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Açıköğretimin Zengin İçeriği Örgün
Öğretim Öğrencilerine Açılıyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi büyük bir yeniliğe
daha imza atmaya hazırlanıyor.
Açıköğretim
programlarında
okutulan
dersler
arasından
seçilen yaklaşık 100 dersin
örgün öğretimde güz ve bahar
dönemlerinde
seçmeli
ders
olarak öğrencilere sunulması
için sürdürülen çalışmalarda
sona
yaklaşılmış
durumda.
2018-2019 Öğretim Yılı Bahar
Döneminde hayata geçirilmesi
planlanan uygulamada altyapı
çalışmaları
tamamlanmak
üzere. Örgün öğretimde okuyan
öğrencilerin yaklaşık 100 dersten
oluşan seçmeli ders havuzundan
yararlanabilmesi
için
örgün
öğrenci otomasyon sistemi ile
entegre bir altyapı oluşturuluyor.
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Çok sayıda farklı ders materyalinden
yararlanma olanağı sunulacak
Derslerin tamamen Anadolum
eKampüs Sistemi üzerinden
yürütüleceği ve takip edileceği
uygulamada öğrencilere tüm ders
materyalleri açılacak. Böylece
örgün öğretim öğrencileri seçmiş
oldukları derslere ilişkin olarak
e-Kampüs
Sistemi
üzerinde
yer alan çok sayıda farklı ders
materyalinden
yararlanma
olanağına kavuşmuş olacak.
Öğrenme
Yönetim
Sistemi
(ÖYS), Öğrenen Analitiklerinin
Takibi, Canlı Ders (e-Seminer)
Platformu, mobil uygulama gibi
bileşenleri bünyesinde barındıran
Anadolum eKampüs Sistemi
öğrencilere;
ünite
özetleri,
sorularla öğrenelim, dene-öğren

etkinlikleri, sesli kitap ve özet,
konu anlatım videoları, e-Seminer,
e-ders malzemeleri, animasyon
videolar, soru küpü gibi hizmetler
sunmaktadır. Anadolum eKampüs
Sistemi ile ilgili detaylı bilgiye
https://ekampus.anadolu.edu.tr
adresinden erişilebilir.

Dr. Öğr. Üye. H. Cem SAYIN

Açıköğretim Sistemi Bilimsel
Etkinlikler Sayfası Yenilenen
Arayüzüyle Yayına Başladı
Açıköğretim Sistemi Bilimsel
Etkinlikler Sayfası yeni arayüzüyle
http://acikbilim.anadolu.edu.tr/
adresinde yayın hayatına devam
ediyor. Açık Bilim seminerleri
adıyla 2015 yılından itibaren
Açıköğretim
Fakültesi’nde
gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili
tüm bilgiler ve bu seminerlerin
video kayıtları bu sitede yer alıyor.
İnternet sitesinin ana sayfasında
ilgili ayın etkinlik takvimi yer
alıyor. Bu bölümde seminerin adı,
semineri veren kişinin bilgileri,
etkinlik tarihi ve yerine yerine dair
bilgiler verilerek seminerlerin bu
alandan takip edilmesi sağlanıyor.

Ana sayfada bu bölümün altında
son etkinliğin bilgileri ve video
kaydı görülebiliyor. Ayrıca, geçmiş
seminerlere de bu bölümdeki
buton aracılığıyla ulaşılabiliyor.
Sayfa üzerinden pek çok bilgiye
doğrudan erişim sağlanabiliyor
Açık Bilim internet sitesinde
yalnızca seminer takvimi ve
video
kayıtları
bulunmuyor.
Ayrıca, Açıköğretim Sisteminde
gerçekleştirilen Avrupa Birliği
ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Projeleri, Açıköğretim Sistemi
Yayınları, Açıköğretim Sistemi
kapsamında yayın hayatına
devam
eden
hakemli
dergiler olan AUAd ve
TOJDE ile ilgili linkler,
açık ve uzaktan öğrenme
alanında “Web of Science
Social Sciences Citation
Index”te taranan dergiler
de yer alıyor.

Açıköğretim
Sisteminde
gerçekleştirilen tüm seminer,
eSeminer, çalıştay ve panellerle
ilgili bilgiler ve videoların
kayıtlarına
ulaşılabiliyor.
Ayrıca, bu menü altında açık
ve uzaktan öğrenme alanında
gerçekleştirilen
uluslararası
konferanslara ve Açıköğretim
Sisteminin
Uluslararası
iş
birliklerine de yer veriliyor. Sözlük
bölümünden Açık ve Uzaktan
Öğrenme
Sözlüğü
internet
sitesine bağlantı kurulabilirken,
iletişim bölümünden de Açık
Bilim internet sitesini kullanan
herkesin görüş ve önerilerini
iletebileceği bir form alanına
ulaşılabiliyor.
Açık Bilim internet sitesi, yeni
etkinlikleri ve zengin akademik
arşiviyle yeni dönemde, yeni
arayüzüyle
ziyaretçilerini
bekliyor.

Etkinlikler
menüsünden Arş. Gör. Hakan ALTINPULLUK
ise 2015’ten bu yana
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Türk Patent ve Marka Kurumu
Tarafından Üniversitemizde
Yürütülen Bir Projeye Patent
Verildi

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kesim
danışmanlığında, Gümüşhane Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Birgül Taşdelen tarafından
tamamlanan, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sinema Televizyon Anabilimi Dalında
hazırlanan “Etkileşimli Televizyon Yayıncılığında
İçerik Geliştirme” adlı doktora tezinden geliştirilen
bir cihaza, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından
Üniversitemiz adına patent verildi. Doktora
tezi, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonunca kabul edilen proje kapsamında da
desteklendi.
Yeni bir yayıncılık modeli yaratmak hedeﬂeniyor
Patenti alınan “Etkileşimli Televizyon Yayıncılığına
Yönelik Etkileşimli Televizyon Cihazı”, televizyon
yayıncılığına farklı standartlar kazandırmış, kişisel
bir dünya modeli olan etkileşimli televizyon

yayıncılığına yönelik etkileşimli televizyon ara
yüz cihazı olarak ortaya çıktı. Bu bağlamda buluş
televizyona, uydu alıcısına, kablo televizyon ve
benzeri televizyon alıcılarına bağlanabilen veya
entegre olabilen, içeriğinde bulunan modüllerin
yayın sırasında aktiﬂeşerek televizyon ekranında
görüntülenmesini
sağlayan
bir
etkileşimli
televizyon cihazı özelliğini içerisinde barındırıyor.
Bu cihazla amaçlanan, yayını alan izleyicinin o
anda seyretmekte olduğu programın tüm içeriği ile
etkileşime girerek yayın akışını değiştirebileceği
ve içeriği kendine özgü bir biçime getirebileceği
yayıncılık modeli yaratması olarak belirlendi.
Çalışma, canlı bir yayının etkileşimli hale getirilmesi
üzerine kuruldu. Doktora tezinden oluşturulan
çalışma ile alınan patent, bu tip çalışmalara bir örnek
niteliğinde ve başlangıç olarak kabul ediliyor. Bu
çalışmanın geliştirilerek Açık ve Uzaktan Öğrenme
alanına uyarlanması planlanıyor.
Çalışmayı gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Birgül
Taşdelen, Rektör Yardımcımız ve Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyon Başkanımız Prof. Dr. Savaş
Koparal’a destek ve katkılarından dolayı teşekkür
etti. Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da Prof.
Dr. Mehmet Kesim ve Dr. Öğr. Üyesi Birgül Taşdelen’i
yaptıkları çalışma ve Üniversitemize kazandırdıkları
başarıdan dolayı tebrik etti.

Arş. Gör. Dr. Dilşad TEKİN
Haber Merkezi: Havva ŞEKERCİOĞLU

Prof. Dr. Mehmet KESİM
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Dr. Öğr. Üyesi Birgül TAŞDELEN

Üniversitemiz Açıköğretim
Sisteminin de Katkılarıyla
Dünya Sıralamasında 9
Basamak Yükseldi
İngiltere kökenli üniversite sıralama kuruluşu Times
Higher Education (THE), dünyanın önde gelen
akademik kuruluşlarından ELSEVIER iş birliği ile her
yıl dünya üniversiteleri sıralamalarını yayınlıyor. Tüm
performans göstergelerinde, 2018 yılına göre 9 sıra

yükselerek 8. sırada yer alan Anadolu Üniversitesi,
Eğitim Araştırmalarında 23.9 puan ile dünya
genelinde 355’inci, Türkiye’de ise ilk sırada yer almayı
başardı. Times Higher Education’ın yararlandığı
ELSEVIER veri tabanında yapılan sorgulamaya göre
Açıköğretim Sistemi, son 15 yılda gerçekleştirmiş
olduğu 307 yayınla bu başarıya önemli bir katkıda
bulundu. Böylece Açık ve Uzaktan Öğrenme, Eğitim
Teknolojileri ve Özel Eğitim alanlarında dünya
standartlarında bilimsel araştırma ve yayınlarıyla
öne çıkan Anadolu Üniversitesi’nin bu noktadaki
başarısı dünya sıralamasına da yansımış oldu.
Değerlendirmede
13
farklı
göstergesinden yararlanılıyor

performans

Dünyadaki
başarılı
üniversiteleri
tüm
temel görevlerinde tek küresel üniversite
performans tablosu olarak değerlendirilen THE
derecelendirmesi; öğretim, araştırma, bilgi aktarımı
ve uluslararası bakışa dayanıyor. Değerlendirmede
öğrenciler, akademisyenler, üniversite liderleri,
endüstri ve hükümetler tarafından güvenilen en
kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için
13 farklı performans göstergesinden yararlanılıyor.

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
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AKADEMA yenilenen Arayüzüyle
Herkes için Eğitim Fırsatı Sunmaya
Devam Ediyor

Anadolu
Üniversitesi
Açıköğretim
Sistemi
bünyesinde bulunan ve dileyen herkese nitelikli
ve ücretsiz çevrim içi ders olanağı sunan Anadolu
Üniversitesi Kitlesel Açık Ders Portalı (AKADEMA),
yenilenen arayüzüyle yayın hayatına tekrar
merhaba dedi. 13 kategoride 58 dersin yer aldığı
AKADEMA’da dersler, rehber gözetimli ve bireysel
olmak üzere iki farklı yöntemle işleniyor. Rehber
gözetimli dersleri başarıyla tamamlayanlar Ders

Tamamlama Belgesi almaya hak kazanıyor. Rehber
gözetimli olan derslerinden biri olan “Haydi Çello
Öğrenelim 1” dersinin 19 Kasım Pazartesi günü
başladığı AKADEMA’nın yeni arayüzü kullanım
kolaylığı ve sadeliği ile ön plana çıkıyor.
Erişmek için internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
http://akadema.anadolu.edu.tr/

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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2. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı
Raporu ve Engelsiz Açıköğretim
Öğrenci Kompozisyonları Kitapları
Yayımlandı

Açıköğretim Sistemi, özel gereksinimli öğrencilerin
sınav, eğitim-öğretim süreçleri, materyal çeşitliliği
ve erişilebilirlik konularında yaşadıkları zorlukları
ortaya koymak ve bu sorunları başta öğrencilerin,
ailelerin ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin
görüşlerini alarak çözüme kavuşturmak amacıyla
her yıl etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda 14
Mayıs 2018 tarihinde Açıköğretim Fakültesi
Engelli Öğrenci Destek Birim tarafından ikincisi
düzenlenen Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı kitabı
yayımlandı. Üniversite ve Fakülte yöneticilerinin,
üniversitenin ilgili bölümlerinden akademik ve idari
yöneticilerin, çalışanların, Açıköğretim Sisteminde
kayıtlı öğrencilerin ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin
katılımıyla
gerçekleştirilen
çalıştayın raporuna http://engelsizaof.anadolu.edu.
tr/pdf/2018_yili_engelli_calistayi.pdf
adresinden
çevrim içi olarak ulaşılabiliyor.

Toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak
amaçlanıyor
Açıköğretim Sisteminin özel gereksinimli öğrenciler
için gerçekleştirdiği bir diğer etkinlik olan Engelsiz
Açıköğretim konulu kompozisyon yarışmasının
da kitabı yayımlandı. Açıköğretim Sistemi
Çevrim İçi Kitap Topluluğu, Engelli Öğrenciler
Birimi ve Açıköğretim Sistemi Basın ve Halkla
İlişkiler Birimi tarafından dezavantajlı bireylerin
yükseköğretim süreçlerine dikkat çekmek, toplumun
dezavantajlı bireyleri ile ilgili farkındalık yaratmak
ve Açıköğretim Sisteminin engel tanımaksızın
her yaştan ve her kesimden bireylere sunduğu
olanakların yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla
düzenlenen
“Engelsiz
Açıköğretim” başlıklı
kompozisyon yarışması, oldukça yüksek bir katılımla
tamamlanmıştı. Engelliler Haftası kapsamında farklı
etkinliklerle eş zamanlı gerçekleştirilen, nicelik ve
nitelik anlamında yoğun bir katılımla gerçekleşen
yarışmadaki kompozisyonların yer aldığı kitaba
http://engelsizaof.anadolu.edu.tr/kompozisyon.pdf
üzerinden ücretsiz bir şekilde erişilebiliyor.

Arş. Gör. Gözde TÜRKTARHAN
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Açıköğetim Sistemi 2. Uluslarası
Fotoğraf Yarışması’nın
Kazananları Belli Oldu
Anadolu
Üniversitesi
Açıköğretim
Fakültesi tarafından gerçekleştirilen
2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
sonuçlandı. Teması “Gençlik ve Kültürel
Miras” olarak belirlenen yarışmaya bin
550 Açıköğretim öğrencisi, 3 bine yakın
fotoğraﬂa katıldı.
Anadolu
Üniversitesi
Açıköğretim
Sisteminin yurt içindeki ve yurt dışındaki
programlarına
kayıtlı
öğrencilerin
katılabildiği yarışmada 3 başarı ödülü
ve 6 mansiyon ödülünün sahipleri jüri
tarafından belirlendi. Kezban Türkoğlu,
Gökhan Ufuk Korkmazgil ve Sevgin
Cingöz’e ait fotoğraﬂar başarı ödülüne
layık görülürken; Ali Akkaya, Tevﬁk
Adatepe, Murat Adıyaman, Muhammed
Taha Kılıç,
Emine Uluyol ve Cem
Balkı’ya ait fotoğraﬂara mansiyon ödülü
verildi. Ayrıca, katılımcıların yarışmaya
gönderdiği eserler arasından seçilen 60
eser de sergilenmeye hak kazandı.
Seçilen fotoğraﬂara İnternet üzerinden
ulaşılabiliyor
2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na
jüri olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı
Nihat Değirmenci, Rektör Danışmanı ve
aynı zamanda Güzel Sanatlar Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Rahmi Atalay, Açıköğretim
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel
Güney, Açıköğretim Fakültesi Uzaktan
Öğretim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Volkan
Yüzer, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Handan Deveci ve Açıköğretim
Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Halit Turgay Ünalan, Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Candemir ve Öğr. Gör.
Gökhan Deniz Dinçer görev aldı.
Sonuçları http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ adresinde yayınlanan yarışmada seçilen fotoğraﬂardan
oluşturulan katalog da aynı adres üzerinden erişilebilir durumda.

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Açıköğretim Sisteminde Öğrenme
Güçlüğü Çeken Öğrenciler için Yüz
Yüze Ders Dönemi
Açıköğretim Sistemi (AÖS), “Engelsiz Açıköğretim”
sloganı ile Ankara’da özel öğrenme güçlüğü çeken
öğrenciler için yüz yüze derslere başladı.
Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)’ün 2018-2019
öğretim yılı için zihinsel engeli bulunan öğrencilerin
öğrenme güçlüğünü desteklemek için çeşitli
çalışmalar başlatmasının ardından bu çalışmaları
desteklemek ve engelsiz eğitime hizmet etmek için
AÖS de yüz yüze dersler ile projeye katkı sağladı.
2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Döneminde ders
çalışma metotları, konu kavrama stratejileri, test
çözme tekniklerinin anlatıldığı çevrim içi webinar

olarak e-kampüs üzerinden verilmiş ve öğrencilerin
sınav başarısını olumlu yönde etkilemişti. Bu başarı
artışını desteklemek için 2018-2019 Öğretim
Yılında derslerin yüz yüze olarak verilmesine karar
verildi. Bu kapsamda öğrencilerden gelen istek ve
talepler doğrultusunda 2018-2019 Öğretim Yılı Güz
Döneminde Ankara pilot il seçilerek özel öğrenme
güçlüğü çeken öğrencilere ders çalışma metotları,
konu kavrama stratejileri, test çözme teknikleri
hakkında özel eğitim dersleri yüz yüze verilmeye
başlandı.
13 Ekim Cumartesi günü başlayan dersler, Ankara
ilinde kayıtlı öğrenciler için Hacı Bayram Veli
Üniversitesinde her cumartesi 09:30-12:30 saatleri
arasında veriliyor.

Arş. Gör. Dr. Zeynep KARAL ÖNDER
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Benim Hikâyem

İş hayatında, misaﬁrlikte, münazaralarda, arkadaşlık ortamlarında, anlayacağınız her yerde kulaklarımın
işittiği şu soruyla karşılaştım: “Ne mezunusunuz?”. Bu sorunun cevabını verdikten sonra isteseniz de
istemeseniz de karşınızdakilerin sizden etkin ve baskın olmasının tek nedeni vardır: Fakülte mezunu
olmaları. Ekonomik şartlardan dolayı yapmam gereken tek bir şey vardı, genç yaşta meslek sahibi olup
ekonomik bağımsızlığımı kazanmak. Bunu başardım. Sağlık meslek lisesini bitirdim. Atamam yapıldı. İlk
maaşımı aldığım zaman mutluluğumu tarif edemem. Belli bir süre sonra aldığım eğitimin ya da okumak
istediğim ilgi alanımın veya seçtiğim mesleğin bu olmadığını düşünmeye başladım. Mesleğinizde
mutlu musunuz derseniz, hayır derim. Çünkü ekonomik kaygılar insanın meslek seçimine engel olur.
Askerlik zamanı gelmişti. Etrafımdaki birçok arkadaş üniversite mezunu olmalarından dolayı kısa dönem
ya da yedek subay olarak vatani görevlerini yapıp gelmişlerdi. On sekiz ay askerlik görevinden sonra
evlendim. Bir kızım oldu. Anlayacağınız eğitim yönünden kendimi bir çok faktörden dolayı daha fazla
eksik hissetmeye başlamıştım. Önce mesleğimle ilgili iki yıllık sağlık teknikerliğini bitirdim. Bunlar
benim ilgi alanlarım değildi. İnat ettim. Üniversite sınavına girdim. Kamu yönetimi okuyup bitirdim.
Okumak güzeldi. Mutlu olmaya başladım. Yavaş yavaş ilgi duyduğum yöne doğru sürükleniyordum.
Anadolu Üniversitesinin ikinci üniversite hakkından yararlanıp Sosyoloji bölümüne kaydımı yaptırdım.
Sevdiğim, istediğim, ilgi duyduğum bir bölüm. Hedeﬁme ulaştım. İki ay sonra diplomamı alacağım.
Açıköğretim Sistemi kendi kendine çalışma yöntemi bakımından benim gibi zamanı ve vakti olmayanlar
için mükkemmel bir organizasyon. Yaş kırk beş oldu. Hedef bitti mi? Hayır...
Ramazan Kocaman / Isparta

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Açıköğretim Sistemi Değişim
Sürecinden Geçen Perakendecilik
Sektörünün Nitelikli Personel
İhtiyacını Karşılamayı Hedeﬂiyor
Açıköğretim Sisteminin yoğun ilgi gören
programlarından biri olan Perakende Satış ve
Mağaza Yönetimi Ön Lisans Programı, mağaza
yönetimi alanında öğrencilerini yetiştirmeye devam
ediyor. Ülkemizde perakendecilik sektörünün yapısı
önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Geleneksel
küçük ölçekli perakendeciliğin yerini büyük ölçekli,
teknolojik gelişmelerden yararlanan, uluslararası
pazarlara açık, hizmet ve müşteri odaklı bir
perakendecilik almaya başladı. Değişen süreçte
tüketicilerin de değişmesi, perakendecileri sosyal
ve kültürel gereksinimleri de karşılayabilecekleri
ortamlar arayışına soktu. Bu değişim, hem
perakendeciliği önemli bir istihdam kaynağı haline
getirdi hem de perakendecilik sektöründe gereksinim
duyulan insan kaynağının niteliğini değiştirdi. Bu
kapsamda Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Ön
Lisans Programı, perakendecilik sektöründe mevcut
çalışanların niteliğini geliştirmeyi ve gereksinim
duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi hedeﬂiyor.

Mezun öğrenciler geniş istihdam olanaklarına sahip
oluyor
Programın içeriği, alanla ilişkili pek çok dersi
bünyesinde barındırıyor. Perakende Yönetimi,
Tüketici Davranışları, Satış Yönetimi gibi dersler
öğrencileri programın hedeﬂediği doğrultuda
yetiştirme konusunda önemli derslerden birkaçını
oluşturuyor. Hukuk ve İletişim Bilimleri gibi alanları
kapsayan disiplinler arası dersler de programın
içeriğinde yer alıyor. Mezun öğrencilerin alışveriş
merkezlerinde ve perakendeci mağazalarda, işletme
ve pazarlama pozisyonlarında iş olanaklarına sahip
olabilecekleri Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Ön Lisans programına https://www.anadolu.edu.
tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretimfakultesi-onlisans-programlari-2-yillik/perakendesatis-ve-magaza-yoneticiligi
adresinden
ulaşılabiliyor.

Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Perakendecilik e-Sertiﬁka
Programı Perakende Mağazalardaki
Yönetici ve Yönetici Adaylarının
Gelişimlerine Katkı Sunuyor
Perakendecilik e-Sertiﬁka Programı, perakende
mağaza sahiplerine ve perakende mağazalardaki
yöneticilere/yönetici adaylarına yönelik olarak
sunuluyor. Bu program, perakende mağazaların
etkin ve verimli bir biçimde yönetilmeleri için
gerekli olan bilgileri vermeyi hedeﬂiyor. Programda
yer alan dersler aracılığıyla mağaza yönetiminin
çeşitli boyutları inceleniyor. Perakende satışın
özellikleri ve satış yönetiminin yanı sıra mağaza
müşterileri ile ilişkilerin nasıl oluşturulup
yönetileceği konularında da ayrıntılı bilgiler

•

•

•

sunuluyor. Perakendecilik e-Sertiﬁka Programına
kayıt yaptıran katılımcılar, kendilerine gönderilen
uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders
kitapları ve Anadolum eKampüs Sisteminde sunulan
e-öğrenme hizmetlerinden yararlanarak sertiﬁka
sınavlarına hazırlanıyor.
Perakendecilik e-Sertiﬁka Programı kapsamında
katılımcılara Perakende Yönetimi, Perakendecilikte
Müşteri İlişkileri ve Yönetimi, Satış Yönetimi dersleri
sunuluyor:

Perakende Yönetimi: Bu derste geleceğin mağaza yöneticilerine perakendeci kurumlarda planlama
sürecinden başlayıp; yer seçiminden insan kaynaklarına, çalışma yaşamındaki düzenlemelerden
ﬁnansal yönetime, perakende kurumlarda uygulanabilecek iletişim araçlarından mağaza güvenliğine
uzanan bir yelpazede gerekli olan temel yönetim bilgilerini sağlamak amaçlanıyor. Derste öncelikle
perakende sektöründe planlama, kuruluş yerinin seçimi ve kiralama ya da satına alma kararları ve
perakendecilikte alınabilecek organizasyonel kararlara odaklanılıyor. Ardından, personelin seçilmesi,
işe alınması ve eğitimi, çalışma ilişkileri ve çalışan-işveren sorumlulukları, ﬁnansal yönetim,
tutundurma süreçlerini yönetmek ve perakende mazağa güvenliği konularına değiniliyor.
Perakendecilikte Müşteri İlişkileri ve Yönetimi: Perakendecilik uygulamalarında müşteri ilişkileri
konusu büyük önem taşıyor. Etkilerini günlük yaşantımızda her an alışveriş yaparken hissettiren
Perakendecilikte Müşteri İlişkileri ve Yönetimi dersi, bu konudaki becerileri kazandırmayı amaçlıyor.
Derste, kuramsal bilginin yanı sıra uygulamaya da ağırlık veren bilgiler sunuluyor. Bu dersi alan
katılımcıların gerekli alt yapıya sahip olmaları ve uygulamada başarılı olmaları hedeﬂeniyor.
Satış Yönetimi: Bu derste, belirli bir satış ekibini kurmak ve yönetmek durumunda olan geleceğin
potansiyel satış yöneticilerine satış yönetimi işlevlerini tanıtabilmek amaçlanıyor. Derste, gelişen
iletişim teknolojileri, yeni ortaya çıkan perakendecilik yöntemleri ve pazarlama uygulamalarında artık
yoğun olarak kullanılan müşteri odaklı bilgi teknolojilerine değiniliyor. Geleneksel yaklaşımların yanı
sıra en son gelişmeler ve gelecekte ortaya çıkması beklenen yaklaşımlar ele alınıyor.

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Açıköğretim Sistemi Seminerleri
Devam Ediyor
Bilgi ve deneyim paylaşımı bağlamında farklı
konu ve konuklar ile dinleyicileri bir araya getiren
Açıköğretim Sistemi seminerleri, ayın üçüncü
sunumu olan ve Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesinden Prof. Dr. Yavuz AKBULUT ’un sunduğu
“Uluslararası Dergilere Makale Gönderme Süreci” ile
devam etti.

Yılın son semineri ise 28 Aralık’ta Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr.
Kubilay UZUNER tarafından sunulan “Davranışın
Fizyolojik Temelleri” oldu.

Arş.Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN
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Açıköğretim Sistemi Kuzey
Amerika Programları Güz Dönemi
Ara Sınavları 4 Sınav Merkezinde
Başarıyla Gerçekleştirildi

Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika Programları Güz
Dönemi ara sınavları 2 Aralık Pazar günü 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. Ayrıca, Kuzey Amerika
Programlarında derslerini tamamlayarak mezun
olmaya hak kazanan öğrencilerin diplomaları
kendilerine takdim edildi.

Kuzey Amerika Programlarında öğrenim gören
öğrenciler için Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20
Ocak 2019 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi için
Kayıt Yenileme ve Ekle/Sil işlemleri ise 18 Şubat 12 Mart 2019 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.

Arş. Gör. Dr. Gökhan ÖNDER
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sisteminin Yeni Sınav Merkezi
Kahire’de İlk Sınav Başarı ile
Gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi,
yurtdışındaki
sınav
merkezilerine bir yenisini daha
ekledi. Mısır, Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi bünyesinde
eğitim-öğretim
hizmeti
ulaştırılan 19. ülke oldu. Başkent
Kahire’de düzenlenen seçme
sınavı 9 Aralık Pazar günü saat
14.00’da gerçekleşti.

“Olabildiğince
çok
insana
öğrenim hizmeti götürmek bizim
görevimiz”
Konuyla ilgili olarak açıklama
yapan
Rektörümüz
Prof.
Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI,
“Anadolu
Üniversitesi
yarım
yüzyılı aşan köklü geçmişiyle
kurumsallaşmasını tamamlamış,
yenilikçi,
atılımcı,
dinamik
bir üniversite olarak Türkiye
Cumhuriyeti’nin
önde
gelen
kurumları arasında yer alan bir
üniversite. Böylesi köklü bir
geçmişe sahip çıkabilmek çok
mühim. Anadolu Üniversitesi
olarak bizim görevlerimizden
birisi de yurt dışında yaşayan
Türklerin ve Türkçe bilenlerin
yükseköğretimleri ile ilgilenmek.

Olabildiğince çok insana ulaşmak
ve öğrenim hizmeti götürmek
bizim
görevimiz.
Kahire’de
gerçekleşen Seçme Sınavıyla
da bölgedeki ilk sınavımızı
gerçekleştirdik ve böylece 4
kıtada 19 ülkede sınav merkezimiz
oldu. Türk nüfusunun yoğun
olarak yaşadığı diğer bölgelerde
de
benzer
uygulamaları
gerçekleştirmeye
devam
edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Ücretsiz olan seçme sınavını
başarıyla tamamlayan adaylar
yeni kayıt ve kayıt yenileme
işlemlerini Kahire’deki sınav
merkezinde 10-11 Aralık 2018
tarihlerinde gerçekleştirdiler.

Arş.Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN
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Açıköğretim Sistemi
Instagram’da da Yerini Aldı!
Facebook’ta 283 bini aşan takipçi sayısı ile
Türkiye’nin en çok takipçili üniversite/fakülte
sayfası olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
sistemi, hizmet sunduğu sosyal medya kanallarına
bir yenisini daha ekledi.
Bilgilendirici ve ödüllü paylaşımlar devam edecek
Sisteme dahil olan, olmak isteyen ya da sistemle
bağını koparmak istemeyen bireylere Facebook
aracılığı ile hizmet sunan Açıköğretim sistemi,
anadoluuniv_acikogretimsistemi adı ile instagramda
da yerini aldı. Sosyal medya koordinatörlüğünden
yapılan açıklamaya göre, tıpkı Facebook sayfasında
yapıldığı gibi Instagram kullanıcıları için de
bilgilendirici paylaşımların yanı sıra ödüllü yeni
yarışmaların yapılması planlanıyor. Ayrıca ek olarak
“hashtag” etkinlikleri için planlamalar başlamış
durumda. Hesabı takip etmek için instagramda
“anadoluuniv_acikogretimsistemi” hesabını bulabilir
ya da https://www.instagram.com/anadoluuniv_
acikogretimsistemi/
bağlantısı
ile
hesaba
ulaşabilirsiniz.

Öğr.Gör. Serap UĞUR
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