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Anadolu Üniversitesi’nden Bir
Başka İlk: Türk Klasikleri Serisi

Klasik edebiyat eserleri, estetik
bir malzeme olmanın yanı sıra
yazıldığı toplumun kültürünü, yaşantısını, gelişmişliğini gösteren
bir ayna işlevi de görürler. Bu yüzden de bazı önemli klasik eserler,
neredeyse bir toplumla özdeşmiş gibi algılanır. Klasik edebiyat
eserlerinin söz konusu önemi, onların toplumsal olarak farklı yüzyıllarda ve bireysel olarak farklı
yaşlarda okunmasının gerekliliğine de işaret eder. Klasik eserler,
her dönemde insanlara birçok güzellik katacak özellikler taşır.
Anadolu Üniversitesi, Açık Kütüphane sisteminde öğrencilerin
kullanımına sunmak üzere Namık
Kemal, Ahmet Mithat, Recaizade
Mahmud Ekrem, Şemsettin Sami
ve diğer birçok Osmanlı Dönemi
yazarının telifsiz klasik eserlerini
Latin harflerine aktarıyor.
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Alanında uzman akademisyenler
tarafından titiz bir şekilde ve ayrıntılı bir sözlükle Latin harflerine
aktarılmasını sağlayan projede
Doç.Dr. Gökhan Tunç (Genel Yayın
Yönetmeni), Prof. Dr. Emine Kolaç
(Editör), Yrd.Doç.Dr. Halit Biltekin
(Çevirmen), Yrd.Doç.Dr. Ebru Özgün (Çevirmen), Arş. Gör. Oğuzhan
Buğra Uluyüz (Çevirmen), Okt.Dr.
Ezgi Arslan (Çevirmen), Okt. Gönül
Yüksel, Doç.Dr. Halit Turgay Ünalan (Görsel Tasarım Ekibi Koordinatörü), Uzm. Dilek Erdoğan Aydın
(Sanat Yönetmeni ve Grafik Tasarım), Arş.Gör. Emin Bakan (İllustrasyon) ve Anadolu Üniversitesi
dizgi biriminden oluşan büyük bir
ekip görev alıyor.

Çalışmalar titizlikle sürüyor
Şimdiye kadar Ahmet Mithat’ın
“Felatun Bey ile Rakım Efendi” ve
“Müşahedat”, Recaizade Mahmut

Ekrem’in “Araba Sevdası”, Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Finat”, Namık Kemal’in “Cezmi”, Sami
Paşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler”
ve Ömer Seyfettin’in “Efruz Bey”
adlı kitaplarını Latin harflerine
aktaran proje ekibi, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.
Açık kütüphanede sunulmak üzere hazırlanan kitapların edebiyat
tarihi açısından da büyük bir öneme sahip oldukları görülmektedir.
Söz konusu eserlerden Şemsettin
Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
adlı eseri, ilk Türk romanı; Namık
Kemal’in Cezmi adlı eseri ilk tarihî
roman; Ahmet Mithat’ın Müşahedat adlı eseri, ilk natüralist roman;
Sami Paşazade Sezai’nin Küçük
Şeyler adlı romanı ise Batılı ilk
öyküler olarak edebiyat tarihinde
kabul ediliyor.
Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

Açıköğretim Sistemi Resmî
Facebook Sayfası Canlı Yayınlara
Devam Ediyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, resmî
sosyal medya sayfasından yürütülen canlı yayınlar
ilgi görmeye devam ediyor. 2017-2018 öğretim yılı
öncesinde Açıköğretim Sistemi programlarının tanıtımı ve değerlendirme sistemi ile ilgili bilgilendirme
gibi konularda gerçekleştirilmeye başlanan canlı
yayınlar, şubat ayında gerçekleşen “Açık Kütüphane”

ve “Kariyerim” hizmetleri hakkında bilgilendirme
amaçlı yayınlarla devam etti.
Doç.Dr. Gökhan Tunç, 2 Şubat Cuma günü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 1980’lerin
sonundan günümüze kadar gelen birikimle sahip
olduğu arşivin ücretsiz olarak sunulduğu “Açık Kütüphane” hizmetini tanıtırken;
Yrd.Doç.Dr. Çetin Polat, 5 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen yayında Açıköğretim
Sistemi mezunlarına mezuniyet sonrası destek olmayı
amaçlayan “Kariyerim” hizmetiyle ilgili soruları yanıtladı.

“İletişim halinde kalma
amacımıza ulaşıyoruz”
Konuyla ilgili açıklama yapan Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney, “AÖF
Anadolum Facebook sayfasının gerçekleştirdiği canlı yayınların ilgi görmesi bizi çok
mutlu ediyor. Doç. Dr. Gökhan
Tunç’un yayını 27 bin kişiye
ulaşırken, Yrd.Doç.Dr. Çetin
Polat’ın sunumu 30 bin kişiye
ulaştı. Anlık ortalama izleyici sayıları ise Doç.Dr. Tunç’un
yayınında 170, Yrd.Doç.Dr.
Polat’ın yayınında 190 olarak
gerçekleşti. Her iki canlı yayına da 400’den fazla soru geldi. Bu sayılar öğrenci ve mezunlarımızla iletişim halinde
kalmaya çalıştığımız sosyal
medya hesabımızın amacına
ulaştığını göstermektedir. Üstelik gelen sorularla etkileşim
de sağlanmış oldu.” şeklinde
konuştu.
Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarında eKampüs Kolaylığı
Anadolu Üniversitesi, tezsiz yüksek lisans programlarının açılması yönündeki yoğun çabalarını
sürdürüyor. Yaşam boyu öğrenme
vizyonundan yola çıkarak öğrencilere daha fazla eğitim-öğretim
hizmeti sunabilmek amacıyla açılan tezsiz yüksek lisans programlarının sayısı giderek artıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan
Öğrenme Teknolojileri Araştırma
Geliştirme (ÖTAG) Birimi, tezsiz yüksek lisans programlarında eKampüs’ün etkili bir şekilde
kullanılabilmesi için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalar
kapsamında, tezsiz yüksek lisans
programlarının işleyişini önem-

li ölçüde kolaylaştıracak olan
eKampüs’ün etkili bir şekilde kullanabilmesi için Yükseköğretim
Kurulu tarafından açılması onaylanan tezsiz yüksek lisans programlarını yürütecek olan öğretim
üyelerine ve öğretim elemanlarına, eKampüs kullanımına yönelik
eğitimler veriliyor.
Arş.Gör. Hakan KILINÇ
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Açık Kütüphane Arşivi Genişlemeye
Devam Ediyor

Anadolu Üniversitesi Açık Kütüphane uygulaması,
hızla genişleyen arşiviyle tüm Açıköğretim Sistemi
öğrencilerine hizmet vermeye devam ediyor. Uygulamada konu anlatım videoları, eski ders kitapları,
nadir kitaplar, tarihî resmî, yarı resmî, özel gazete
taramaları ve daha pek çok materyal bulunuyor. Uygulamada en çok Arapça-1, Tevsir-i Seyyid-i Muhyiddin ve Araba Sevdası kitapları yer alıyor. Mikrofilm
olarak kaydedilen ilk resmi gazete Takvim-i Vekayi,
ilk yarı resmi gazete Ceride-i Havadis ve ilk özel
gazete olan Tercüman-ı Ahval’e de ulaşılabilen uygulamanın kütüphane arşivinde nadir, dinî, edebî,
felsefi, hukuki, tarihî, coğrafi konularda pek çok eser
bulunuyor.

10 ayda 34 binin üzerinde indirme gerçekleştirildi
Açıköğretim Sisteminde yer alan öğrencilerin uygulama üzerinden ayda 30 materyal indirme ve sınırsız video izleme hakkının bulunduğu sisteme şu ana
kadar toplamda 5 bin 17 materyal yüklenirken, geçen 10 ay içerisinde 34 bin 498 indirme gerçekleştirildi. Materyal ve içerik sayısının hızla artmaya devam ettiği uygulamaya kısa süre içinde 2 bin kadar
nadir kitap ile 5 Türk klasiği kitap eklenecek. Kullanıcı sayısı da gün geçtikçe artan Anadolu Üniversitesi Açık Kütüphane uygulamasını kullanmak için
https://acikkutuphane.anadolu.edu.tr adresinden
kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılması ve istenen
aramaya ilişkin anahtar kelimelerin girilmesi yeterli
oluyor.
Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN
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Kariyer Öyküleri
“Kariyer Destek Öyküleri” köşesinde, büro temsilcilerimizden gelen öyküleri
paylaşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin bu sayısında, Trabzon ve Amasya Bürolarından gelen kariyer öykülerine yer verdik. Trabzon Büro Yöneticisi Tahsin
Albayrak ve Amasya Büro Yöneticisi Gülnur Şahan’a vermiş oldukları hizmetten
ve paylaşımlarından dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Trabzon Bürosu
İsmim Malike Saraç. Açıköğretim
Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans Programını bitirdikten sonra büronuz
tarafından yönlendirilerek Dikey
Geçiş Sınavı ile İktisat Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Lisans Programına kayıt yaptırdım. Programla
ilgili geleceğe yönelik endişelerim vardı. İleride kamu sektöründe ya da özel sektörde bir iş bulabilir miyim? Açıköğretim mezunu
olacağımız için bizi ikinci planda
tutarlar mı? Tam bunları düşünürken büronuza kitaplarımı almaya
geldiğimde, öğrencilik hizmetlerinin yanı sıra kariyer planlamasının da yapıldığı söylendi. Endişelerimi gidermek ve konuyla ilgili
bilgilendirilmek için yöneticinin
yanına uğradım. Açıköğretim öğrencisi olarak örgün öğretimdeki

öğrencilerden
hiçbir farkımızın olmadığını
ve mezuniyet
sonrasında eşit
haklara sahip
olduğumuzu
duymak beni
çok mutlu etti.
Kamu sektöründe memur
Trabzon Büro Yöneticisi Tahsin ALBAYRAK ve Malike SARAÇ
olabilmek için
Kamu Personeortamda güler yüzle yapılmali Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili
sı beni ayrıca mutlu etti. Böyle
çok yararlı bilgiler aldım. Özel
bir camianın öğrencisi olmaktan
sektörde işe girebilmek için özgurur duyuyorum. Her gittiğim
geçmişimde yer alması gereken
yerde Açıköğretimli olduğumu
bilgileri de öğrenmiş oldum.
gururla söylüyorum. Vermiş olduAçıköğretim bürolarında kariyer ğunuz güzel hizmetlerden dolayı
desteği verilmesi çok güzel bir bütün çalışanlarınıza şükranlarışey... Bilgilendirmenin sıcak bir mı sunarım.
Amasya Bürosu

Amasya Büro Yöneticisi Gülnur ŞAHAN ve Özlem KILIÇ

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Özlem Kılıç, Kamu Personeli Seçme
Sınavından istediği başarıyı yakalayamayınca başka bölümlere yönelmeye karar verir ve
tercihini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sisteminden yana kullanır. “Okuyabileceğim
alanlar hakkında bilgi aldıktan sonra bana
en uygun bölüm olarak gördüğüm Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programına kayıt yaptırmaya
karar verdim. Şu anda ikinci yılımı tamamlamak üzereyim. Öğrenimime devam etmek
istiyorum. Bana bu konuda yol gösteren Açıköğretim Bürosu çalışanlarına teşekkürü borç
bilirim.”
Arş.Gör.Dr. Ece DOĞANTAN
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Kosova Programlarında Kayıtlı
Öğrencimizle Söyleşi Gerçekleştirdik
Bültenimizin bu sayısında Açıköğretim
Fakültesi’nin Kosova
programında kayıtlı
olan öğrencimiz Engin Kursani ile bir
söyleşi gerçekleştirdik. 1978 yılı Priştine
doğumlu olan Engin
Kursani, İktisati Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü öğEngin KURSANİ
rencisi. Kendisiyle
söyleşimizin
gerçekleştirilmesinde bize yardımcı olan
Anadolu Üniversitesi Kosova İrtibat
Büro Yöneticisi Sayın Esen Sipahi
Kovaç’a ve büro çalışanı Sayın Agnesa
Baruti’ye çok teşekkür ediyoruz.
Merhaba Engin Bey. Öncelikle söyleşimize katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
3 Mayıs 1978 Priştine doğumluyum.
Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa
Programları İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Programı öğrencisiyim.
Açıköğretim size neler kattı?
Herhangi bir kitap okumanın bile
insana çok şey kattığını düşünürsek
eğer, çok değerli hocaların hazırladığı akademik kitapların okunmasının
bireye katacağı bilginin değeri ve
önemi çok büyük olsa gerek. Bence genel olarak okumanın insana
katacağı en büyük değer hayata ve
olaylara daha geniş açıdan bakma
ve rasyonel düşünmedir. Şahsen kitap okumayı seven ve kitap okumayı
alışkanlık haline getirmiş, boş zamanımı genelde kitap okuyarak değerlendirmeye çalışan birisi olarak
Açıköğretimin bana kattığı en büyük
fayda bunca yıl ilgi alanımla alakalı
okuduğum kitaplardan (tarih, siyaset,
araştırma, roman) edindiğim naçizane bilgi birikimimi derli toplu hale
getirdi diyebilirim. Benim için ayrıca
çok güzel ve faydalı bir sosyal faaliyet gibi bir durum söz konusu. Bunun
sonucunda çok değerli bir diploma
da elde edeceğimi düşünmek insana ayrı bir moral ve özgüven veriyor.

İlerlemiş yaşıma rağmen tek fakülteyle yetinmeyeceğimi, önümüzdeki
senelerde ilgi alanımla ilgili bölümlere de kaydımı yaptırıp okumaya
devam edeceğimi söyleyebilirim.
Peki, neden
ettiniz?

Açıköğretimi

tercih

Kosova’da tamamen Türkçe eğitim
veren, bölüm ve program zenginliği
olan bir kurum olarak Açıköğretim
Sisteminin dışında başka bir seçenek
olmamasından dolayı tercih ettim diyebilirim. Ayrıca AÖF bölüm ve programları da oldukça ilgimi çekti. Özellikle uluslararası ilişkiler bölümünü
hangi yaşta olursam olayım bir gün
mutlaka okumam gereken bir bölüm
olarak gördüğüm için çok önemli bir
tercih nedenimdi. Açıköğretim Sistemi sayesinde çok önemli bir hayalimi
de gerçekleştirmiş bulunmaktayım.
Ayrıca eşimin de bu konudaki yoğun
ısrarı yanı sıra ailemle beraber ciddi
teşvik ve destekleri de Açıköğretimi
tercih etmemde önemli bir nedendir.
Açıköğretim Fakültesi bir bütün olarak Rumeli Türklerine ve tabii ki biz
Kosovalı Türklere de çok önemli bir
fırsat ve ayrıcalık teşkil ediyor. Yaşı
ne olursa olsun, herkesin kesinlikle
ayağımıza kadar gelen bu fırsattan
bir şekilde yararlanmasında fayda
var diye düşünüyorum.
Açıköğretim öğrencisi olmak iş
hayatını ve sosyal hayatını nasıl etkiledi?
Açıköğretim öğrencisi olmak hiç
kimsenin iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemez. Kitap okumayı
seven ve kitap okumayı alışkanlık
haline getirmiş olanlar zaten zamanının belli bir bölümünü kitap
okuyarak geçiriyorsa eğer okuduğu
bölümün derslerine de belli bir zaman dilimini ayırabilir. Bunu için de
zamanı verimli kullanıp, disiplinli bir
şekilde günlük okuma programını
oluşturmak gerekiyor. Hem okuyup
hem çalışıyor olmak benim iş hayatımı olumsuz yönde etkilemedi. Sosyal
hayata etkisi ise hiç tartışılmayacak
şekilde mutlaka olumlu yansıyacaktır. İş, sosyal ve aile yaşantımızı
da zaman açısından çok fazla etkilemeden üniversite mezunu olmak

ve akademik bilgi edinmek gibi eşsiz kazanımlar elde etmek mümkün.
Bilgi edinmek özellikle de ilgi alanlarımdan bilgi elde etmek sosyal
hayatımda bana haliyle ayrı bir özgüven veriyor. Bunu da maddi olarak
çok fazla külfet altına girmeden ve
sosyal ve iş hayatımızı da çok fazla
etkilemeden yapmış olacağız.
Aldığınız büro hizmetleri hakkında neler düşünüyorsunuz?
İhtiyaç duyduğum zaman büro hizmetlerinden faydalanıyorum. Ulaşım
ve erişim kolay, bu yüzden memnun
edici bir hizmet olarak değerlendirebilirim. Kitap almak için büroyu daha
sık ziyaret ediyorum. e-kitap uygulaması olmasına rağmen ben şahsen genelde gönderilen kitaplardan
yararlanmayı yeğliyorum. Özellikle
kitaplar konusunda memnuniyetimi
belirtmeden geçemeyeceğim. Benim
için hepsi çok değerli eserler olmakla birlikte her zaman kütüphanemde
mutlaka bulunması gereken kitaplar
olarak görüyorum. Bu konuda emeği
geçen herkese teşekkürlerimi ayrıca
sunarım.
Peki, sınavlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sınavlarda benim yaşadığım en büyük sıkıntı zaman. İki saatlik süre
zarfında dört dersten sınava giriyor
olmak beni yoruyor. Bu çok önemli
bir sorun olmamakla birlikte birçok
dersin sorularını tek seferde ve kısıtlı bir zaman diliminde idrak edip
cevaplamak az da olsa dikkati yoğunlaştırmak konusunda sıkıntı yaratabiliyor. Genel anlamda soruların
bilgi ölçme ve zorluk seviyesi bir
nebze daha üst seviyeye çıkmasında
yarar var diye düşünüyorum. Buna
istinaden sınavlarda da dört yanlışın
bir doğruyu götürmesi uygulaması
da bence gerçekçi bir uygulama oldu
ve özellikle soruların değerini ve
önemini arttırdı.
Söyleşimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.

Ben de teşekkür ederim.

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

7

e-Sertifika Programları Bahar
Dönemi Kayıtları Devam Ediyor

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika
Programları, Açıköğretim Sistemindeki derslerden yararlanmak
isteyen fakat üniversite sınavını kazanamayan bireyler için iş
kurma ve yönetme konularında eğitim görme fırsatı sunuyor.
Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları ya da yabancı uyruklu bireylerin, en az lise ve dengi
okullara ait bir diplomaya sahip
olmaları halinde başvurabileceği
e-Sertifika Programlarında, eğitim ve öğretim İnternete dayalı
olarak, uzaktan öğretim yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
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5’i yeni 53 program ile öğrenme ları, uzaktan öğretim tekniklerine
göre tasarlanmış ders kitapları ile
hizmeti sunuluyor
İnternet üzerinden 23 Şubat’a
kadar 2018 Bahar Dönemi kayıt başvurularının yapılabildiği
e-Sertifika Programlarına başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye
http://esertifika.anadolu.edu.tr/
basvuru adresinden erişilebiliyor.
Programların yeni kayıt ücreti 250
Türk lirası, kayıt yenileme ücreti
ise 125 Türk lirası olurken, 2018
Bahar Döneminde 5 tanesi yeni olmak üzere toplamda 53 program
ile öğrenme hizmeti sunuluyor.
Bu programların öğrenme ortam-

e-öğrenme hizmetlerinden oluşuyor. e-Sertifika Programlarına
kayıt yaptıran öğrenciler, adreslerine posta yoluyla gönderilen
uzaktan öğretim yöntemine göre
hazırlanmış ders kitaplarından ve
https://ekampus.anadolu.edu.
tr adresinde sunulan e-öğrenme
hizmetlerinden
yararlanarak
e-sertifika sınavlarına hazırlanabiliyor. Anadolu Üniversitesi
e-Sertifika Programlarının öğrenme hizmeti sunduğu programlar
ise şöyle:

•

İşletmelerde Bilgi Yönetimi e-Sertifika
Programı

•

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetleri e- Sertifika Programı

•

Kooperatifçilik e-Sertifika Programı

•

Kurumsal İletişim e-Sertifika Programı

•

Kurumsal Reklamcılık Ve İletişim Yönetimi
e-Sertifika Programı

•

Muhasebe ve Yönetim e-Sertifika Programı

•

Özel Olay Yönetimi ve Sponsorluk
e-Sertifika Programı

•

Pazarlama Yönetimi e-Sertifika Programı

•

Perakendeciliğe Giriş e-Sertifika Programı

•

Perakendecilik e-Sertifika Programı

•

Sağlık İletişimi e-Sertifika Programı

•

Sigorta Acente İşletmeciliği e-Sertifika
Programı

Dış Ticaret Uzmanlığı e-Sertifika Programı

•

Siyasal İletişim e-Sertifika Programı

•

Ebeveynler ve Bakım Personeli için Ergenlik Dönemi Gelişimsel Destek e-Sertifika Programı

•

Temel Basın Fotoğrafçılığı e-Sertifika
Programı

•

Ebeveynler ve Bakım Personeli için Okul Dönemi Gelişimsel Destek e-Sertifika Programı

•

Temel Düzey Türk İşaret Dili e-Sertifika
Programı

•

Ebeveynlewrtifika
Programı

•

Temel Mutfak Kültürü e-Sertifika Programı

•

Temel Sendikal Haklar e-Sertifika Programı

•

Eğitimci ve Uzmanlar için Ergenlik Dönemi
Gelişimsel Destek e-Sertifika Programı

•

Tıp Sekreterliği e-Sertifika Programı

•

Eğitimci ve Uzmanlar için Okul Dönemi
Gelişimsel Destek e-Sertifika Programı

•

Türk Halk Edebiyatı e-Sertifika Programı

•

Türk Müziği e-Sertifika Programı

•

Eğitimci ve Uzmanlar için Okulöncesi Dönemde
Gelişimsel Destek e-Sertifika Programı

•

Turkcell Mağaza’da Pazarlama Yönetimi
e-Sertifika Programı

•

Genel Muhasebe e-Sertifika Programı

•

•

Görsel İletişim Bilgisi e-Sertifika Programı

Turkcell Perakende Mağaza Yönetimi e-Sertifika
Programı

•

Hakem Eğitimi e-Sertifika Programı

•

Turkcell Perakendeciliğe Giriş e-Sertifika
Programı

•

İletişim Becerileri e-Sertifika Programı

•

•

İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama e-Sertifika
Programı

Turkcell Perakendecilikte Müşteri e-Sertifika
Programı

•

•

İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları e-Sertifika
Programı

Yaşlı Psikolojisi ve Stres Yönetimi e-Sertifika
Programı

•

Yönetici Asistanlığı e-Sertifika Programı

İş Yaşamı ve Hukuku e-Sertifika Programı

•

Yönetim ve Organizasyon e-Sertifika Programı

•

TAB Gıda 1.Grup e-Sertifika Programı (Yeni)

•

TAB Gıda 2.Grup e-Sertifika Programı (Yeni)

•

TAB Gıda 3.Grup e-Sertifika Programı (Yeni)

•

TAB Gıda 4.Grup e-Sertifika Programı (Yeni)

•

TAB Gıda 5.Grup e-Sertifika Programı (Yeni)

•

Bilgi Sistemi Tasarımı e-Sertifika Programı

•

Coğrafi Bilgi Sistemleri (NETCAD) e-Sertifika
Programı

•

Coğrafi Bilgi Sistemleri e-Sertifika Programı
(ARCGIS)

•

Coğrafi Bilgi Sistemleri e-Sertifika Programı
(MAPINFO)

•

Coğrafi Bilgi Sistemleri e-Sertifika Programı
(QGIS)

•

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı e-Sertifika
Programı

•

Dış Politika ve Diplomasi e-Sertifika Programı

•

•

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
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Akadema’da Arabuluculuk Dersi ile
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
Yöntemleri Tanıtılıyor
“Anadolu Üniversitesinin kitlesel açık çevrim içi
ders platformu AKADEMA’da, Hukuk kategorisi altında bulunan ve Yrd.Doç.Dr. Barış Toraman tarafından yürütülen “Uyuşmazlıklara Dostane Çözümler:
Arabuluculuk” dersi, katılımcılarına alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini genel olarak tanıtmayı
sürdürüyor.
Anlaşmazlık ve uyuşmazlık, kişiler arası ilişkilerin
doğasının bir sonucu olarak, bazen özel hukuk alanında (sözleşmeler, aile hukuku ve benzeri), bazen

ise kamu hukuku (ceza hukuku) noktasında kendini
gösterebiliyor. Bu noktada, mahkemelere başvurmanın yanında “alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri” bir diğer söyleyişle dostane çözüm yöntemleri
benimsenebiliyor. “Uyuşmazlıklara Dostane Çözümler: Arabuluculuk” dersi kapsamında hem alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemlerini genel olarak tanıtılıyor hem de bu yöntemlerin Türk hukukunda en
yaygın görünüm biçimi olan arabuluculuk yöntemi
ele alınıyor. Toplamda 4 hafta süren bu dersin haftalık planı ise şöyle:

• Hafta 1: Anlaşmazlık, Uyuşmazlık ve Çatışma Kavramları: Devlet Mahkemesinde
Dava Açmak Her Derde Deva mıdır?
• Hafta 2: Çatışma ve Çatışmanın Kaynağı;
Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
• Hafta 3: Arabuluculuk Faaliyetine İlişkin
Genel İlkeler ve Arabulucular
• Hafta 4: Adım Adım Arabuluculuk; Aşamalar; Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi ve Olası Sonuçlar
Şekil 1. Uyuşmazlıklara Dostane Çözümler: Arabuluculuk

Bu derse kayıt yaptırmak için
https://ekampus.anadolu.edu.tr
adresini ziyaret edip, kayıt yaptırmak gerekiyor. Kaydın tamamlanmasının ardından ders içerikleri-

ne ulaşılabiliyor. Ders kapsamında
belirtilen etkinliklerin verilen
süreler dâhilinde tamamlanması
halimde katılımcılar tamamlama belgesi almaya hak kazanı-

yor. Belirlenen süreler içerisinde
öğretim üyesi ile etkileşim de
kurulabilen dersin içeriklerine
zaman kısıtlaması olmaksızın
ulaşılabiliyor.

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Açıköğretim Sistemi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Lisans Programı Çalışma Yaşamını
Çeşitli Disiplinler Işığında İnceliyor
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat Fakültesi bünyesinde öğrencilerine uzun
yıllardır eğitim vermeye devam ediyor. Temel amacı çalışma yaşamını sosyal
politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında inceleme ve bu kapsamda eğitim ve öğretim
sunma olan program, buradan hareketle öğrencilerine birbiriyle bağlantılı çeşitli derslerin eğitimini alma imkânı sağlıyor. Öğrenciler, İktisada Giriş
dersiyle ekonominin temel dinamiklerini öğrenirken, Temel Hukuk dersiyle
bu alanda bilgi birikime sahip olabiliyor ve bunun yanında çalışma ekonomisinin temelini oluşturan dersler de program kapsamında sunuluyor.
Programdan başarıyla mezun olan öğrenciler akademisyen olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde istihdam edilebilirken, kamuda ve özel sektörde personel ve insan kaynakları bölümünde de çalışabiliyor. Ayrıca tüm
kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş veya uzman olarak da istihdam
edilebiliyor. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı ile
ilgili detaylı bilgiye https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/iktisat-fakultesi-lisans-programlari-4-yillik/calisma-ekonomisi-veendustri-iliskileri adresinden ulaşılabiliyor.			

Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Açıköğretim Fakültesi Seminerleri
Kaldığı Yerden Devam Ediyor
Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörlüğü
tarafından her hafta cuma günü organize edilen seminerler ve ayda bir kez düzenlenen proje bilgilendirmeleri, ocak ve şubat aylarında da farklı uzmanların katılımıyla devam ediyor. Açıköğretim merkez
binası 9. katta yer alan konferans salonunda Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Ferda Barut Kemirtlek’in katılımıyla 19
Ocak Cuma günü düzenlenen seminerde, katılımcılara “Pozitivzm ve Sosyal Bilimlerdeki Yansımalar”
başlıklı sunuma ilişkin bilgiler aktarıldı.
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim
Üyelerinden Prof.Dr. Emine Demiray, Prof.Dr. Mediha Sağlık Terlemez, Doç.Dr. Evrim Genç Kumtepe,
Yrd.Doç.Dr. Serap Öztürk, Yrd.Doç.Dr. İlknur Ulutak,
Yrd.Doç.Dr. Özden Candemir’in katılımıyla 26 Ocak
Cuma günü gerçekleşen seminerde ise “Anadolu
Üniversitesi Çalışanlarının Açık ve Uzaktan Öğretime İlişkin Tutumları” üzerine yapılan çalışmalara
dair bilgiler paylaşıldı.

Ocak ayının son semineri ARİNKOM
TTO’dan
Ocak ayının son semineri ise Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO)
Yönetici Yardımcılarından Rabia
Taş tarafından verildi. Ayda bir
kez düzenlenen proje bilgilendirmeleri kapsamında 31 Ocak
Çarşamba günü gerçekleştirilen
seminerde Rabia Taş tarafından
“Uluslararası Destek Programlarının Tanıtımı” başlıklı bir sunum
gerçekleştirildi.

Şubat ayının ilk proje bilgilendirmeleri semineri ise 1 Şubat
Perşembe günü Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörü Gültekin Kocaman’ın
katılımıyla gerçekleşti. Kocaman,
“Proje Nedir, Nasıl Planlanır?”
başlıklı sunumuyla proje döngüsü
yönetimi konusunda dinleyicileri
bilgilendirdi.

Doç.Dr. M. Onur Cesur, Yrd.Doç.
Dr. Gökçe Güvercin Seçkin, Yrd.
Doç.Dr. Sevim Aşiroğlu ve Arş.
Gör. Z. Ece Tezel’in katılımıyla gerçekleştirildi. Seminerde “Eğitim
Programlarının Eylem Araştırması Yoluyla Geliştirilmesi: Maltepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Programının Değerlendirilmesi
ve Geliştirilmesi” başlıklı sunumla, yapılan araştırmaya ilişkin
bilgiler dinleyicilere aktarıldı.

Şubat ay için düzenlenen seminerlerin ikincisi, 9 Şubat Cuma
günü İstanbul Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyeleri Prof.Dr. Niyazi Karasar,
Prof.Dr. Ayhan Gaffar Hakan, Yrd. Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
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AÖFAnadolum’un “Çalışma
Ortamını Videonla Anlat” Etkinliği
Yoğun İlgi Gördü
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
resmî sosyal medya hesabı AÖF Anadolum
üzerinden, öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde sınav streslerini azaltmak ve dönem
sonu sınavlarına hazırlanırken bir yandan da
sosyal bir paylaşıma katılmalarını sağlamak
amacıyla düzenlenen “Çalışma ortamını videonla anlat” etkinliğinin ödülleri sahiplerini
buldu.
Daha önce düzenlenen paylaşım etkinliğinden farklı olarak bu paylaşımda öğrenciler,
ders çalışma ortamlarını 15 – 30 saniyelik bir
video ile görüntülü ve sesli olarak paylaştı.
Binden fazla takipçinin beğendiği ve yüzden
fazla videonun yarıştığı etkinliğin ödülleri
Anadolu Üniversitesi özel tasarımı USB bellek ile Youth firması sponsorluğunda Anadolu Üniversitesi tişörtü, kupası ve atkısı oldu.
Yapılan paylaşımlar içerisinde en çok beğeni
alanlar belirlenerek seçilen öğrencilerin bürolarına gönderilen hediyeler, büro personelleri tarafından öğrencilere teslim ediliyor.

Öğr.Gör. Serap UĞUR
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Açıköğretim Sistemi Kuzey
Amerika Programları Güz Dönemi
Dönem Sonu Sınavları 4 Sınav
Merkezinde Gerçekleştirildi
Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika Programları Güz Dönemi dönem sonu sınavları 21 Ocak 2018 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Dönem sonu sınavları, Amerika Birleşik Devletleri’nde Houston, Maryland ve New York;
Kanada’da ise Toronto olmak üzere 4 sınav merkezinde
yapıldı.
Kuzey Amerika Programlarında öğrenim gören öğrenciler için
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri 19 Şubat – 9 Mart tarihlerinde yapılacak. Bahar döneminde ara sınavlar 15 Nisan,
dönem sonu sınavları ise 20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kuzey Amerika Programları ile ilgili her türlü bilgiye
http://usa.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilir, programla
ilgili sorularınızı usa@anadolu.edu.tr adresine e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz.

New York

Houston

Arş.Gör.Gökhan ÖNDER
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Yayın Kurulu
Doç.Dr. Gökhan KUŞ
Yrd.Doç.Dr. Nurhan ŞAKAR
Yrd.Doç.Dr. Serap CAVKAYTAR
Yrd.Doç.Dr. Elif Pınar KILINÇ
Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
Öğr.Gör. Serap UĞUR
Arş.Gör.Dr. Ece DOĞANTAN
Arş.Gör.Dr. Gökhan ÖNDER
Arş.Gör. Kübra AŞAN
Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
Numan KOCA

Yrd.Doç.Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ
Yrd.Doç.Dr. Halil Cem SAYIN
Arş.Gör.Dr. Volga YILMAZ GÜMÜŞ
Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN
Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
Arş.Gör. Hakan KILINÇ
Arş.Gör. Dilşad TEKİN
Arş.Gör. Alper Hakan YAVAŞÇALI
Arş.Gör. Sibel ŞAHİN
Merve ALTINÖZ

Tasarım: Mehmet Emin YÜKSEL
Dizgi: Betül ALAT

