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Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları internet tabanlı (online) olarak gerçekleştirildi.

18 Nisan – 07 Mayıs tarihleri arasında ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilen ara sınavlar başarıyla tamamlandı. 
Bu sınavlara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yer alan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde 
öğrenim gören 1 milyona yakın öğrenci katıldı. Böylece Türk eğitim tarihinin internet tabanlı en geniş katılımlı 
sınavını uygulayan Anadolu Üniversitesi, önemli bir başarıya daha imza attı. 

20 gün süresince internet tabanlı ara sınavlarda, toplam 706 dersten 32 bin 172 soru ve 98 milyon 967 bin 479 
kombinasyon öğrencilere yöneltildi. Bu kapsamda toplam 4 milyon 618 bin 847 sınav oturumu gerçekleşti.

Bir önceki yılda fiziken sınava girme oranı ders bazında %81 iken internet tabanlı ara sınavda bu oran %12’lik 
bir artış göstererek %93’e yükseldi. Yine bir önceki yılda fiziken sınava girme oranı öğrenci bazında %85 iken 
internet tabanlı ara sınavda bu oran %9’luk bir artışla %94 oldu. Bunun dışında geçen yıla oranla sınava girmeyen 
kişi sayısı, %15’ten %6’ya düştü. Girilmeyen ders sayısı da, %18’den %6’ya geriledi. Ayrıca internet tabanlı sınav 
kararının açıklanmasının ardından ders materyallerinin kullanım sayısı %345 oranında ve ders materyalleri için 
sisteme giriş yapan öğrenci sayısı ise %250 oranında artış gösterdi.

İnternet tabanlı ara sınavlar 
başarıyla tamamlandı

Öğr. Gör. Dr. Seher Gülenç
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Salgın önlemleri kapsamında 18 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi erişime açık olarak gerçekleştirilen 
Açıköğretim Sistemi ara sınavları Türk eğitim tarihindeki en geniş katılımlı çevrimiçi sınavı oldu. Sınavların 
başlamasından hemen önce öğrencilerin hem sistem arayüzüne alışmasını sağlayan hem de salgına ilişkin 
bilinç kazanımı sağlamak amacıyla Covid-19 Farkındalık Testi uygulandı. Sınavda toplamda 5 milyon ayrı ders 
oturumunda (öğrenci başına ortalama 5 ders) kullanılmak üzere 100 milyon soru kombinasyonu hazırlandı. 
Tamamen yerli yazılım altyapısıyla gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrencinin katıldığı sınav sonrasında sonuçlar 
yalnızca 1 günlük süre sonunda ilan edildi. 

Çevrimiçi sınav sisteminin kullanımı ile sınavlara fiziksel olarak katılma oranı hem ders bazında hem de öğrenci 
bazında artış gösterdi. Benzer şekilde, çevrimiçi sınav uygulamasının ilanından sınav bitimine kadar geçen 
süreçte ders materyallerinin kullanım sayısı yaklaşık 4,5 katına; materyallere erişmek için sisteme giriş yapan 
öğrenci sayısı da yaklaşık 3,5 katına çıktı. 

Sınav sonuçları yalnızca 
1 günde açıklandı

Arş. Gör. Dr. Çağlar Karaduman

ÖĞRENME ANALİTİKLERİ
LEARNING ANALYTICS
Öğrenenler ve öğrenme süreçleri ile ilgili verilerin 

devam etmekte olan ve gelecekteki öğrenme süreç-

lerinin tahmin edilmesi, değerlendirilmesi, sorunların 

belirlenmesi, içeriklerin ve öğrenme yöntemlerinin 

planlanması amacıyla öğrenenler ve bağlamları ile 

ilgili bilgilerin toplanması, ölçülmesi, analiz edilmesi 

ve yorumlanması işlemleri 

auosozluk.anadolu.edu.tr

AUÖ
 Sözlük’ten…

auosozluk.anadolu.edu.tr
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Ara sınavların uygulanış şeklinden 
öğrenciler memnun kaldı

Anadolu Üniversitesinin Covid-19 önlemleri kapsamında, 
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurt içi ve 
Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar 
Dönemi ara sınavlarını internet tabanlı ortamlarda 
yapılacağını duyurması üzerine birçok öğrenci için 
kaygı ve belirsizliğin yerini heyecan ve merak aldı. 
Anadolu Üniversitesi tarafından sınav yönergesinin 
sosyal medya hesaplarında adım adım anlatılması 
ve her türlü soruya yanıt verilmesi öğrencileri birçok 
açıdan rahatlattı. Ayrıca toplamda bir milyon öğrencinin 
sınav sonucunun bir günde açıklanması sonrasında 
çok sayıda öğrenci memnuniyetlerini sosyal medya 
aracılığı ile paylaştı. 

Öğrenciler internet tabanlı sınav uygulamasının çok 
kısa sürede hazırlanmasına rağmen kullanıcı dostu 
olduğunu, sistemin telefon, tablet ya da bilgisayar ile 
kolaylıkla kullanılabilir olduğunu,  sınav aralığının 
geniş tutulmuş olması nedeniyle kendi zamanlarının 

kendi kontrollerinde olmasının rahatlatıcı olduğunu, 
mekan değiştirmeye gerek kalmaksızın evlerinde 
güvenle ve stres yaşamadan sınava girmiş olduklarını, 
sınav sonuçlarının kısa sürede açıklanması nedeniyle 
sınav sonrası kaygılı bekleyişin önüne geçilmiş 
olduğunu ve en önemlisi bu uygulama sayesinde 
eğitim yaşamlarının Covid-19 tarafından bölünmemiş 
olduğunu sosyal medya aracılığı ile paylaşarak Anadolu 
Üniversitesinin bu uygulamasını takdir etti.  

Anadolu Üniversitesinin benzer şekilde Covid-19 
önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme 
Fakültelerinin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 
2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu 
sınavlarını da internet tabanlı ortamlarda yapılacağını 
duyurması ile öğrenciler öğrenmiş oldukları sistem 
üzerinden tekrar sınav olacak olmanın rahatlığını ve 
mutluluğunu paylaştı.  

Arş. Gör. Dr. Gamze Ülker Tümlü
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Yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında 
Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar 
uyarınca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
Bahar Dönemi dönem sonu sınavlarının internet 
tabanlı olarak gerçekleştirileceği açıklandı. 
Yapılan açıklamada Açıköğretim, İşletme ve İktisat 
Fakültelerinin yurt içi ve yurt dışı programlarının 
Bahar Dönemi dönem sonu sınavlarını öğrencilerin 
24 Haziran – 8 Temmuz tarihleri arasında 
tamamlayabileceği ifade edildi. 

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) 
tarafından geliştirilen Çevrimiçi Sınav Sisteminin 
24 Haziran 00:01 itibarıyla erişime açılacağı, 8 
Temmuz 23.59’a kadar öğrencilerin kullanımına 
açık kalacağı belirtilen açıklamada öğrenciler 
sınava ilişkin resmi bilgilere ve açıklamalara 
Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinden ve 
kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşabileceği 
hatırlatılırken tarihler konusunda dikkatli olunması 
uyarısında bulunuldu. 

Dönem sonu sınavlarının tarihi ve  
uygulanış şekli belli oldu

Arş. Gör. Ali Benli
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Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi tehdidine karşı 
dijital ortamlar üzerinden Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
yapılması planlanan “Ünitercih” fuar takvimi kapsamındaki 
organizasyonlar, sanal fuar formatı ile hayata geçti. 
Türkiye’de hayata geçirilen ilk sanal eğitim fuarı olma 
niteliği taşıyan “Ünitercih Online Tercih Günleri” sanal 
fuarına dijital eğitimin dünyadaki öncü kurumlardan 
Anadolu Üniversitesi de katıldı.

Üniversite öğrenci adayları her yıl gerçekleştirilen 
tercih günlerine bu sene çevrimiçi olarak katıldı. Eket 
Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen Online Üniversite 
Tercih Günleri’nde; Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki 
önemli devlet ve vakıf üniversiteleri bir araya gelerek 
üniversitelerle aday öğrencileri dijital ortamda 
buluşturdu. “Sen Evde Kal, Üniversiteler Sana Gelir” 
sloganıyla başlatılan çevrimiçi fuarların ilki Marmara 

Bölgesini kapsayacak şekilde 2-3 Mayıs tarihlerinde 
Online Marmara Üniversite Tercih Günleri ismiyle 
hayata geçti. Tasarlanan çevrimiçi fuar sayesinde 
katılımcı kurumlar, fuarda görev alabilmek için kalabalık 
ortamlarda bulunmadan ofis veya evlerinden süreci 
yönetebildi ve canlı görüşme fonksiyonu ile kurum 
temsilcileri sisteme dâhil olarak ziyaretçilerle etkileşim 
kurabildi. Dijitalleşme sürecine verdiği önem ve 
yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Anadolu 
Üniversitesi bu kez de Türkiye’nin ilk sanal eğitim 
fuarında yer alarak üniversite tercihleri öncesi gerekli 
bilgileri aday öğrencilerle paylaştığı bir çevrimiçi stant 
açtı.

“Sen Evde Kal, Üniversiteler Sana Gelir” sloganıyla 02-
03-04 Mayıs 2020 tarihleri arasında başlatılan online 
fuarda, Marmara Bölgesi’ndeki öğrencilerin katılımının 
yanı sıra diğer bölgelerden de yoğun katılım sağlandı. 29 
üniversitenin katılım sağladığı Online Üniversite Tercih 
Günleri fuarlarında Anadolu Üniversitesini temsilen 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İstanbul Tanıtım 
Ofisi personeli temsilci olarak yer alarak (Öğr.Gör Seda 
Akpınar Şenyuva, Özge Uğurlu, Semih Gökçe ve Selin 
Halıcı), öğrencilerin sorularını görüntülü ve yazılı 
şekilde yanıtladı. Ziyaretçiler her üniversite standında 
yer alan üniversite bilgilerini inceleme fırsatı bulurken, 
katılımcı üniversitelerin arasında en fazla ziyaret edilen 
üniversiteler arasında Anadolu Üniversitesi yer aldı. 3 
gün boyunca 18 bin kullanıcının fuar sitesini ziyaret 
ettiği belirlenirken, 2 bin 439 öğrenci adayının Anadolu 
Üniversitesi standını ziyaret ettiği tespit edildi. 

Online Marmara Üniversite Tercih 
Günleri Sanal Fuarında Açıköğretim 
Sistemi tanıtıldı Arş. Gör. Barış Çıvak

İstanbul Tanıtım Ofisi
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından fotoğraf, öykü ve karikatür alanlarında 
düzenlenen Açıköğretim Sistemi Uluslararası Engelsiz Sanat Yarışmalarına eser gönderme 
tarihi 30 Haziran 2020 tarihine uzatıldı.

“Geleceğini Yarat” temalı Uluslararası Engelsiz Açıköğretim Yarışmaları; geleneksel 
olarak düzenlenen “Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı” kapsamında, engelli öğrencilerin 
yükseköğretim süreçlerine dikkat çekmek, toplumumuzun engelli bireyleri ile ilgili 
toplumsal farkındalık yaratmak ve Açıköğretim Sistemi’nin hiçbir engel tanımaksızın eğitim 
almak isteyen öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı 
hedefliyor. Bu yarışmalarla ayrıca engelli tüm öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini 
sağlama imkânı sunmak da amaçlanıyor.

Türk yükseköğretimine kayıtlı tüm dezavantajlı öğrencilerin katılımına açık olan yarışmalara 
katılmak isteyen öğrencilerin, ilgili uygulama ölçütlerini içeren şartnameleri engelsizoaof.
anadolu.edu.tr adresinden incelemeleri, buna göre çalışmalarını yapmaları ve bu koşulları 
yerine getirmek suretiyle katılım sağlamalarının önem arz ettiği belirtildi.

Yarışma sonuçlarının ise 15 Temmuz 2020 günü ilan edileceği açıklandı. 

Uluslararası Engelsiz Sanat Yarışmalarına 
başvuru süresi uzatıldı

Öğr. Gör. Kazım Demirer
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Açıköğretim Sistemi bünyesinde 2018 yılından beri 
faaliyetlerini sürdüren Çevrimiçi Tarih Topluluğu, pandemi 
sürecinde de etkinliklerine devam ediyor. Öğrencilerin büyük 
beğenisini kazanan çevrimiçi seminerlerden sonuncusu 
29 Mayıs Cuma günü yapıldı. İstanbul’un Fethi’nin 567. 
yıldönümünde yapılan seminer topluluk koordinatörü Arş. 
Gör. Metin Çatalkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

“İstanbul’un Fethi” seminerine Milli Savunma Üniversitesi 
öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ahmet Sefa Özkaya konuk 
olarak katıldı. Özkaya İstanbul’un dünya tarihi için çok 
önemli olduğunu, doğu ile batı arasında bir köprü olduğunu 
ama aynı zamanda çok değinilmese de Karadeniz ve Akdeniz 
kültür dünyalarını birleştirdiğini söyledi. Fetihten sonra Fatih 
ünvanını alan Fatih Sultan Mehmet’in bir dahi olduğunu 
belirten Özkaya, II. Mehmet’in ilk kez büyük topları kullanan 
kişi olmasa da taktik yönden yeni bir anlayış geliştirerek 
topları kullandığını ve bu sayede o güne kadar aşılamayan 
İstanbul’un kara surlarının aşıldığını ifade etti.  

Sunumunda 1455 tarihli Jean Mielot’a ait Türk ordusunun 
İstanbul kuşatmasını tasvir eden minyatürü kullanan Sefa 
Özkaya minyatür üzerinden detaylı bir fetih tarihi anlattı. 
Gösterilen minyatürde kullanılan toplardan mehterana, 
surlar üzerindeki kanlı mücadeleden yer altındaki lağımcılara 
kadar birçok detayın gösterilmesi öğrencilerin beğenisini 
kazandı. Öğrencilerin talebi üzerine konuk Özkaya Haziran 
ayında yeni bir seminer sözü verdi.

Yapılan açıklamada Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin 
https://ekampus.anadolu.edu.tr/ üzerinden giriş 
yaparak öğrenci topluluklarından Tarih Topluluğuna üye 
olabilecekleri, Canlı Ders Kayıtları bölümünden “İstanbul’un 
Fethi” seminerini ve daha önceki seminerleri izleyebilecekleri 
hatırlatıldı.

Çevrimiçi Tarih Topluluğu’nda 
 “İstanbul’un Fethi” konuşuldu

Öğr.Gör. Gökhan Deniz Dinçer  
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2016-2017 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarından olan Kitap Topluluğu, sosyal aktiviteler konusunda 
öğrencilere hizmet etmek ve onların kendilerini geliştirebilmelerini mümkün kılacak ortamlar 
hazırlamak amacıyla düzenli olarak her ay etkinliklerine devam ediyor.

Topluluğun Mayıs ayı etkinliği, 31 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00’da “Yaşar Kemal’in Yılanı 
Öldürseler Romanı” üzerine gerçekleştirildi. Etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZGÜN uzman konuk olarak katıldı.

Çevrimiçi Kitap Topluluğu Yaşar Kemal’i 
konuştu

Arş. Gör. Meltem Ercanlar
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Çevrimiçi Sinema Topluluğu ile sosyal 
mesafeleri aşıyoruz

Halen sürmekte olan pandemi sürecinde, çevrimiçi 
topluluklarının gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler, 
Açıköğretim Sistemi öğrencileri tarafından ilgiyle 
takip ediliyor. Çevrimiçi topluluklardan biri olan 
Sinema Topluluğu, Mayıs ayında  “Türkiye’de 
Kısa Filmin Bugünü ve Yarını” konulu etkinlik ile 
öğrencilerle buluştu. 

Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu yürütücülüğünde 
düzenlenen etkinlik, 22 Mayıs Cuma günü topluluğun 
web sayfasında gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kısa Film 

Yönetmenleri Derneği Başkanı Sidar Serdar Karakaş 
konuk oldu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte 
Karakaş, sinemaya ilgi duyan öğrencilerle tarihsel 
süreçte kısa filmin ortaya çıkışına, Türkiye ve 
Dünya’da kısa filmin durumuna ve gelecekte kısa 
filmin nereye doğru dönüşeceğine dair profesyonel 
deneyimlerini paylaştı. Etkinliğe katılan Açıköğretim 
Sistemi öğrencileri, soruları ve yorumlarıyla etkinliğe 
katkıda bulundu. 

Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu
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Normalleşme sürecinin yavaş yavaş başladığı, yeni vaka sayılarının azalıp, iyileşen hasta sayısında 
artışların devam ettiği COVID-19 günlerinde çevrimiçi topluluklarının gerçekleştirmiş olduğu 
etkinlikler, Açıköğretim Sistemi öğrencilerine evlerinden çıkmadan çeşitli sosyal aktivitelere katılım 
olanağı sunuyor. Alınan tedbirler kapsamında zamanlarının büyük bölümünü evde geçiren ve sık sık 
müzik dinleyen Açıköğretim Sistemi öğrencileri, Çevrimiçi Müzik Topluluğu bünyesinde sosyalleşiyor. 

Çevrimiçi Müzik Topluluğunun mayıs ayı etkinliği, topluluk koordinatörü Prof. Burcu Yazıcı 
yürütücülüğünde 28 Mayıs Perşembe günü, topluluğun web sayfasından gerçekleştirildi. 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın da yer aldığı bu ayda düzenlenen etkinliğin konusu 
ise  “Gençler de Klasik Müzik Sever” oldu. Çevrimdışı olarak da erişim imkânı olan etkinliklere, 
http://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden “canlı ders kayıtları” sekmesinden ulaşım mümkün. 

         

Çevrimiçi Müzik Topluluğundan: 
“Gençler de Klasik Müzik Sever”

Arş. Gör. Mustafa Çakmak
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Açık ve uzaktan öğrenimin dünyadaki öncü 
kurumlarından Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim 
Sistemi bünyesinde oluşturulan “Çevrimiçi Öğrenci 
Toplulukları” ile öğretimin yanında sosyal aktiviteler 
de sunuyor. Açıköğretim Sistemine kayıtlı tüm 
öğrencilerin ücretsiz olarak kayıt olabildiği çevrimiçi 
topluluklar, kitap, sinema, fotoğraf, tarih ve müzik gibi 
pek çok farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinlikleri 
sanal ortamlar üzerinden yürütebilme olanağı sağlıyor. 
Bu sayede Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 
evde geçirilen sürenin daha kaliteli hale gelmesi 
amaçlanıyor.

Bu kapsamda Çevrimiçi Fotoğraf Topluluğu tarafından 
düzenlenen mayıs ayı etkinliğinde “Bir Fotoğraf 
Projesi Oluşturmak” konusu ele alındı. Fotoğrafa ilgi 
duyan öğrencilerle tecrübelerin paylaşıldığı etkinliğe, 
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu konuk oldu. Topluluk 
koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer’in 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe katılım 
oldukça yoğundu. Etkinlikte Kanburoğlu katılımcılara 

karantina günlerinde evde kendilerini geliştirmelerine 
yönelik çeşitli tavsiyelerde bulundu. Katılımcılardan 
gelen soruları da yanıtlayan Kanburoğlu, Covid-19 
salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz 
bugünlerde evden çıkmadan yapılabilecek fotoğraf 
projeleri konusunda uygulama örnekleri verdi. 

Yaklaşık 60 dakika boyunca süren etkinlikte, 
oluşturulan tartışma platformu sayesinde öğrencilerin 
birbirleriyle ve Prof. Dr. Özer Kanburoğlu ile etkileşime 
girebilmesi sağlandı. Prof. Dr. Özer Kanburoğlu 
etkinliğin sonunda sorduğu soruya doğru cevap veren 
iki topluluk üyesine kitaplarını imzalayarak hediye 
etti. 

Düzenlenen etkinliğe katılamayan öğrencilerin 
izleyebilmesi için etkinliğin tamamı sisteme video 
olarak yüklendi. Öğrenciler çevrimiçi topluluklar 
tarafından gerçekleştirilen tüm etkinliklere  
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 
erişebilir.

Çevrimiçi Fotoğraf Topluluğu karantina 
günlerinde hayatı eve taşımaya  
devam ediyor Dr. Öğr. Üyesi H. Cem Sayın



14

Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları; Sanattan Tarihe, Edebiyattan Bilişime kadar pek 
çok farklı ilgi alanına sahip öğrenciyi, sanal bir platform aracılığıyla bir araya getiriyor. Bu kapsamda 
etkinliklerini çevrimiçi olarak sürdürmeye devam eden topluluklardan biri de Bilişim Topluluğu. Şimdiye 
kadar birçok uzman ismi öğrenicilerle buluşturan Bilişim Topluluğu; eğitimde teknoloji liderliği, yapay 
zekâ, dijital dönüşüm süreci, blokzincir gibi içerikleri ele alarak, etkinliklerini dijital çağın gereklerine 
uygun olarak tasarlıyor. 

Bilişim Topluluğu Koordinatörü Dr. Öğr. 
Üyesi Hakan Altınpulluk’un mayıs ayındaki 
konuğu ise Anadolu Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Gülsün Kurubacak oldu. 
Koronavirüs sonrası uzaktan eğitim ve 
transhümanizm konularının ele alındığı 
etkinlikte Prof. Dr. Kurubacak, öğrencilere 
Koronavirüsün eğitim alanındaki etkileri, 
Transhumanizm yaklaşımının uzaktan 
eğitime yansımaları, popülerleşen video 
konferans yazılımlarının geleceği ve saygın 
üniversitelerin uzaktan eğitime karşı değişen 
bakış açıları konularında yararlı bilgiler 
verdi. Böylece öğrenciler, uzaktan eğitime 
ve transhümanizme ilişkin güncel konular 
hakkında bilgi alma ve ortak ilgi alanına 
sahip farklı katılımcılarla etkileşime girme 
fırsatını yakaladı. Öğrenciler tarafından 
ilgiyle karşılanan Bilişim Topluluğu 
etkinliklerinin önümüzdeki aylarda da 
devam etmesi planlanıyor.

Çevrimiçi Bilişim Topluluğunda Koronavirüs 
sonrası uzaktan eğitim ve transhümanizm 
konuşuldu Dr. Öğr. Üyesi Ece Doğantan

SANAL ÖĞRENME ORTAMI

VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT

Sanal öğrenme ortamı internet yoluyla bilgi ve mater-

yal aktarımını sağlayan bilgisayar tabanlı sistemlerdir. 

Sanal öğrenme ortamlarına ağ aracılığıyla girilir ve ders 

kaydı için gerekli araçlar, içerik yönetimi, dış kaynaklara  

erişim, öğrenen-öğrenen ve öğrenen-öğreten tartışmaları,  

öğrenci aktivite takibi, ödevlerin güvenli bir şekilde  

teslimi, ölçme değerlendirme, ders bilgilerine erişim ve öğ-

renci destek sistemlerine erişimi içerir.

auosozluk.anadolu.edu.tr

AUÖ
 Sözlük’ten…

auosozluk.anadolu.edu.tr
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E-Sertifika Programlarımızdan:
Dış Politika ve Diplomasi

Dr. Öğr. Üyesi Dilşad Tekin

Dış Politika ve Diplomasi E-Sertifika Programı kapsamında; uluslararası ilişkilere giriş, dış politika analizi, 
diplomasi tarihi konularında bilgiler aktarılarak, katılımcıların bilgilendirilmesi hedefleniyor. 

Dış Politika ve Diplomasi E-sertifika Programında katılımcılara, “Uluslararası İlişkilere Giriş”, “Dış Politika Analizi” 
ve “Diplomasi Tarihi” dersleri sunuluyor. 

Uluslararası ilişkiler; dinamik, dünyamızın değişimine göre içeriği sürekli genişleyen, içerdiği konular, kavramlar 
ve yöntemlerle disiplinler arası niteliğe sahip bir bilimsel ve akademik çalışma alanıdır. Bu ders ile uluslararası 
ilişkilerin içerdiği “konular”, “sorunlar”, “kurumlar”, “kavramlar” ve “yaklaşımlar” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi 
amaçlanıyor. Dış Politika Analizi dersi özellikle temel kavramlar hakkında bilgi vererek dış politika üretimi ve 
uygulama sürecini anlamaya yönelik yaklaşımları katılımcılara sunuyor. Dış politikanın başlıca aracı olmakla 
beraber diplomasi, ondan bağımsız bir alandır. Yüzyıllar boyunca, dış politika teorileri yanında diplomasi konusunda 
da teoriler geliştirilmiş, diplomasinin tarih boyu geçirdiği gelişmeler bu teorilerle karşılıklı etkileşim içinde 
olmuştur. Konunun tarihsel gelişimini görmek bugünkü diplomasiyi ve işleyişini anlamak açısından katılımcılara 
yardımcı olacaktır.

Bu dersler kapsamında yer alan konu başlıkları ise şöyle: 

Uluslararası İlişkilere Giriş: Uluslararası ilişkilere giriş, küreselleşme ve uluslararası ilişkiler, modern devlet ve 
uluslararası sistemin gelişimi: ulus-devletten küreselleşmeye, savaşlar ve 20. ve 21. yüzyılda uluslararası sistem, 
uluslararası ilişkilerde ekonomi faktörü: uluslararası ekonomik örgütler ve süreçler, uluslararası örgütler-barış ve 
güvenlik, uluslararası bölgesel örgütler, uluslararası hükûmetler dışı örgütler.

Dış Politika Analizi: Dış politika analizi ve kuramsal yaklaşımlar, liderlerin dış politika üretimindeki rolü: bireysel 
unsurlar, grup içi karar alma süreçleri ve çevresel faktörler, kamuoyunun dış politika üretim sürecine etkisi, 
devletin dış politika yapımı, uygulama 1: liderlerin dış politika yapım sürecine etkisi, uygulama 2: kamuoyunun 
dış politika yapım sürecine etkisi, uygulama 3: devlet.

Diplomasi Tarihi: Diplomasinin tanımı, diplomasi teorisi, diplomasi teorisine katkıda bulunanlar, diplomasinin 
tarihsel gelişimi-I, diplomasinin tarihsel gelişimi-II, Osmanlı Diplomasisi, modern diplomasinin kurumları ve 
araçları, diplomasi uygulaması, 21. yüzyılda diplomasinin özellikleri, Türkiye Cumhuriyeti Diplomasisi ve Dışişleri 
Bakanlığı.

Program, dileyen herkese açıktır.  Bu program hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve programa kayıt olmak için 
http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/36/dis-politika-ve-diplomasi adresine başvurabilirsiniz. 
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Açıköğretim Sistemi bünyesinde katılımcılarına verimli olacak nitelikte dersler sunan Akadema 
platformu, katılımcılarının ücretsiz olarak yararlanabileceği dersler sunuyor. Bunlardan biri de İlerici 
Web Uygulamaları (PWA) dersi. Doğrudan web üzerinde oluşturulan İlerici Web Uygulamaları, mobil ve 
masaüstü cihazlara kurulabilen uygulamalara benzer bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Bu ders kapsamında 
ilerici web uygulamalarını geliştirmek isteyen katılımcılara yönelik uygulama geliştiriliyor. 

Ders tamamlandığında bir web uygulaması manifestosu oluşturulabilecek, web uygulamalarında 
çevrimdışı kullanım deneyimi sağlanabilecek ve web uygulamalarında kurulum deneyimi sunulabilecek. 
Dersin süresi 6 hafta olup, öğrencilere derse katılım sağlamak için HTML, CSS ve JavaScript hakkında bilgi 
sahibi olmaları önerilmektedir. Dr. Öğr. Üyesi İlker Kayabaş tarafından verilen İlerici Web Uygulamaları 
dersi ile ilgili detaylı bilgiye http://akadema.anadolu.edu.tr/program/65/fen-ve-teknoloji adresinden 
ulaşılabilir.  

Akadema Derslerimizden:  
İlerici Web Uygulamaları 

   Arş. Gör. Merve Çelik Keçili

http://akadema.anadolu.edu.tr/program/65/fen-ve-teknolojihttp://akadema.anadolu.edu.tr/program/65/fen-ve-teknolojihttp://akadema.anadolu.edu.tr/program/65/fen-ve-teknoloji

CSS
CSS
Cascading Style Sheets/Basamaklanmış Stil Kat-
manları’nın kısaltması olan CSS bir web sitesi 
içerisinde birbiriyle uyumlu renk, yazı tipi, boyut 
gibi öğelerin her sayfa için ayrı ayrı değil de tek 
bir yerden yönetilmesi anlamına gelen bir kodla-
ma türüdür. 

auosozluk.anadolu.edu.tr

AUÖ
 Sözlük’ten…

auosozluk.anadolu.edu.tr
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Benim hikâyem
Arş. Gör. Gamze Tuna Büyükköse

Ben Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğünden emekli polis memuruyum. Emekli old-
uktan sonra ailem yurt dışında olduğu için ben de yanlarına Almanya’ya gittim. Aslın-
da mesleğimi çok seviyordum. Ama hayat şartları bunu gerektiriyordu ve 25 yıl üzer-
inden emekli oldum. Görev yaptığım yılla rda Açıköğretim Sisteminde İşletme Bölümünü 
bitirmiştim. Daha sonra sınavsız ikinci üniversite şansımız olduğunu öğrendim. Hiç tereddüt 
etmeden en çok ilgimi çeken bölüm olan sosyolojiye kaydoldum. Aslında psikoloji, man-
tık, felsefe, sosyoloji en çok beğendiğim bölümlerdir benim. Ama bunların içinde sıralama 
yaparsam en çok psikoloji okumak isterdim. Açıköğretim Sisteminde psikoloji olmadığı 
için ona en yakın bölüm olarak gördüğüm sosyolojiyi tercih ettim. Severek ve isteyerek kay-
dolduğum bu bölümde amacım yükselmektir. Ancak hem çalışıp hem de okuduğum için 
ilk yılda biraz zorlandım. Ama bu durumu aşacağıma inanıyorum. Tek amacım severek ve 
isteyerek kaydolduğum bu bölümde yükselmek ve ilerlemektir. 
                                                                                                                      
Saygıla rımla,
Nedim Kırlı / Almanya
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