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Arş.Gör. Dilşad TEKİN
Öğrencimizden Mektup Var!

Açıköğretim Destek Sistemi,
Her An Yanınızda!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, bünyesinde yer alan
öğrencilere daha kaliteli hizmet
sunma amacıyla destek hizmetlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerine kayıtlı öğrenci, mezun ve
öğrenci adaylarının yararlanacağı destek hizmetleri yenileniyor.
Geçtiğimiz aylarda hizmete giren
http://aosdestek.anadolu.edu.tr
web sitesi üzerinden hafta içi her
gün 09.00-12.00 ve 14.00-17.00

saatleri arasında sunulan canlı
destek hizmetinde sorular yazılı
olarak sorulurken, uzman destek ekibi tarafından kısa sürede
yanıtlanıyor.
Soruların kolayca yanıt bulabilmesi için sıkça sorulan sorular ve
yanıtlarının her gün güncellendiği sistemde, en sık soruların sorular için hazırlanan videoların da
yüklenmesine başlandı. Öğrencilerin anahtar kelimelerle istedikleri soru ve cevabına hızla erişe-

bilmeleri için yeni bir soru arama
arayüzü de geliştirilen sistemin
soru havuzunda bulunmayan sorular için “soru sor” bölümüne
sorular yazılarak uzman ekibe
ulaştırılabiliyor.

Sistemdeki geliştirmelerle geri
bildirim daha hızlı ve kolay
olacak
Sistem üzerinden 2017 – 2018
Öğretim Yılı Bahar Döneminde
başlayacak yeni bir hizmet ise
öğrencilerin kullanıcı bilgilerini
girdikten sonra soru soracakları bilgi takip hizmeti olacak. Bu
sayede öğrenciler sorularının ne
şekilde yanıtlandığını, geçmiş
sorularını, sorularının yanıtlarını
tek bir sayfa üzerinden “soru takip
numarası” ile kontrol edebilecek.
Projenin koordinatörlüğünü yapan AÖF Merkez Büro Yöneticisi
Öğr. Gör. Salih Gümüş, yeni sistemin alt yapısının “Ticket Support
System” olarak bilinen kullanıcı
destek takibinin yapıldığı bir sistem olduğunu vurguladı. Öğrencilerin destek geçmişlerinin kayıt
altına alınacağı bu sistemde, AÖF
Merkez Bürodaki destek hizmeti
ekibiyle birlikte tüm AÖF bürolarındaki personel sorulara yanıt
verebilecek. Öğrencilerin sorularına aynı gün içinde yanıt bulabileceği, sorunun ilgili birimlerce
yanıtlanması ve geri bildiriminin
daha hızlı ve kolay olacağı sistemin altyapısı Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Birimi (BAUM) Web Tasarım
Ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.
Hazırlanan yeni AOSDESTEK veri
tabanından, 7/24 hizmet veren
Açıköğretim Etkileşim Merkezi de
yararlanabilecek.

Yrd.Doç.Dr. H. Cem SAYIN
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Açıköğretim Sisteminde “Proje
Ödevi” Uygulaması Hayata Geçirildi!
Açıköğretim Sisteminde öğrencilerin bilgi ve becerilerini daha iyi ölçebilme hedefi ve araştırma projesi
yapma konusunda bilgilerini arttırabilmek amacıyla proje ödevi uygulamasına başlandı. 2017 – 2018
Öğretim Yılı Güz Döneminde yurtiçi ve yurtdışı toplamda 13 bin 756 öğrencinin bulunduğu Edebi Metin İncelemeleri, Felsefi Araştırma ve Yazı, Sosyolojide Araştırma ve Uygulamalar ile Tarih İncelemeleri
derslerinde proje uygulaması tamamlandı.
Lisans programlarının 7. Yarıyılında, dönemde bir ders olmak üzere gerçekleştirilen ve
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden
faaliyete geçirilen proje ödevi uygulaması ile ilgili
tüm bilgi ve içerikler eKampüs üzerinden haftalık

yayınlar şeklinde sunuluyor. İlk beş haftada proje ödevinin konu başlığı, hangi kaynaklardan nasıl
yararlanıp araştırma yapılacağı gibi konulara yer
verilirken, sonraki beş haftada ise hazırlanan proje ödevleri, öğrenciler tarafından vize ve final dönemleri olmak üzere iki aşamalı bir şekilde sisteme
yükleniyor.

19 binden fazla proje ödevi sisteme yüklendi
Puanlama aşamasında uzman puanlayıcı akademik
grup tarafından incelenen proje ödevleri, başlarında üst akademisyen komisyonun bulunduğu, belirlenen objektif kriterler ölçüsünde iki akademisyen
tarafından puanlandırılıyor. Puanlar arası bilimsel
oranlardaki uyuşmazlıklarda
üst değerlendirici (hakem)
tarafından ödevler incelenerek değerlendirme yapılıyor.
2017 – 2018 Öğretim Yılı
Güz Dönemi vize döneminde
9 bin 453, final döneminde 9
bin 933 olmak üzere toplamda 19 bin 386 proje ödevinin http://aofproje.anadolu.
edu.tr adresinden sisteme
yüklenen ödevler, toplam
115 puanlayıcı akademisyen
tarafından
değerlendirildi.
Açıköğretim öğrencilerinin
farklı bir kazanım daha elde
edebilmesine olanak tanıyan
proje ödevi uygulamasının
ilerleyen dönemde daha fazla programda hayata geçirilmesi planlanıyor.
Arş.Gör. Hakan KILINÇ
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Açıköğretim Sistemi,
Öğrencilerine Avrupa Fırsatları
Sunmaya Devam Ediyor
Açıköğretim Sistemi ve Uluslararası İlişkiler Birimi,
2015 yılından bu yana Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrenciler için Erasmus Plus programı kapsamındaki Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi (AGH) ile
gönüllülük faaliyetlerinde bulunmak üzere 12 aya
kadar yurt dışına gönderiyor. 18 – 30 yaş arası gençlerin Avrupa’da kâr amacı gütmeyen bir kuruluşta
2 hafta ile 12 ay arasında gönüllü hizmetlerde bulunmasına imkân sağlayan Avrupa Gönüllü Hizmeti
Projesi kapsamında gönüllü öğrencilerin; pasaport,
vize, sağlık sigortası, seyahat giderleri, konaklama
ve yeme-içme giderleri, dil desteği, cep harçlığı gibi
ihtiyaçları da karşılanıyor.
Gönüllülük faaliyetleri boyunca bir rehberin eşlik
ettiği gönüllü öğrenciler, çalışma saatleri dışındaki
izin günlerinde bulundukları şehir ve ülke dışına da
çıkabiliyor. Projeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler
uluslararası geçerlilik taşıyan ve yeterliliklerini belgeleyen Youthpass Sertifikasına sahip oluyor.

2016’dan bu yana 54 öğrenci faydalandı
Açıköğretim Sistemi gerek Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörlüğünün gönüllülük programı için
yazdığı projelerle, gerekse gönderici kuruluş olarak
Avrupa’da kurduğu ortaklıklarla Mayıs 2016’dan bu
yana 54 öğrencisini Avrupa’ya gönderdi. Bu alanda
kazandığı tecrübe ve Avrupa’daki geniş ortaklık ağı

sayesinde 2018 yılında da Avrupa’ya öğrenci göndermeyi planlayan Açıköğretim Sistemi, önümüzdeki
dönem için “Enlightment Age with EVS – AGH ile Aydınlanma Çağı” isminde bir proje üretti. Türk Ulusal
Ajansı tarafından kabul alan bu projeyle; İspanya’ya
2 öğrenci, İtalya‘ya 1 öğrenci, Bulgaristan’a 1 öğrenci, Hırvatistan’a 2 öğrenci, Portekiz’e 1 öğrenci, Macaristan’a 6 öğrenci olmak üzere toplamda
13 öğrenci gönüllü olarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerine 2 aydan 12 aya kadar değişen sürelerde
gönderilecek.
Öğrenciler; sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar,
medya ve iletişim, spor ve açık hava etkinlikleri, çevre ve iklim, sosyal dâhil etme ve fırsat eşitliği, gençlik boş zaman faaliyetleri, sağlık, cinsiyet eşitliği,
gençlik politikaları, çocuklardan yaşlılara, gençlerden engelli bireylere değişen hedef kitlelere yönelik gönüllülük faaliyetinde bulunabiliyor. Öğrenciler
bu sayede yerele katkı sağlarken kültürlerarası öğrenme sürecine de dâhil oluyor ve oradaki çeşitliliği
her açıdan deneyimlerken kişisel gelişimleri açısından da önemli bir yol kat ediyor.
Açıköğretim Sistemi ve Uluslararası İlişkiler Birimi
Koordinatörlüğü AGH için önümüzdeki dönemlerde
de ürettiği projelerle öğrencilerini yurtdışına göndermeye devam ederek Avrupa deneyimi yaşayan
öğrencilerinin sayısını artırmayı hedefliyor.
Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
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Açıköğretim’den Lisansüstü
Eğitimde Yeni Programlar
Anadolu Üniversitesi, uzaktan
öğretim yoluyla yürüttüğü tezsiz yüksek lisans programlarına 5 yeni program daha ekledi.
Özellikle Açıköğretim Sistemi
mezunları tarafından yoğun ilgi
gören Konaklama İşletmeciliği, Kurumsal İletişim, Bankacılık
ve Finans, Uzaktan Algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kentleşmede Risk Yönetimi ve Çevre
Yönetimi programlarına Kimya,
İşletme Yönetimi, Ölçme ve Veri
Analitiği, Görsel İletişim Tasarımı ile Karakter ve Değer Eğitimi
tezsiz yüksek lisans programları
eklendi.
Ocak ayı itibariyle başlayan
uzaktan eğitim tezsiz yüksek
lisans programları başvuruları yeni açılan programlarla birlikte 22 Ocak Pazartesi tarihine kadar uzatıldı. Başvuru için
https://basvuruyld.anadolu.edu.
tr/ adresi ziyaret edilebilir.
Eğitim-öğretim ve sınav dâhil
tüm süreçlerin uzaktan öğretim
yoluyla yürütüldüğü programlara başvurularda yabancı dil
ve ALES puanı aranmıyor. Ayrıca
her programda 5 kişilik yabancı
öğrenci kontenjanı da bulunuyor. Başvuru koşulları, kontenjanlar ve diğer detaylı bilgilere
Anadolu Üniversitesi Web Sitesi
duyurularında yer alan “20172018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Duyurusu”ndan
erişilebilir.
https://www.anadolu.edu.tr/
duyurular/2017-2018-egitimogretim-yili-bahar-donemiyeni-acilan-uzaktan-ogretimtezsiz-1516111057
Arş.Gör. Kübra AŞAN
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Açıköğretim Öğrencileri Merkezi
Sınavlara Hazırlıkta Yalnız Değil
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, öğrencilerine öğrenim sürecinde ve sonrasında iş hayatları, kariyerleri ve kişisel gelişimleri ile ilgili ihtiyaç duyacakları desteği sağlamak üzere Anadolum
e-Kampüs Sistemi içerisinde bir kariyer ve kişisel
gelişim platformu oluşturma çalışmalarına başladı.
Mezuniyet sonrasında öğrencilerin karşılaşabileceği durumlar göz önünde bulundurularak, ihtiyaç
duyulacağı düşünülen bilgi ve paylaşımların yapılacağı Anadolum e-Kampüs sistemi içinde yer alan
“Kariyerim ve İş Hayatım” platformunda, şu an için iş
alanları ve meslekler konusunda ayrıntılı bilgi veren
görsel ve işitsel materyaller yer alıyor. Kamu ve özel
sektörde söz konusu iş alanlarında yer alabilmek
için başarılı olunması gereken sınavlarla ilgili genel bilgilerin de bulunduğu platformda, öğrencilere
katkı sağlayacak çeşitli materyaller de sunuluyor.
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Öğrencilerin mezun olduktan sonra sınavlara hazırlanmak amacıyla ders almak, kursa gitmek, sınava
hazırlık kitapları almak gibi çeşitli maliyetli yollara
başvurduğu göz önüne alındığında, Kariyerim ve İş
Hayatım platformunun öğrencilere büyük fayda sağlayacağı öngörülüyor. Anadolum e-Kampüs sistemi
içerisinde yer alan Kariyerim ve İş Hayatım platformu üzerinden yüksek lisans olanakları, ikinci üniversite, e-sertifika, açık kütüphane, Açıköğretim Sistemi
program kataloğu, e-bülten, soruküp uygulaması, iş
olanakları, mezunlar birliği, başarı hikâyeleri ve AÖF
Anadolum Facebook hesabı gibi Açıköğretim Sisteminin çeşitli mecralarına ulaşılabiliyor.

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

AÖF’te Engel Yok!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi ve Türkiye Belediyeler
Birliği Başkanlığının eğitim alanında yürüttüğü ortak çalışmalar,
2017 yılında gerçekleştirilen kar-

şılıklı çalışma ziyaretleriyle daha
da güçlendi. Ortak yürütülen çalışmalardan biri de, belediyelerin
Açıköğretim sınavlarında engelli
öğrenciler başta olmak üzere,

tüm öğrencilerin sınav yerlerine
sorunsuz ulaşmaları için gerekli
ulaşım tedbirlerinin alınmasına
yönelikti.
Yurt genelinde 1 milyon 214
bin öğrencinin katılımıyla 13
– 14 Ocak tarihinde gerçekleştirilen sınav organizasyonunda
Açıköğretim Sistemi öğrencileri
için en önemli konulardan biri
olan ulaşım ile ilgili yapılan
görüşmeler sonucunda Türkiye
Belediyeler Birliği, başta nüfusu
yoğun illerde olmak üzere sınavların yapıldığı binalara ulaşımda aksaklıkların azaltılması
ve özellikle engelli öğrencilerin sınav yerlerine sorunsuzca
ulaşabilmeleri amacıyla gerekli
önlemlerin alınması için büyük
belediyelere hem yazılı olarak
hem de dijital platformda bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan bilgilendirmede, bölgesel
yoğunluklar göz önüne alınarak
sefer ayılarının arttırılması ve
engelli öğrencilerin ulaşımında
olası aksaklıkların önüne geçilmesi için gereken hassasiyetin
gösterilmesi istendi.
Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN
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Açıköğretim Ailesi Aydın, Muğla ve
Denizli’deki Başarılı Öğrencileriyle
Buluştu
Açıköğretim Sistemindeki başarılı öğrencilerin ödüllendirildiği başarı belgesi takdim törenlerinin bu seferki durakları Aydın, Muğla ve Denizli oldu.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.
Güler Günsoy ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Celal
Hakan Kağnıcıoğlu’nun katılımıyla, 25 Aralık Pazartesi
günü Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu’nda başlayan törenler, 26 Aralık Salı
günü Muğla Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Kültür Merkezi Seminer Salonu ve 27 Aralık Çarşamba
günü Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok Konferans Salonu’nda devam etti.
Çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin de katıldığı ve
hak kazanan öğrencilere başarı belgelerinin verildiği
törenlerde, Anadolu Üniversitesi Halkbilim Merkezi
tarafından gerçekleştirilen Türk Halk Müziği dinletisi
de ilgiyle karşılandı.
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Açılış konuşmalarını yapan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güler Günsoy ve İşletme Fakültesi
Dekanı Prof.Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, yaptıkları konuşmalarda başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencileri
tebrik ederken, Açıköğretim Sistemi öğrencileriyle yüz yüze
gelme olanağı sağlayan başarı belgesi törenlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Törenlerde, büro yöneticilerinin ardından başarılı öğrencileri temsilen konuşma
gerçekleştirildi.

Kalite Elçileri Projesi gönüllüleri de törende yer aldı
Başarı belgelerinin takdimi, Açıköğretim Sisteminin fırsat
eşitliği sunmayı görev edindiği engelli bireyler ile başladı.
Açıköğretim Sistemi tarafından öğrenme malzemelerinin
kalitesinin arttırılması amacıyla başlatılan Kalite Elçileri
Projesinde yer alan gönüllü kalite elçileri de törenlerde yer
aldı.
Törenler, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Güler Günsoy ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Celal
Hakan Kağnıcıoğlu, Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri,
büro yöneticileri ve davetli öğretim üyelerinin başarılı olan
öğrencilere başarı belgesi takdimiyle devam etti.
Muğla’da gerçekleştirilen başarı belgesi töreninde, 75 yaşındaki başarılı Açıköğretim Sistemi öğrencisi Süleyman Yıldız ilgi odağı oldu. İlkokul sonrası dışarıdan okuyarak devam
eden, Açıköğretim Sisteminde de Sosyal Bilimler Önlisans
programını bitiren Yıldız, şu anda devam etmekte olduğu
Sosyoloji Lisans programını tamamladıktan sonra Açıköğretim sisteminden yeni bir programa kayıt olmak istediğini
belirtti.
Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

9

Açıköğretim Bürolarının Hizmet
Kalitesi Değerlendirildi
Açıköğretim Sistemi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından, büroların hizmet kalitesini değerlendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme çalışmaları
tamamlandı.

Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sürecine Yaklaşık
54.000 Öğrenci Katıldı
Öğrenci sayfasından çevrimiçi olarak erişim sağlanan
anket çalışmasına 2017-2018 öğretim yılında 53.598
öğrenci katıldı.
Bu süreçte Açıköğretim Fakültesi Bilgi Edinme ve
Değerlendirme Birimi tarafından toplanan verilerin
analizleri Açıköğretim Sistemi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirildi.
Kullanılan veri toplama tekniğinin hizmet kalitesinin ölçülmesinde etkin bir araç olduğunu belirten
Açıköğretim Sistemi Büroları Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü Prof.Dr. A. Barış Baraz: “Her yıl gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasına geçen yıl olduğu gibi
bu sene de katılım oldukça yüksekti. Büroların hizmet kalitesini artırarak daha iyi hizmet verebilmek
adına öğrencilerimizin görüşlerini önemsiyoruz. Geleneksel olarak organize ettiğimiz büro toplantılarında, elde edilen sonuçlara göre başarılı bürolarımızı ödüllendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Geleneksel Büro Buluşmalarında Ödüller Sahiplerini
Bulacak
Geçen yıl gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, büyük ölçekli bürolar arasından İstanbul
Beşiktaş Bürosu, orta ölçekli bürolar arasından
Bolu Bürosu ve küçük ölçekli bürolar arasından
Artvin Bürosu birinci olmuştu. Bu yıl yine aynı
gruplandırmaya göre birincilerin belirleneceği geleneksel büro buluşmalarında ödüller sahiplerine
kavuşacak.

2017 yılında hizmet kalitesi birincilik ödülünü alan İstanbul
Beşiktaş Bürosu
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Arş.Gör.Dr. Ece DOĞANTAN

Mart 2017’de gerçekleştirilen Eskişehir Ağaç Dikme Töreni

Açıköğretim Ormanları Büyüyor
İlk ayağı 2017 yılının mart ayında gerçekleştirilen “Açıköğretim Ormanları” ağaç dikim seferberliği, 2018 yılında da ülkemizin
ormanlarına katkı sağlama hedefiyle devam ediyor. 2017 yılında Eskişehir, Şanlıurfa, Konya ve Kayseri’de gerçekleştirilen dikimlerin son ayağı da Ocak ayında Borabey
Göleti’nde gerçekleştirildi.
Bir yılda Açıköğretim Sistemi sınavlarında yok olan yaklaşık 3 bin ağaçlık ormanın yerine yenilerini oluşturma amacıyla
başlayan seferberlik, hedefini fazlasıyla
aştı. Anadolu Üniversitesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün desteği ile sadece ocak
ayında Eskişehir’de bulunan Borabey
Göleti’ne bin ağaç dikilirken, bu ağaç dikimiyle beraber Mart 2017 – Ocak 2018 tarihleri arasında dikilen ağaç sayısı 5 bine
ulaştı.
Ocak 2018’de gerçekleştirilen Borabey Göleti Ağaç Dikme Töreni

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
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AÖF, Aday Öğrencileri Unutmadı!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi Boyut Fuarcılık, Eket Fuarcılık ve Unilook Fuarcılık tarafından düzenlenen üniversite tercih fuarlarında aday öğrenciler ile
buluşuyor. Eğitim fuarları aracılığı ile Türkiye’nin çeşitli illerinde
düzenlenen fuarlara Açıköğretim
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Fakültesi büro personelleri stant
açarak aday öğrencilere Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi lisans, ön lisans programları, ikinci
üniversite ve e-sertifikalarla ilgili
bilgiler sunuyor. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı eğitim fuarları
kapsamında şimdiye kadar otuz

fuara katılım sağlayan Açıköğretim Fakültesi, yıl boyunca farklı
illerde düzenlenecek fuarlara katılarak aday öğrencileri bilgilendirmeye devam edecek.

Arş.Gör. Sibel ŞAHİN

Benim Hikâyem

Merhaba sevgili arkadaşlar, 25 yıllık bir istekti benim
için üniversite okumak. Bu isteğime herkesin tepki
göstermesine rağmen kavuştum ve sınavlara girdim.
İki yıllık açık öğretimden, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ön Lisans Bölümüne kayıt yaptırdım. Aynı zamanda
bir fabrikada çalıştığım için ders çalışmakta zorlanıyordum. Ama benim gibi üniversiteyi açıktan okuyan bir arkadaşım sayesinde mobil uygulamalarınızı
öğrendim. Kitapla çalışamadığım zaman, işe giderken, yemek yaparken mobil telefonla ünite videolarını izliyor, sesli özetleri dinliyor, ünite sorularını
çözüyorum. Ayrıca Anadolu Üniversitesinin geçmiş
dönemlere ait sınav sorularını mobile indirip çalışarak sınavlara hazırlanıyorum. Şimdi 2. sınıftayım ve
Anadolu Üniversitesine çok teşekkür ederim. Bizim
gibi açıktan okumak isteyip okuyamayanlar için çok
güzel imkânlar sundunuz. Ben 25 yıl sonra üniversite okuma imkânı buldum ve çok mutluyum. Bizlere
sunduğunuz imkânlar için çok çok teşekkür ederim.
İyi ki varsınız...
İfakat DÖNMEZ / Bartın

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 25 yıllık
hekimlik hayatımı emekli olup tamamladım. Hayalim hukuk okumaktı ama benim okuduğum yıllarda
çalışkan öğrenciler nedense Tıp Fakültesinde okumak zorundaymış gibi tıp okudum. Hayalimi gerçekleştirmek için Açıköğretim Fakültesinde okuyorum.
Amacım DGS’de iyi bir puan alıp Hukuk Fakültesinde okumak ve mezun olmak. Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Adalet Meslek Yüksekokulunda okumaktan çok memnun kaldım, çok sevdim, bilgilendim. Benim için çok farklı bir alan ve farklı bilgiler,
dersler olmasına, yaşımın da ileri olmasının getirdiği zorlukları yaşamama rağmen çok severek derslerime çalıştım. Teşekkürler.
Ferah GÜVEN / Ankara

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Anadolum eKampüs’teki Videolar
Artık Altyazılı
Anadolum eKampüs sistemi, engelli öğrencilerin
yanında olmaya devam ediyor. Görme engelli öğrenciler için hayata geçirilen “sesli kitap” ile birlikte,
işitme engelli öğrenciler de artık Anadolum eKampüs sistemindeki videoları altyazılarıyla izleyebiliyor. Sistemde bulunan bin 344 videoya 32 Anadolu
Üniversitesi personelinin katkısıyla eklenen altyazıların hazırlanma sürecinde YouTube platformunda
bulunan altyazı sistemi, konuşmayı metne çevirirken hatalar yapabildiğinden dolayı tercih edilmedi
ve bunun yerine ilgili videonun konuşma metinleri

düzenlenerek, SRT formatında bir altyazı dosyası
oluşturuldu. Ücretsiz bir şekilde altyazı oluşturma
hizmeti sunan “Amara” https://amara.org./tr uygulamasıyla üretilen SRT dosyaları, YouTube platformundaki Açıköğretim Sistemi videolarına yüklendi.
Özellikle işitme engelli öğrencilerin hizmetine sunulan altyazılı videolara, ilerleyen dönemde işaret
dilinin de eklenmesi planlanıyor ve bu sayede işitme engeli bulunan öğrencilere daha sağlıklı ve verimli bir öğrenme ortamı sağlamak amaçlanıyor.
Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Yönetici Asistanlığı e-Sertifika
Programı Katılımcıları İş Hayatına
Hazırlıyor
Yönetici Asistanlığı e-Sertifika
Programı ile yönetici asistanlığı,
iş ortamında protokol ve davranış kuralları, iş hayatında standartlar konularında güncel bilgiler aktarılarak, katılımcıların
mevcut bilgi ve yeteneklerinin
geliştirilmesine katkı sağlamak
amaçlanıyor. e-Sertifika programlarına en az lise ve dengi
okullardan mezun olmuş herkes
başvurabiliyor. e-Sertifika Programları hakkında ayrıntılı bilgiye
http://esertifika.anadolu.edu.tr/
programlar adresinden erişilebiliyor.

Yönetici Asistanlığı e-Sertifika
Programı kapsamında katılımcılara
3 ders sunuluyor:
Yönetici Asistanlığı: Yönetici Asistanlığı dersinde yönetici asistanının ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri
içeren oldukça zengin bir içerik
bulunuyor. Bu ders kapsamında
katılımcılara; sekreterlik ve yönetici asistanlığı, başarılı bir sekreterin kişisel ve mesleki özellikleri,
yönetici asistanlarının görev ve
sorumlulukları, yönetici ile ortak
çalışma-takım çalışması, telefonda etkin iletişim, kişisel imaj yönetimi-giyimde başarı faktörleri,
profesyonellik ve etik, iş yaşamı

ve kişisel gelişim stratejileri konularında ayrıntılı bilgi sunuluyor.
İş Ortamında Protokol ve Davranış
Kuralları: İş Ortamında Protokol
ve Davranış Kuralları dersi ile yönetici asistanlığı mesleğini yapan
ya da yapmak isteyen katılımcılara bu meslekte önemli bir yer
tutan protokol ve görgü kurallarının açıklanması amaçlanıyor. Bu
derste; görgü ve protokol kavramı,
protokol ilkeleri ve türleri, sosyal
yaşamda ve iş yaşamında davranış biçimleri ve protokol, sözlü ve
yazılı iletişimde protokol, sözsüz
iletişimde davranış ve protokol,
kurumsal etkinliklerde protokol,
yönetsel davranış protokolü, yönetici asistanının
uygulaması gereken protokol kuralları ve davranış biçimi ele alınıyor.
İş Hayatında Standartlar:
Bu ders kapsamında; kalite yönetim standartları,
yolsuzlukla
mücadele
standartları, iş sağlığı ve
güvenliği
standartları,
çevre yönetim sistemine
ilişkin standartlar, bilgi güvenliği yönetim
standartları, sosyal sorumluluk standartları, iş
davranış ve etik standartları, finansal raporlama
ve muhasebe standartları
konuları inceleniyor.

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
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AKADEMA Araştırma ve
Değerlendirme Kategorisi Zengin
İçerikler Sunuyor
AKADEMA’da bulunan ve altında beş ders bulunan
Araştırma ve Değerlendirme kategorisi derslerinden
“R ile Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş” ve “Veri Toplama Yöntemleri” dersleri katılımcılara araştırma ve
değerlendirmeye dair bilgiler sunmayı sürdürüyor.
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden
kayıt yaptırılan ve yine aynı adresten içeriklerine
ulaşılabilen derslerde belirtilen etkinlikleri, belirlenen süreler dâhilinde tamamlayan katılımcılar, ders
sonunda tamamlama belgesi almaya hak kazanıyor. Derslerin öğretim üyeleri ile de belirli süreler
dâhilinde iletişim kurabilen katılımcılar, ders içeriklerine ise süre kısıtı olmaksızın erişebiliyor.

“Veri Toplama Yöntemleri” dersi Uzman Murat Doğan Şahin tarafından yürütülüyor. Lisansüstü eğitim
gören öğrencilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların faydalanacağı düşünülen derste, nicel araştırmalardaki veri toplama sürecine odaklanılıyor.
Ders sonunda öğrencilerin, özellikle nicel bir araştırma deseni kullanırken ihtiyaçları doğrultusunda
doğru veri toplama aracını belirlemeleri, bu aracı
geliştirilmesi sürecindeki adımlara hâkim olmaları
ve geliştirme sürecinde kullanacakları istatistiksel
yöntemleri kendi başlarına uygulayabilecek duruma
ulaşmaları hedefleniyor. 4 hafta süren bu dersin haftalık planı şu şekilde:

Şekil 1. R ile Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş

“R ile Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş” dersi Arş.
Gör. Yusuf Kara tarafından yürütülüyor. Bu derste;
R istatistiksel programlama dilinin tanıtılması ve
sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların diğer paket programlarla yaptıkları yaygın olan basit analizleri ve veri düzenleme işlemlerini R’de nasıl yapabileceklerinin kavratılması amaçlanıyor. Toplamda 5
hafta süren bu dersin haftalık planı şu şekilde:

Şekil 2. Veri Toplama Yöntemleri

Hafta 1: Bilimsel Araştırma Süreci ve Veri Toplama
Hafta 2: “Her Şey” Ölçülebilir (mi?)
Hafta 3: Ölçmenin Güvenirliği, Ölçme Aracının Geçerliği
Hafta 4: Ölçek Geliştirme ve Uyarlamada Doğrulayıcı

Hafta 1: R’yi Tanıyalım
Hafta 2: Temel İşlemler
Hafta 3: Nesne Türleri
Hafta 4: Veri Setlerinin Düzenlenmesi
Hafta 5: T Testi ve Doğrusal Regresyon Analizi
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Faktör Analizi

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Açıköğretim Sistemi, Öğrencileri
İçin Geçmişin İzlerine Işık Tutuyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sisteminde eğitim vermekte olan
Tarih lisans programı, öğrencilerine uzun yıllardır eğitim vermeye
devam ediyor. Temel amacı Türk

ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmek olan program,
Açıköğretim Sistemiyle geniş kitlelere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve tarih

konusuna her kesimden ve seviyeden ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağı sağlamayı hedefliyor.

Mezun öğrenciler çeşitli sektörlerde istihdam
ediliyor
Programdan başarıyla mezun olan öğrenciler; akademisyen olarak üniversitelerin tarih bölümlerinde
istihdam edilebilecekleri gibi müzelerde, kütüphanelerde ve Türk Tarih Kurumu (TTK) gibi kurum ve
kuruluşlarda çalışabiliyor. Ayrıca devlet kadrosunda
ve özel kesimde öğretmen olarak çalışma imkânına
da sahip olabiliyor.
Tarih lisans programı ile ilgili detaylı bilgiye
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiyeprogramlari/acikogretim-sistemindeki-programlar/
tarih adresinden ulaşılabilir.
Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Açıköğretim Sistemi
Seminerleri Yeni Yılda da Sürüyor
Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörlüğü
tarafından farklı alanlarda uzmanların katılımıyla
düzenlenen seminerler yoğun bir gündemle devam
ediyor. Açıköğretim Merkez Binası 9. katta yer alan
konferans salonunda 15 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen seminerin konuğu Ankara Üniversitesi
Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yasemin
Gülbahar oldu. Prof.Dr. Gülbahar “Eğitim İçin Sosyal
Medya Kullanımı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

minerde “Horizon 2020 Temel Eğitimi ve Program
Tanıtımı” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Erhan Akdemir, 22 Aralık Cuma
günü düzenlenen seminerin konuğu oldu. Yrd.Doç.
Dr. Akdemir “Bosna Hersek Halkının Avrupa Birliği
Algısı” isimli araştırmasına ilişkin bilgiler aktardı.

Yılın ilk ayı için düzenlenen seminerlerin ikicisi
12 Ocak Cuma günü Anadolu Üniversitesi İktisat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şirin Karadeniz’in
katılımıyla gerçekleşti. Prof.Dr. Karadeniz “21. Yüzyıl
Yeterlikleri, Eğitim ve Araştırma Tasarımı” başlıklı bir
sunum gerçekleştirdi.

“Horizon 2020” hakkında bilgiler verildi
Aralık ayı seminerlerinin son konuğu ise Ar-Ge ve
İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer
Ofisi (ARİNKOM TTO) Yönetici Yardımcılarından Rabia Taş oldu. Taş, 39 Aralık Cuma günü verdiği se-
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Yeni yılın ilk konuğu ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Duru
Şahyar Akdemir oldu. 05 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen seminerde Yrd.Doç.Dr. Şahyar Akdemir
“Kent Konseyleri ve Üniversiteler Arası İşbirliğinin
Önemi” başlıklı bir sunum gerçekleştirerek dinleyicilere bilgiler aktardı.

Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörlüğü
tarafından düzenlenen seminerler, alanında uzman
katılımcıların gerçekleştireceği sunumlarla önümüzdeki haftalarda da devam edecek.
Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
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AÖF Anadolum Sosyal Etkinlikler
Düzenlemeye Devam Ediyor
Takipçi sayısı 258 bini aşan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi Facebook
sayfası AÖFAnadolum, takipçileri için sosyal
etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Ödüllü
paylaşım yarışmaları ve anketlerle sayfayı
takip eden öğrencileri aktifleştirerek paylaşımlara katılımları sağlanıyor. Sayfada ayrıca
düzenlenen anketlerle takipçilerin görüşleri
alınarak sisteme geri bildirimde bulunuluyor.

AÖF Anadolum Türkiye geneli üniversiteler
arasında takipçi sayısında ilk sırada
AÖFAnadolum Facebook sayfası ile ilgili
açıklama yapan Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney,
“Sayfamız, takipçi sayısı ile Türkiye genelinde
üniversitelerin sıralamasında birinci sırada.

Dünya genelinde ise açık ve uzaktan eğitim
veren üniversiteler arasında dördüncü sırada. Bu bizim için çok sevindirici bir durum
olduğu gibi, bize büyük bir sorumluluk da
yüklüyor.” diye konuştu. Öğrencilerin sistemle ilgili beklentilerini ve taleplerini ilettikleri sayfada aynı zamanda sosyal paylaşımlara
da yer vererek öğrencileri biraz olsun ders
stresinden uzaklaştıracak bir ortam yaratmayı hedeflediklerini belirten Prof.Dr. Güney,
“Yarışma ve anketler devam edecek. İlerleyen günlerde de takipçilerimizi yeni bir video paylaşım etkinliği bekliyor. Bu paylaşımların da beğenileceğini ve katılım olacağını
umuyoruz.” şeklinde konuştu.
Öğr.Gör. Serap UĞUR
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Öğrencimizden Mektup Var!
“Değerli Anadolu Açıköğretim Sistemi personeli
(idari yöneticisinden, stajyerine kadar),
Bu yıl Açıköğretim Fakültesi kaydımı yaptım. Başlarda Açıköğretim hakkında olumsuz düşüncelere
sahiptim. İçine girdikçe çok şaşırdım. Kitapların hazırlanışı (bazı yerlerde eleştirimi yazdım), sunulması,
düzeni, öğrenme ve değerlendirme ortamları, canlı
derslerin hazırlanması, özet konularının sunumu....

Kesinlikle Türkiye’ye ve modern yaşama çok ama
çok yakıştırdığım bir alan olmuş. Bunu insanlarla
da paylaşıyorum. Açıköğretim Sistemini bu noktaya
getiren ve devamı konusunda çaba gösteren tüm
değerli idari, eğitimci, yardımcı personele saygı ve
sevgilerimi sunarım.
İyi ki varsınız.”
Özgür E.
Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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2017 - 2018 Öğretim Yılı Açıköğretim
Programları Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
13 – 14 Ocak 2018 Tarihlerinde Başarıyla
Gerçekleştirildi
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde öğrenim gören öğrencilerin Güz Dönemi Dönem Sonu
Sınavı, 13-14 Ocak tarihlerinde 715 farklı dersten
sınava giren yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilere 40 bini aşkın farklı salonda görev alan yaklaşık 300 bin salon
başkanı ve gözetmen eşlik etti. Toplam 448 bin 410
görevlinin katkılarıyla, 125 sınav merkezinde ger-

22

çekleştirilen sınavda üniversitemizden 364’ü akademik personel olmak üzere toplam 779 personelimiz
görev aldı.
Yaklaşık 9 bin 600 binada gerçekleştirilen Güz Dönemi Ara Sınavına I. Oturumda 913 bin 907, II. Oturumda 933 bin 891, III. Oturumda 633 bin 863 ve IV.
Oturumda 702 bin 536 öğrenci katıldı.
Arş.Gör.Dr. Gökhan ÖNDER
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