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   Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin ko-
ordinasyonu ile yürütülen Öğrenme Yönetim Siste-
mi (ÖYS) eğitimin pek çok alanında öğrencilere ve 
eğitmenlere hizmet veriyor. Bu hizmetlerden biri 
2019-2020 Öğretim Yılı Güz döneminden itibaren 
uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına 
ait derslerin yeni AnadoluÖYS üzerinden yürütüle-
cek olması. Dersler http://anadoluoys.anadolu.edu.
tr adresinden ulaşılan platform üzerinden yürütü-
lecek. Bunun dışında platform içerisinde dönem bo-
yunca öğretim üyelerinin yararlanabileceği Eğitmen 
Destek Modülü oluşturuldu. AnadoluÖYS ile ilgili 
her türlü bilgiye bu modülden ulaşılabilecek. Modül 

içerisinde herhangi bir soru sorulmak istendiğinde 
moderatörlerden destek hizmeti sağlanabilecek. 
Üniversitemizde görev yapan araştırma görevlile-
rinden oluşan ekip, bu destek hizmeti kapsamında 
yardımcı olacaklar. Yeni sistem ile ilgili Açıköğretim 
Fakültesinde 26-27 Eylül 2019 tarihlerinde olmak 
üzere 3 oturum şeklinde, bu bilgilerin verildiği hiz-
met içi eğitim verildi. Öğretim üyelerinden bu 3 
oturumdan birine katılmaları istenerek yeni sistem-
le ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Bütün bu bilgilerin 
verildiği eğitime Anadolu Üniversitesinde ve Eski-
şehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) tezsiz yüksek 
lisans eğitimi veren öğretim üyeleri katıldı.

Anadolu Öğrenme Yönetim Sistemi 
ile İlgili Eğitimler Başarıyla 
Gerçekleştirildi
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Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

2018-2019 eğitim öğretim yılında Açıköğretim 
Sistemindeki öğrenme materyallerinin değerlen-
dirmesinde en çok katkısı bulunan kalite elçile-
ri, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Eskişehir’de 
bir araya geldi. Öğrenme Teknolojileri Araştırma 
Geliştirme (ÖTAG) Birimi tarafından düzenlenen 
etkinliklerde, kalite elçileri Açıköğretim Sistemini 
ve Eskişehir’i daha yakından tanıma fırsatını bul-
dular.  Bu kapsamda düzenlenen etkinliğin ilk gü-
nünde sistemdeki yeni gelişmeler hakkında bilgi 
alan kalite elçileri TV yapım merkezi, İnsan-Bilgi-
sayar Etkileşim Laboratuvarı, Video Konferans Sa-
lonları, Canlı Ders ve Seslendirme Stüdyoları, Kitap 
Hazırlama Bölümlerini gezerek öğrenme materyal-
leri tasarım, yayın ve takip süreci ile ilgili gözlem-
lerde bulundular. Etkinliğin ikinci gününde kalite 
elçileri Odunpazarı Evleri, Kentpark, Sazova Bilim 
Parkı ve Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merke-
zi’ni ziyaret ettiler. Buraya gelmeden önce sistemin 
arkasında bu kadar büyük bir emeğin olduğunu bil-
mediklerini ifade eden kalite elçileri, bu zincirin bir 
halkası olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını 
dile getirdiler.

Kalite Elçileri Projesi yoğun ilgi görüyor

Kalite elçileri projesi, Açıköğretim Sistemi ÖTAG 
birimi tarafından başlatılan, gönüllülük esasına da-
yalı, Açıköğretime kayıtlı başarılı öğrencilerin öğ-
renme materyallerini değerlendirdiği ve görüşleri-

ni bildirdiği sürekli iyileştirme temeline dayalı bir 
proje. Yaklaşık 3000 gönüllü kalite elçisinin sisteme 
destek vermesiyle iyileştirme çalışmalarının her ge-
çen gün hız kazandığı projede, aktif olarak sisteme 
destek verenlerin katılım istatistikleri ise ÖTAG bi-
rimi tarafından titizlikle takip ediliyor. Bu konuda 
izledikleri yol haritasını ÖTAG birimi yöneticile-
rinden Öğr. Gör. Erdem Erdoğdu şu şekilde açıkla-
dı: “Kullandığımız çevrimiçi kitap inceleme sistemi 
aracılığıyla kitaplarda yapılan dönütlerin incelen-
mesinin yanı sıra, yüz yüze toplantılara, e-seminer-
lere, tartışma platformlarına katılan, geribildirimde 
bulunan kalite elçilerimizi belirleyip, ne kadar katkı 
sağladıklarını ortaya çıkardık. Sistemi kullanan ki-
şilerin dönütlerine her alanda ihtiyaç duyuyoruz. 
Dolayısıyla öğrencilerimizin gözüyle aldığımız dö-
nüt bizim için daha kıymetli. Bu bize eksiklerimizi 
görmede ve yapacağımız işlerde öncelik belirleme-
de önemli bir dayanak sağlıyor. Ayrıca ekampüs ve 
mobil uygulamaları öncelikle kalite elçilerimiz ile 
test edip, gerçek kullanıcı deneyimine dayalı olarak 
geliştirme yapabiliyoruz.”

ÖTAG tarafından tutulan istatistiklere göre 2018-
2019 eğitim öğretim yılında 1260 kalite elçisi Açı-
köğretim Sistemi tarafından hazırlanan anketlere 
dönüt vermiş, toplam 221 kitap değerlendirilmiş, 
322 kalite elçisi düzenlenen e-seminerlerde gö-

rüş bildirmiş ve 99 kalite elçisi tartışma platform-
larında yorumlarda bulunmuş. 10 ilde yapılan yüz 
yüze toplantılarda ise 170 öğrencimiz toplantılara 
katılmış. 2019-2020 öğretim yılı için Kasım ayında 
tekrar çağrıya çıkarak kalite elçisi olmak isteyen öğ-
rencilerle sürece devam edilmesi planlanıyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılında Açıköğretim 

 Açıköğretim Sistemine En Çok 
Destek Veren Kalite Elçilerini 

Eskişehir’de Ağırladık
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Anadolu Üniversitesi’nde Avrupa’nın 
En Büyük Hackathon’u 
Gerçekleştirildi 

3 – 4 Ekim 2019 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakül-
tesi’nde Amfi ler binasında 24 saat boyu süren, öğretim üyeleri, öğretmenler, 
girişimciler ve öğrencilerin bir arada olduğu bir etkinlik gerçekleştirildi. Prof. 
Dr. Yücel Güney, Doç. Dr. Nilgün Özdamar, Doç. Dr. Mehmet Fırat, Dr. Öğretim 
Üyesi Aras Bozkurt ve Öğr. Gör. Dr. Ela Akgün Özbek tarafından organize edi-
len etkinliğin türü Hackathon olup, bu etkinlikle belli bir ortak fi kre sahip 
insanların belirli bir süre içerisinde, takım çalışması halinde aynı ortamda 
aynı havayı soluyarak inovatif fi kirler üretmesi hedefl enmiştir. AB’nin Ino-
vasyon ve Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen Avrupa’nın en büyük, 
Türkiye’de ise eğitimde dijital dönüşüm üzerine ilk olarak düzenlenen Hac-
kathon’un amaçları şunlardır: 

1. Dijital çağda eğitimin geleceği konusunda eğitim paydaşları ile iş birli-
ğinde bulunmak

2. Dijital dönüşümden kaynaklanan temel eğilimler hakkında bilgi toplamak

3. Eğitimde yeniliğini yaygınlaştırmak için temel zorlukları ve olası yenilikçi 
çözümleri belirlemek

Dünyadan, özellikle Avrupa’dan 29 ülkeden 50’den fazla kuruluşun eş za-
manlı olarak kendi kurumlarında düzenledikleri Hackathon ile dijital eğitim 
hakkında çözümler üretildi. Eş zamanlı etkinlikleri düzenleyenler arasında  
University of Edinburg, Open University of Sri Lanka, University of Helsinki, 
Delf University of Technology, Educational Research and Inovation Lab gibi 
önemli kuruluşlar yer almaktadır.  

Küresel ölçekte ülkemizde ve diğer farklı 50 kuruluşta 2500’den fazla ka-
tılımcı 24 saat boyunca yenilikçi çözümler geliştirdiler. Youtube üzerinden 
dünyanın farklı yerlerindeki uzmanlar, ülkemizde ise Anadolu Üniversitesi 
ve farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ilham verici konuşmalar gerçek-
leştirdi. 

Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen DigiEduHack etkinliğinin sonunda 
takımlar tarafından 24 saat sonunda yedi farklı çözüm geliştirildi. Bu çö-
zümler arasında Öğr. Gör. Dr. Nil Göksel ve Öğr. Gör. Dr. Hasan Uçar’ın men-
törlüğünü yaptığı ekip, çevrimiçi öğrenme bağlamında “Kişisel öğrenme 
ortamı için bir mobil uygulama” fi kri ile organizasyon komitesi tarafından 
birincilik ödülüne layık görüldü. Bununla beraber uluslararası süreç hala 
devam ediyor, üniversitemizin geliştirdiği çözümler Avrupa’daki kurumların 
geliştirdiği çözümler ile yarışıyor. En yaratıcı üç farklı çözüm ise 5000 Euro 
ile ödüllendirilecek.

 Doç. Dr. Mehmet FIRAT
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Yalnızca öğretim süreçlerine değil aynı zamanda 
bilimsel araştırma süreçlerine yönelik önemli 
projelere de imza atan Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sistemi tarafından önceki yıllarda da 
gerçekleştirilen Araştırma Şenlikleri’ne bir yenisini 
daha ekleniyor. 

Konuyla ilgili bilgi veren Açıköğretim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat şunları 
söyledi: “Araştırma Şenliği kapsamında, açık ve 
uzaktan öğrenme alanında yapılmış akademik 
çalışmaların posterleri sergilenecek. Yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinin tezlerini ve bilimsel 
araştırmalarını sunacakları etkinlik, 25 Ekim Cuma 
günü Açıköğretim Merkez Binası 9. kat toplantı 
salonunda tüm gün boyunca devam edecek. Konuya 
ilgi duyan tüm araştırmacı ve akademisyenleri bu 
önemli etkinlikte aramızda görmekten mutluluk 
duyacağız.”

Açıköğretim Sistemi Araştırma Şenliği 
Hazırlıkları Devam Ediyor

Dr. Öğr. Üyesi H. Cem SAYIN Önceki yıllarda gerçekleştirilen poster 
şenliklerinden görüntüler

Önceki yıllarda gerçekleştirilen poster 
şenliklerinden görüntüler

Önceki yıllarda gerçekleştirilen poster 
şenliklerinden görüntüler



Engelsiz erişim uygulaması ile sayfada klavye tuşları ile gezinmek, sayfadaki metinleri sesli olarak 
okutmak, kontrastı ayarlamak, link bağlantılarının belirginliğini artırmak, metin boyutunu değiştirmek, 
kelimeler arasındaki boşlukları değiştirmek, animasyonları durdurmak, yazı karakterlerini değiştirmek 
ve fare imlecini büyütmek mümkün hale geldi.

Engelsiz erişim uygulamasını kullanmak için web sayfasının sağ alt köşesinde yer 
alan  butonuna tıklamak yeterli.

Açıköğretim Sistemi Hizmetleri Haber 
Serisi: engelsizaof.anadolu.edu.tr

6

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin hayatını kolaylaştıran uygulamalar 
geliştirilmeye devam ediyor.  Eğitim ve öğretimde engellerin kaldırılması amacı doğrultusunda 
oluşturulan engelsizaof.anadolu.edu.tr sayfasında engelsiz erişim uygulaması kullanıma sunuldu.

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN

engelsizaof.anadolu.edu.tr
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Dr.Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER

Canlı Dersler ile 171 Farklı Ders 
Öğrencilerle Buluşuyor

Anadolu Üniversitesinde 2005 yı-
lında kullanılmaya başlayan sanal 
sınıf teknolojileri aynı zamanda 
ülkemizde yükseköğretimdeki ilk 
uygulamalar arasında yer alıyor. 
Açıköğretim Sisteminde, uzaktan 
eğitim veren bölümlerde ve bazı 
örgün bölümlerde sistemin kulla-
nımı devam ediyor.

Bir sanal sınıf uygulaması ola-
rak tasarlanan e-Seminer Projesi, 
2012-2013 öğretim yılında ba-
har döneminde öğrencilerimize 
sunulmaya, 2016-2017 öğretim 
yılında Canlı Ders Hizmetleri ola-
rak adlandırılmaya başlandı. Canlı 
ders hizmetlerinde, Açıköğretim, 
İktisat ve İşletme Fakültelerinde 
verilen derslerle ilgili alanlarda-
ki öğretim elemanları ile dersten 

sorumlu olan öğrencilerin eşza-
manlı olarak sanal sınıf üzerin-
de buluşmaları sağlanıyor. Canlı 
olarak gerçekleştirilen derslerde 
öğretim elemanı hazırladığı ders 
materyali üzerinden sesli ve gö-
rüntülü olarak sunumunu gerçek-
leştiriyor ve öğrencilerden gelen 
sorulara eşzamanlı olarak yanıt 
verebiliyor. Yaklaşık 45-50 dakika 
süren canlı derslerde konu anla-
tımı, soru-cevap, konu tekrarı et-
kinlikleri yürütülüyor ve öğrenci 
soruları yanıtlanıyor.

Canlı dersler bir öğretim dönemi 
boyunca devam ediyor. Öğrenen-
lerden gelen sorular anında ya-
nıtlanabildiği için öğrencilerimiz 
tarafından canlı derslere ilgi her 
geçen gün artıyor. Canlı dersle-

rin kayıtları da ayrıca Anadolum 
eKampüs sisteminde daha sonra 
izleyebilmeleri için öğrencilerle 
paylaşılıyor.

2019-2020 öğretim yılı güz döne-
mi canlı ders hizmetleri 21 Ekim 
2019 Pazartesi günü itibariyle 
başlıyor. Güz döneminde, 171 
farklı derste canlı ders hizmetle-
ri sağlanacak. Derslerde, 160 öğ-
retim üyesi görevlendirilecek. 13 
hafta boyunca çevrimiçi ve eşza-
manlı yürütülecek olan Canlı Ders 
etkinlikleri Açıköğretim Fakültesi 
Hizmet Binasında bulunmakta 
olan 13 stüdyoda yürütülecek.



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, kamu kurumlarına yeni eğitim teknolojilerini ve hizmetlerini, 
Akadema ve e-Sertifi ka programlarını, sınavsız ikinci üniversite kapsamında yaşam boyu eğitim fırsatlarını 
tanıtmak ve kamu kurumları ile gerçekleştirilebilecek iş birliği olanaklarını belirlemek amacıyla toplantı-

lara devam ediyor. 

Bu kapsamda 3 Eylül Salı günü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Yayın ve Eği-
tim Daire Başkanlığı ziyaret edildi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Taraktaş’ın Yayın ve Eğitim Daire Baş-
kanı Çağrı Taş ile gerçekleştirdiği toplantıda, öncelikle hayata geçirilebilecek 
ortak projeler ile ilgili fi kir alışverişinde bulunuldu. Ardından ikinci üniversite, 
sertifi ka programları, uzaktan yüksek lisans ve Akadema’ya ilişkin tanıtım ger-
çekleştirildi. Açıköğretim sistemi, İkinci Üniversite ve e-Sertifi ka programları ile 
ilgili tanıtım materyalleri kurum 
ile paylaşıldı. 

İş birliği toplantıları kapsamında 
4 Eylül Çarşamba günü ise Anado-

lu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Serpil Koçdar ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Duru Şahyar Akdemir, Sağlık 
Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı ve Eğitim Sertifi kasyon Mü-
dürlüğü’ne ziyarette bulundu. Sağlık Bakanlığı Eğitim Daire 
Başkanlığı ve Eğitim Sertifi kasyon Müdürlüğü yetkilisi Hasan 
İnak ve ekibi ile gerçekleştirilen toplantıda uzaktan eğitim 
projeleri ile ilgili görüşmeler yapıldı. Toplantının ardından 
ikinci üniversite, e-sertifi ka ve Akadema tanıtımı yapılarak, 
eğitim fırsatları konusunda bilgi verildi.

4 Eylül Çarşamba 
günü Açıköğretim 
Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. 
Serpil Koçdar ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Duru Şahyar Akdemir’in gerçekleştiril-
diği bir diğer ziyaret ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kül-
tür ve Araştırma Genel Müdürlüğü’ne yapıldı. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünden 
Dilek Toprak ve ekibi ile gerçekleştirilen toplantıda ileriye yö-
nelik ortak iş birliği için çalışmalar gerçekleştirildi. Bir sonraki 
toplantıda Eğitim Daire Başkanı Engin Yalçın ile de görüşme 

sağlanması mutabakata bağlanarak, İkinci Üniversite, e-sertifi ka 
ve Akadema tanıtımı ile eğitim fırsatları konusunda bilgi verildi. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, kamu kurumlarına yeni eğitim teknolojilerini ve hizmetlerini, 
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Açıköğretim Sistemi İş Birliği 
Ziyaretleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile Devam Etti

Dr.Öğr. Üyesi Zeynep KARAL ÖNDER

sağlanması mutabakata bağlanarak, İkinci Üniversite, e-sertifi ka 
ve Akadema tanıtımı ile eğitim fırsatları konusunda bilgi verildi. 

Sağlık Bakanlığına gerçekleştirilen 
ziyaretten bir kare

Gençlik ve Spor Bakanlığına gerçekleştirilen 
ziyaretten bir kare



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin tanı-
tım faaliyetleri  yıl boyunca aralıksız devam ediyor. 
Bürolarımız aracılığıyla tüm yurtta ve hatta yurtdışı 
merkezlerimizde yürütülen tanıtım faaliyetlerinin 
amacı; çok sayıda kişiyi ikinci üniversite fırsatı hak-
kında bilgilendirmektir. 

Bu kapsamda Açıköğretim Manisa Bürosu 27 Eylül- 
06 Ekim 2019 tarihlerinde 3’üncüsü düzenlenen 
Manisa Kitap Fuarında yer aldı.  10 gün süren fuar 
da katılımcılara, başta kayıtları devam eden ikinci 
üniversite olanakları olmak üzere , Akadema ve e-
sertifi ka programları hakkında bilgiler verildi. 

Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
standını ziyaret edenler, Açıköğretim Sisteminde 
sunulan lisansüstü eğitim olanakları, çevrimiçi öğ-
renci toplulukları, staj ve laboratuvar uygulamaları, 
açık kütüphane, kitap satış sistemi gibi hizmet ve 
fırsatlar hakkında bilgi sahibi oldular.   

  

9

Açıköğretim Sistemi Tanıtımları 
Devam Ediyor

Arş. Gör. Sibel  ŞAHİN
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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 
Kitap Fuarı’nda

Haber Merkezi

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Eskişehir Kitap Fua-
rı’nda Anadolu Üniversitesi de yerini aldı. Eskişehir 
Özdilek AVM yanında kurulan fuar alanında, Ana-
dolu Üniversitesi yayınları Eskişehirlilerle buluş-
tu. 4 Ekim Cuma başlayan ve onlarca yayınevi ile 
binlerce kitabın Eskişehirli kitapseverle buluştuğu 
fuarda, üniversite standına ilgi yoğundu. En çok ilgi-
yi Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Önlisans Programı 
ders kitapları gördü. Bu kitaplardan, Menü Yönetimi, 
Yöresel Mutfaklar ve Osmanlı Mutfağı en çok sa-
tan kitaplar arasında yer aldı. Fuarda ayrıca Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli katılımcıla-

ra, Anadolu Üniversitesinin sunduğu ikinci üniversite, 
Akadema ve e-sertifi ka programları hakkında bilgiler 
de verdi.

Anadolu Üniversitesi standının yer aldığı 3. Eskişehir 
Kitap Fuarı, 13 Ekim Pazar gününe kadar gezilebildi.
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Açıköğretim Sistemi Sosyal Medya 
Hesapları Resmi Olarak Onaylandı 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi Sosyal Medya hesapları için, 
sosyal medya platformları tarafından 
verilen ve hesabın resmi olduğunu 
gösteren mavi onay işaretlerini aldı. 

Böylelikle, farklı sosyal medya plat-
formlarında kurumun adına paylaşım-
lar yaparak asılsız beyanlarda bulunan 
kullanıcıların öğrencilerimizi yanılt-
malarının da önüne geçilmiş oldu. 

Öğr.Gör. Serap UĞUR



Açıköğretim Sistemi Hizmet İçi Eğitim Koordinatör-
lüğü, Açıköğretim büroları için çevrim içi ortamda 
düzenlediği eğitimleri 5 yıldır sürdürmeye devam 
ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi 
için planlanan eğitimlerin ilk haftasında, Açıköğre-
tim Sistemindeki yöneticilerle büro çalışanlarının 
sistemdeki son gelişmeler hakkında bilgi alışverişi 

yapacağı bir platform oluşturulacak. Daha sonraki 
etkinliklerde ise büro çalışanlarının iş hayatlarının 
yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacak 
içerikler, konusunda uzman öğretim üyeleri tara-
fından aktarılacak. Gerçekleştirilecek e-seminerlere 
Türkiye’deki ve yurt dışındaki bürolardan yaklaşık 
640 personelin katılımı bekleniyor.  

Büro Çalışanları E-Seminer Programı (2019)

Tarih Saat Eğitim Konusu Katılımcılar

5.11.2019 15:00 Açıköğretim Büroları Yönetim Buluşmaları Açıköğretim Sistemi ve Üniversite Yöneticileri

7.11.2019 15:00 Merkez Büro Değerlendirmeleri Merkez Büro Yöneticileri

12.11.2019 15:00 Mevzuat ve Değişen Uygulamalar Cengiz Kaşıkçı - Sefa Emre Öncü

14.11.2019 15:00 Resmi Yazışmalar ve EBYS Hasan Akın - Cengiz Kaşıkçı

19.11.2019 15:00

Açıköğretim Sisteminde Staj ve Uygulama Dersleri

e-Sertifi ka ve Akadema Programları

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Doç. Dr. Evrim Genç Kumtepe

Doç. Dr. Serpil Koçdar

Doç. Dr. Mehmet Fırat

21.11.2019 15:00 Telefonda Profesyonel Davranış Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sezerel

26.11.2019 15:00 İyi Hissetmek Öğr. Gör. Ömer Özer

28.11.2019 15:00 Motivasyon Öğr. Gör. Dr. Ferhat Bayoğlu

3.12.2019 15:00 Etkili İletişim ve Beden Dili Öğr. Gör. Ezgi Ekin Şahin

5.12.2019 15:00 Karar Verme Öğr. Gör. I. Sevgi Dönmezel

17.12.2019 15:00 Etkili Konuşma ve Dinleme Öğr. Gör. Simten Demirkol Toygu

19.12.2019 15:00 Sosyal Davranış ve Protokol Eğitimi Öğr. Gör. Nebiye Özaydemir

24.12.2019 15:00 Kişiler Arası Çatışma ve Çatışma Çözme Becerileri Öğr. Gör. Ezgi Ekin Şahin

25.12.2019 15:00 Ekip Yönetimi ve Grup Dinamikleri Doç. Dr. Didem Paşaoğlu Baş

02.01.2020 15:00 Genç Psikolojisi Öğr. Gör. Dr. Ferhat Bayoğlu

07.01.2020 15:00 İşlevsel Okuma Dr. Öğr. Üyesi Serap Cavkaytar

08.01.2020 15:00 Öfke Kontrolü Öğr. Gör. I. Sevgi Dönmezel

09.01.2020 15:00 Sanal Ortamda Türkçenin Kullanımı Dr. Öğr. Üyesi Serap Cavkaytar

23.01.2020 15:00 Zaman Yönetimi Öğr. Gör. Dr. Ayşe Kızıltaş

28.01.2020 15:00 Psikolojik Dayanıklılık Öğr. Gör. Dr. Ayşe Kızıltaş

30.01.2020 15:00 Kriz Yönetimi Öğr. Gör. Ömer Özer

E-seminerler Yakında 
Başlıyor!

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, lisans 
ve ön lisans programlarının yanı sıra tezsiz yük-
sek lisans programlarıyla da yüksek öğrenim im-
kânı sağlıyor. Bunlardan bir tanesi, iletişimin gü-
nümüz toplumunda ne derece önemli olduğunu 
bir kez daha vurgulayan Kurumsal İletişim Online 
Tezsiz Yüksek Lisans Programı. Kurumsal iletişim; 
kurum iletişiminin tutarlı şekilde yönetilmesin-
de, kurum kimliğinin geliştirilmesinde ve imajın 
oluşturulmasında koordinasyonun ve yönetim im-
kânı sunuyor. Programın amacı; kurumsal iletişi-
me yönelik programları bütünleşik bakış açısı ile 

planlayıp, uygulayabilme bilgisi ve becerisi kazan-
dırmak. Program; kurumsal ve örgütsel bağlamda 
iletişime ilgi duyan kurumsal iletişim, insan kaynak-
ları, pazarlama, medya ilişkileri, yatırımcı ilişkileri 
gibi alanlarda çalışan profesyonellere ve bu alana 
ilgi duyan potansiyel işgücüne hitap ediyor. 

Program kapsamında İletişim Çalışmalarına Giriş, 
Stratejik Yönetim, Pazarlama Yönetimi ve Kurum-
sal Marka Yönetimi gibi uzmanlık gerektiren ders-
ler okutuluyor. Dersler Anadolu Üniversitesinin 
alanında uzman öğretim üyeleri tarafından veri-
liyor. Ayrıca program ile ilgili danışma kurulunda 
yer olan öğretim elemanı kadrosu, öğrencilerimi-
ze destek veriyor. Kurumsal İletişim Online Tez-
siz Yüksek Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgiye 
https://ki.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 

Kurumsal İletişimde Kariyer Yapmak 
İsteyen Öğrencilere Tezsiz Yüksek 

Lisans İmkânı

   Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

https://ki.anadolu.edu.tr/
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Anadolu Üniversitesinin dileyen herkese nitelikli 
öğrenme imkânı sunmayı amaçlayan kitlesel açık 
çevrimiçi ders (KAÇD) platformu Akadema, bünyesi-
ne yeni dersler eklenmeye devam ediyor. Dil Öğre-
nimi, Güzel Sanatlar, Fen ve Teknoloji gibi kategori-
lerde çeşitli derslere sahip olan Akadema içerisinde 
yepyeni bir kategori daha yer alıyor: “Çalgı Eğitmen-
liği”. Bu kategoride yer alan derslere katılabilmek 
için herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sa-
natlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğ-
rencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmak gerekiyor. 
Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da 
bu derslerden faydalanabiliyor.

Çalgı Eğitmenliği kategorisinde yer alan yedi ders-
ten biri olan “Gitar Eğitmenliği” dersi, başlangıç dü-
zeyinde klasik gitar eğitimi vermek isteyenler için 
tasarlandı. Program ile ülkemizde amatör gitar eği-

timi veren eğitmenlerin niteliğinin gelişmesine kat-
kıda bulunmak amaçlanıyor. Gitar Eğitmenliği dersi-
ni başarıyla tamamlamak ve ders bitirme belgesine 
hak kazanmak için iyi derecede gitar çalıyor olma-
nız ve derste sizden beklenen iki aşamayı başarıyla 
tamamlamanız bekleniyor. İlk aşamada; programda 
istenen tüm parçaları bir öğrenciye öğretirken çe-
kilen videolar dersin eğitmeni ile paylaşılıyor. İkin-
ci aşamada ise öğrenilen tüm parçalar, dersi alan 
eğitmen adayı tarafından seslendirilerek videoya 
kaydediliyor ve yine dersin eğitmeni ile paylaşılı-
yor. Sınava girmeye hak kazanmak için, dört hafta-
lık dersin etkinlik ve ödevlerini tamamlamış olmak 
gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Emre Ün-
lenen gözetiminde gerçekleştirilen 4 hafta süreli 
dersin haftalık içeriği şu şekilde:

• Hafta 1: İlk Ders – Temel Teknikler ve İle-
tişim Becerileri

• Hafta 2: İkinci ve Üçüncü Dersler – Sol El 
Teknikleri, Notaların Öğretimi ve Gitarda No-
taların Gösterimi

• Hafta 3: Eser Seçimi: İlk Vals Adlı Eserin 
Çalışılması, Nasıl Akort Yapılır?

• Hafta 4: Romans ve Arkadaşım Eşek Adlı 
Eserlerin Çalışılması, Özet

Gitar Eğitmenliği dersi hakkında daha de-
taylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için 
http://akadema.anadolu.edu.tr/program/74/cal-
giegitmenligi adresine başvurabilirsiniz.

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

 Yeni Akadema Derslerimizden: 
Gitar Eğitmenliği

http://akadema.anadolu.edu.tr/program/74/cal-giegitmenligi
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Dr.Öğr. Üyesi Dilşad TEKİN 

Yeni e-Sertifi ka Programlarımızdan: 
İslam Tarihi

İslam Tarihi e-Sertifi ka programı, dinî kültür ve bilgiyi gerekli kılan tüm alanlarda uzmanlaşma 
ihtiyacında olanların yararlanabileceği bir müfredatı içermektedir. Bu program sosyal bilimler 
alanında öğrenim gören tüm öğrencilere, bu alanda multidisipliner çalışma yapan araştırmacılara 
ve din bilimleri alanına merak duyan veya bu alanında uzmanlaşmak isteyen herkese yöneliktir.

İslam Tarihi e-sertifi ka programında katılımcılara, “İlk Dönem İslam Tarihi”, “İslam Düşünce Tarihi” 
ve “İslam Mezhepleri Tarihi” dersleri sunuluyor. Bu dersler kapsamında yer alan konular ise şöyle: 

İlk Dönem İslam Tarihi: İslâm Öncesi Arabistan ve Araplar’da Dinî, Sosyo–Kültürel Hayat, Hz. 
Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı, İslâm’ın Mekke Dönemi, İslâm’ın Medine Dönemi I: 
Hudeybiye’ye Kadar, İslâm’ın Medine Dönemi II: Hudeybiye ve Sonrası, Hz. Peygamber’in Ahlâki 
Şahsiyeti, Aile Hayatı, Siyasi ve Askeri Kişiliği, Hz. Ebû Bekir Dönemi, Hz. Ömer Dönemi, Hz. Osman 
Dönemi, Hz. Ali ve Hz. Hasan Dönemi.

İslam Düşünce Tarihi: İslam Düşüncesi ve Kaynakları, İslam Düşünce Okulları, İslam Düşüncesinin 
Temel Sorunları, Doğu İslam Filozofl arı, Batı Endülüs Filozofl arı, Çağdaş İslam Düşüncesi Kişiler ve 
Görüşler, Osmanlı Düşüncesi, Felsefe Eleştirileri ve Cevapları (Tehafütler Geleneği), Tarih Düşünce-
si, İslam Düşüncesinin Batıya Etkisi.

İslam Mezhepleri Tarihi: Mezhepler Tarihine Giriş, Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri, Yönetim, 
İman-Küfür ve Kader Meseleleri Etrafında Oluşan İlk Mezhepler, Ehl-İ Sünnet Ve’l Cemaat, Şiîlik I, 
Şiîlik II, Nusayrîlik, Dürzîlil, Yezidîlik, Alevîlik ve Bektaşîlik, Mehdilik İnancı Temelinde Oluşan Geç 
Dönem Mezhepler, Çağdaş İslâmi Akımlar.

Bu program hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve programa kayıt olmak için 
http://esertifi ka.anadolu.edu.tr/program/114/islam-tarihi adresine başvurabilirsiniz. 

http://eserti%EF%AC%81%20ka.anadolu.edu.tr/program/114/islam-tarihi
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1991 Yıldız Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Hep 
mesleğimle ilgili olarak çalışma fırsatı buldum. 8 yıl serbest çalışma döneminden 
sonra yine ücretli olarak hatırı sayılır projelerde çalışma hayatıma devam ediyo-
rum. Bu sene sonunda emekli olacağım kısmet olursa. Hobi olarak da ilgi duydu-
ğum bir konu olan tarım ve hayvancılık sektöründe daha bağımsız, daha kendime 
özgü verimlilikle çalışabileceğim fi kri ile tarım bölümünde okumaya karar verdim. 
Aslında böyle bölümler olduğundan haberim bile yoktu. Bir arkadaşımızın bilgilen-
dirmesiyle buna benzer Açıköğretim Sisteminde pek çok faydalı bölüm açıldığını 
gördüm. Benim için aslında her şey boş zamanlarımda oynadığım çiftlik oyunla-
rıyla başladı. Tabi orada her şey güllük gülistanlık. Sonuçta 2. üniversite olarak 
bize de sınavsız böyle bir imkân verilmesi çok önemli çok güzel bir fırsat oldu. 
Değerlendirmeliyim diye düşündüm. Zamanlama da süperdi. Kayıtlar uzatılmış ve 
sanırım 3-4 gün kala hemen başvurma fırsatı bulmuştum. 2. üniversite gerçekten 
de benim için buydu. Aldığım derslerle her şeyi sanki yeniden öğrenerek bizim 
zamanımızdan daha farklı metotlarla ve yeni müfredat bilgileriyle liseye giden kı-
zımla öğrendiklerimi paylaşmak hoşuma gidiyor. Gerçekten çok körelmişiz. İnşallah 
bölümümden mezun olarak yeni mezun mühendis gibi sahada da teoride aldığım 
bilgileri uygulayıp başarılı bir üretici olacağım. Bu gerçekten hoşuma gidecek. La-
borant ve veteriner yardımcılığı bölüm derslerini de arkadaşımızdan edindim. Hep-
si ilk başta çok ağır geldi. Ama temel bilgiler oturdukça pek çok bilgiyi unutsam da 
çok şey öğrendiğimin farkındayım. Bu imkânları sağlayan siz değerli Açıköğretim 
Sistemi yetkililerine, tüm öğretim görevlilerimize ve memurlarınıza çok çok teşek-
kür ediyorum. Bana ikinci bir meslek ve yaşam kazandırmış olacaksınız belki de. 
Eksikler var ders işlemelerde. Zaman zaman bahsediyoruz kalite elçileri grupların-
da. İnşallah özellikle hem görsel hem işitsel hem uygulamalara yönelik çekimlerle 
ders işlenerek daha çok akılda kalıcı ders malzemeleri üretilecek ve herkes bu eği-
timden faydalanmak için can atacak. Ben bunu görüyorum. Sizlere tekrar teşekkür 
ederek saygılar sunuyorum.

Ahmet Ufuk Yıldız / İstanbul

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Benim Hikâyem
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Açıköğretim Seminerleri Kaldığı 
Yerden Devam Ediyor

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Semi-
nerleri yeni ders dönemi ile birlikte kaldığı yerden 
devam ediyor. Bu ay 4 Ekim’de başlayan seminerler 
serisinin ilk konuğu “Araştırmalarda Yaygın Yöntem 
Sorunları” başlığıyla Anadolu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Akbulut ta-
rafından gerçekleştirildi. LÖSEV Eskişehir Halkla 
ilişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan tarafından 
gerçekleştirilen “LÖSEV Fayda Günleri” başlıklı su-
num ise 11 Ekim Cuma günü 14:30-15:30 saatleri 
arasındaydı.

Seminerler kapsamında daha sonra 18 Ekim Cuma 
günü  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Sezgin Vuran’ın “Otizm Spektrum Bozuklu-
ğu Olan Çocuklar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 
Ekim ayı programı 25 Ekim’de Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Yasemin 
Gülbahar Güven tarafından gerçekleştirilen “Uzak-
tan Öğretimde Öğrenme Analitikleri” ile son buldu.
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İngiltere’nin yayın kuruluşu BBC’nin sitesinde ge-
çenlerde bir rapor yayınlandı. Rapor 2018 yılında 
İngiltere başbakanı Theresa May tarafından başla-
tılan devlet politikaları geliştirme çerçevesinde sos-
yal medyanın gençlik üzerindeki etkilerini araştırma 
amaçlıydı. Özelde kız çocuklarının ruh sağlığını ve 
sosyal medya ilişkisini inceleyen çalışma İngilte-
re’de değil tüm dünyada karşılık bulabilecek bulgu-
lara sahip. Dünya kız çocukları gününü kutladığımız 
Ekim ayı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günüdür, bu 
bilgileri tartışmak için uygun bir ay...

Raporun sonuçlarını tahmin etmek fazla da zor de-
ğil.Bulgular arkadaşlığın ve iyi bir uykunun kız ço-
cukların esenliğini sosyal medyadan üç kat daha 
fazla etkilediğini gösteriyor, tabii ki olumlu yönde. 
Sosyal medya ile başbaşa olmak çocukları o kadar 
fazla mutlu etmiyor , kendilerini iyi hissettirmiyor 
dahası ,karşılaştıkları çevrimiçi tacizler ya da akran 
tacizleri söz konusu olup genç kızları daha da fazla 
üzebiliyor.

Bizler sosyal medya ile büyümüş bir kuşak değiliz 
dolayısıyla genç kızları anlamamız zor olabilir an-
cak dolaylı yoldan yaşananları anlamak insanı fazla 
da zorlamıyor. Çevremizde elinde akıllı telefonlar 

ile gezen gençliğin durmadan göz gezdirdiği alan-
lar hep sosyal medya siteleri.Bir virüs gibi anında 
davranışları ,bakışları ,saç modellerini etkileyen 
değişiklikler sosyal medya sitelerinin çıktıları. İleri 
yaştaki kız çocuklarında  model alma daha olum-
lu durumlara yönelse de ,kız çocuklarında erken 
yaşlarda etkilenebilecekleri durumlar olabilir. Peki 
tahmin dışında ,gözlem dışında bizim yapabileceği-
miz başka neler var? Çocuklarımızla konuşmak ,bol-
ca konuşmak ,usanmadan konuşmak ,onların neler 
hissettiğini anlamaya çalışmak ...Böylece onların 
neler hissettiğini ,nelerle karşılaştığını birinci elden 
öğrenme ve de anne babalık yapabilme fırsatını ya-
kalama şansımız olur. Kız çocuklarının eğitilmesinin 
topluma getirdiği katma değer düşünüldüğünde , 
kız çocuklarının her aşamada desteklenmesi ve de 
eğitimlerinin sağlanması önem kazanmaktadır. Bu-
nun bilincine varan toplumlar sağlıklı nesiller için 
ilk adımı attıklarının farkındadırlar. Kız çocuklarımı-
zı sosyal medyada olsun, okullarında olsun, ailele-
rinde olsun, güçlendirelim, büyütelim eğitelim...

Dünya Kız Çocukları Gününü Sosyal 
Medya ile Kutlayalım

Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI






