçevede anlamlandırmak
hedefleniyor.
• Cumhuriyet Dönemi Türk
Nesri: Bu ders kapsamında;
Türk kültürünün, dilinin ve
edebiyatının nesir sahasında 1923’ten günümüze kadar olan dönemdeki genel
görünümü, türleri, bu türlerde eserleriyle ünlenen yazarlar ele alınıyor. Bu bağlamda, Cumhuriyet Devri
Türk Nesrinin türleri olan
hikaye/öykü, makale, fıkra,
deneme, sohbet, gezi yazısı,
anı/hatıra, günlük/günce,
biyografi, otobiyografi, monografi, röportaj, mülakat
mektup, söylev üzerinde
duruluyor.
• Çağdaş Türk Romanı: Edebiyat, insanın dille gerçekleştirdiği bireysel sanat
etkinliğidir. Edebiyat ile hayaller, duygular ve düşünceler paylaşma zemini bulur.
Edebiyat türleri içerisinde
de geniş anlatma zemininin
ve kurmacanın verdiği imkânlar çevresinde romanın

ayrı bir yeri vardır. Bu derste,
genel olarak 1950 sonrası Türk
romanın gelişiminin ve özelliklerinin anlatılması hedefleniyor.
Türk Halk Edebiyatı e-Sertifika Programı kapsamında
aşağıdaki dersler katılımcılara sunuluyor:
• Halk Hikayeleri: Halk hikayeleri, geleneksel edebiyatımızın
en zengin ve çok boyutlu türlerinden biridir. İçinde birkaç
farklı geleneği barındırarak
oluşmuş karma bir yapıya sahiptir. Bu ders ile katılımcıların anlatı geleneğimizin bu
önemli türü hakkında temel
ve teknik bilgilere ulaşması hedefleniyor.
• Halk Masalları: Halk masalı
türünün katılımcılara tanıtılmasının amaçlandığı bu derste, halk masalları örnekleriyle
açıklanıyor.
• Türk Halk Şiiri: Türk Halk Şiiri uzun bir tarihsel dönem, geniş bir coğrafya ve farklı dünya
görüşlerinin etkisiyle oluşmuştur. Bu ders ile katılımcılara
şiir geleneğinin zenginliğinin
gösterilmesi ve farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

Türk Halk Edebiyatı e-Sertifika Programı
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YENİ DOÇENTLERİMİZ

Arş.Gör. Dilşad TEKİN

Uzaktan Eğitim alanında Türkiye’de ilk defa doçentlik unvanı alan Öğretim Üyelerimiz,
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Recep Okur, Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet Fırat ve Sağlık Bilimleri Fizyoloji alanında Doçentlik unvanı alan Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Gökhan Kuş’u
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Doç.Dr. Recep Okur

Doç.Dr. Gökhan Kuş

Doç.Dr. Mehmet Fırat
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