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Türkiye’nin bilgi teknolojileri alanındaki ilk ve tek “eğitim-istihdam” 
platformu olarak hayata geçirilen “1 Milyon İstihdam” projesinin 
Erzurum’da hayata geçirildiği “Geleceğin Yazılımcıları Erzurum’da 
Yetişiyor” eğitiminin ilkini 27 Mayıs 2020 tarihinde başarı ile ger-
çekleştirmesinden sonra eğitimin ikincisi 8 Mart 2021’de başladı. 
Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi ve Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen “Mobil Uygulama Geliştirme 
2021” Kursu Atademix  (atademix.atauni.edu.tr) üzerinden katılım-
cılara sunulmuştur.

Alanında uzman yazılımcılar tarafından hazırlanan 100 saatlik kurs 
içerikleri eşliğinde canlı dersler ile eğitimler gerçekleştirildi.

Geleceğin Yazılımcıları
Online Eğitimi Yapıldı



Öğrencilerimiz “İyi ki ATAUZEM” Diyor

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (ATAUZEM), kuruluşundan günümüze kadar sunmuş olduğu 
23 farklı uzaktan eğitim programı ile öğrencilerine eğitim olanağı 
sunmuştur. Ayrıca internet üzerinden birbirinden farklı alanlarda 
17 eğitsel kursun verildiği ve Türkiye’de ilk çevrimiçi kurs örnekle-
rinden biri olan ATADEMİX sayesinde bireylerin kendi eğitimlerini 
üstlenmeleri ve yaşam boyu öğrenmeleri desteklenmiştir. Türki-
ye'nin her ilinden öğrencisi bulunan ATAUZEM şimdiye kadar 
vermiş olduğu 33 binden fazla mezunu ile açık ve uzaktan öğren-
me alanında gerek teknik, gerekse androgojik ve bilimsel olarak 
yürütmüş olduğu uygulamalarla Türkiye'nin kurumsal bir markası 
haline gelmiştir.

ATAUZEM öğrencilerin deneyimlerini, memnuniyetlerini ve beklen-
tilerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirme ve daha öğrenci 
merkezli olmayı amaç edinmiştir. Öğrencilerinin kurumumuzla ve 
uzaktan eğitim uygulamalarıyla ilgili memnuniyet durumlarının 
saptanması amacıyla anket ve görüşmeler yapılmıştır. 

Yapılan anket ve görüşmelerde öğrencilerimizin kurumsal ve 
eğitim-öğretim uygulamaları boyutunda memnuniyetlerinin 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda yapılan görüşmeler 
sonucunda da öğrencilerin memnuniyetlerini doğrular nitelikte 
bilgiler elde edilmiştir.
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‘’Ders hocalarının mesleki bilgisi,  ders 
hocalarının öğrenciye saygılı davranma-
sı,  derslerin güncel ve faydalı olmasın-
dan memnunum.’’ Güvenlik ve Adli Bilimler 
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi, Kadın, 38
 
“Atatürk Üniversitesi Köklü bir üniversi-
te olduğu için ve başvurular içerisinde 
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz 
Yüksek Lisans olduğu için tercih ettim. 
Öğretmen olduğum için program ile 
hem kendime hem de öğrencilerime 
daha fazla katkıda bulunacağımı düşü-
nüyorum.”Eğitim Programları ve Öğretim 
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi, Erkek, 27

‘’Güler yüzlü hocamızla çok verimli 
dersler işledik. Her derse bir önceki 
dersin tekrarıyla başlayarak bilgilerimizi 
tazeliyordu. Sorularımıza cevap vermesi 
araya güncel konulardan da katması 
bize katkılar sağladı.’’ Sağlık Yönetimi 
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi, Kadın, 44

“Derslerde bol bol tekrarların yapılması, 
uygulamalara ağırlık verilmesi ve her 
öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenilmesi biz 
öğrencilerin dersi daha iyi anlamamıza 
katkı sağladı.”   İlahiyat Lisans Tamamlama 
Programı Öğrencisi, Kadın, 34

“Mezun olduğum ve köklü bir üniversi-
tede tekrar öğrenim görme imkanı 
buldum, kariyerimde olumlu gelişmeler 
için fırsat yaratıldığı için ATAUZEM ve 
ailesine gönülden teşekkür ederim.”
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek  Lisans 
Öğrencisi, Erkek, 50

‘’Tekrar öğrenci olmanın vermiş olduğu 
mutluluğun yanı sıra mezun olduktan 
sonraki kazanımlar için teşekkür 
ederim.’’
Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Öğrenci-
si, Kadın, 49
‘’Yakın arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine 
başladım çok memnunum, iyi ki öğrenci 
olma fırsatı yakaladım. Bilgilerimi gün-
celledim mutluyum.’’
Ebelik Lisans Tamamlama Programı Öğrencisi, 
Kadın, 40

‘’Ekonomi yönetimi yaptığım göreve 
katkı sağladı.’’
Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 
Öğrencisi, Erkek, 46

 Öğrencilerimizle yapılan anketlerin ortalamaları ve 
görüşmelerden bazı alıntılar aşağıda sunulmuştur;
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Öğrencilerimizin Kariyer 
Yolunda ATAUZEM

”Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
düzenlediği etkinlikler kapsamında ATAUZEM Müdürü Doç. Dr. Engin 
KURŞUN “Öğrencilerimizin Kariyer Yolunda ATAUZEM” Söyleşisinde 
Doç.Dr. Neslihan KULÖZÜ UZUNBOY’un” sorularını cevaplayarak ATAU-
ZEM’in öğrencilerimizin kariyer planlama süreçlerindeki rolleri anlattı. 

Söyleşide Türkiye’de ilk çevrimiçi kurs örneklerinden biri olan ATADEMİX 
hakkında bilgiler verdi.  Herkese açık çeşitli alanlarda kurs imkanı sunan 
AtademiX platformu sayesinde bireylerin kendi eğitimlerini üstlenecekleri 
ve yaşam boyu öğrenmeleri destekleyeceklerini vurguladı.

Atatürk Üniversitesi’nde her bir programda verilen derslere yönelik olarak 
öğretim üyelerimiz tarafından hazırlanan ve kullanılan her türlü ders kayna-
ğının paylaşıldığı Açık Ders Malzemeleri platformlarını öğrenci ve mezunla-
ra tanıtarak onların kariyer yolunda yanlarında olduğunu ifade etti.
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ATAUZEM’ de “Uzaktan Eğitim 
Kapısı” Eğitimleri

Türkiye’nin bilgi teknolojileri alanındaki ilk ve tek 
“eğitim-istihdam” platformu olarak hayata geçirilen 
“1 Milyon İstihdam” projesinin Erzurum’da hayata 
geçirildiği “Geleceğin Yazılımcıları Erzurum’da Yetişi-
yor” eğitiminin ilkini 27 Mayıs 2020 tarihinde başarı 
ile gerçekleştirmesinden sonra eğitimin ikincisi 8 Mart 
2021’de başladı. Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm 
ve Yazılım Ofisi ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen “Mobil Uygulama 
Geliştirme 2021” Kursu Atademix  (atademix.atau-
ni.edu.tr) üzerinden katılımcılara sunulmuştur.

Alanında uzman yazılımcılar tarafından hazırlanan 
100 saatlik kurs içerikleri eşliğinde canlı dersler ile 
eğitimler gerçekleştirildi.
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Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 
tarafından tüm üniversite personeline her yıl yüz yüze verilen İş 
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri (İSG) pandemi sebebiyle artık 
ATAUZEM bünyesinde yürütülen Türkiye’de ilk çevrimiçi kurs 
örneklerinden biri olan ATADEMİX platformunda çevrimiçi olarak 
sunulacaktır.

11 Mart 2021’de ATAUZEM Müdürü Doç. Dr. Engin KURŞUN ve 
Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Melike ARSLAN ve Dr. Öğr. Üyesi 
Embiya ÇELİK ile İSG Koordinatörü Prof. Dr. Kadir BİLEN ve İSG 
Koordinatörlüğü bünyesindeki uzmanların katılımıyla ilk toplantı 
gerçekleşmiştir. Toplantıda bu eğitimlerin işleyişi ve yapısının ne 
şekilde kurgulanacağı, personelin sisteme entegrasyonu ve takibi, 
bu eğitimlerin raporlanması gibi durumların yapılabilirliğine dair 
iki birimin görev ve sorumluluklarını belirten protokol hazırlan-
masına dair karar alınmıştır.

18 Mart 2021’de yapılan ikinci toplantıda bu eğitimlerin fakülte 
bazlı modül şekline dönüştürülmesi ve eğitimin personellere 
duyurulması, eğitim içeriklerin sisteme aktarılması konusunda 
fikir birliğine varılmıştır.

21 Nisan 2021’de yapılan son toplantıda ise İSG koordinatörlüğü 
ve ATAUZEM eğitim sürecinin planlanmasının ardından iki birim 
arasında protokol imzalanarak iş birliği resmiyet kazanmıştır. 

ATAUZEM 
Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 

Koordinatörlüğü ile Protokol İmzaladı
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ATAUZEM 
Anneler Günü Webinarları 
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Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ATAUZEM) ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik 
Fakültesi işbirliğiyle “Anneler Günü Webinarı” Youtube @atau-
zemkurumsal adresimizden canlı olarak yayınlanmıştır.  Anneler 
gününe özel yapılan Webinarlarda 

•Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerin-
den Doç. Dr. Hava ÖZKAN “Anneliğin Görünen ve Görünmeyen 
Yönleri” ile 

•Hemşirelik Fakültesi öğretim üyelerinden Öğr. Gör. Raziye ENGİN 
“Çalışan Anne ve Kadın Olmak” konularını ele almıştır.



Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi (ATAUZEM)’de 2020-2021 Güz Dönemi 
Online Vize Sınavları 12 Nisan 2021– 30 Nisan 2021 
tarihleri arasında toplam 24.054 online sınav oturumu ile 
başarıyla tamamlanmıştır.

ATAUZEM’de Online Vize 
Sınavları Başarıyla Tamamlandı
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Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (ATAUZEM), uzaktan eğitim öğren-
cilerinin Öğrenme Yönetim Sistemi (UZEMDBS) üzerin-
den etkinliklere ve canlı derslere en fazla katılım 
sergileyen ilk 10 öğrenciyi belirledi. 

ATAUZEM ilk 10’a girmeyi başaran öğrencilerimiz adına 
ağaç bağışında bulunarak, öğrencilerimize ağaç bağışı 
belgesi gönderildi.

ATAUZEM Aktif Öğrencilerine 
Ağaç Bağışında Bulundu
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ATAUZEM, teknik altyapı ve tecrübesini kullanarak İLİTAM 
programında Kuran-ı Kerim II ve Kuran-ı Kerim IV derslerinin 
online sözlü sınavlarını başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
farklı illerinde bulunan öğrenciler ile Erzurum’da bulunan 
öğretim elemanlarının eş zamanlı olarak online ortamda bir 
arada bulundukları sözlü sınavlar 7-11 Haziran 2021 günleri 
arasında beş gün süreyle yapıldı. ATAUZEM Bilgi İşlem Birimi 
ve Canlı Sınıf Birimi elemanlarının destek verdiği online sözlü 
sınavlar İlahiyat Fakültesi’ndeki öğretim elemanları başkanlı-
ğında tamamlandı. Dersin yapısına uygun ölçme değerlendir-
me tekniklerinin uygulandığı sınava %90’ın üzerinde öğrenci 
katılımı sağlanmıştır.

Kuran-ı Kerim Sözlü Sınavı Başarıyla 
Gerçekleştirildi
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”Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Uygulamaları” isimli çalıştay 
Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında uzaktan eğitim, 
harmanlanmış öğrenme yoluyla ve yüzyüze olmak üzere farklı şekil-
lerde yürütülecek olan derslere yönelik uzaktan eğitim uygulamaları-
nın belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Koordinasyon Komisyo-
nu’nda yer alan 20 öğretim üyesi, ATAUZEM idari ve akademik perso-
nelleri katılmıştır. Çalıştay açılışı ve tanıtım sunumunun ardından bir 
moderatör eşliğinde grup üyeleri ve raportörler gruplara ayrılarak 
önerilerde bulunulmuştur. Pandemi dönemi sonrası uzaktan eğitim 
politika ve uygulamalarına yönelik aşağıda yer alan sorular grup 
üyelerine yöneltilmiş ve öneriler alınmıştır.  Grup çalışmaları sonunda 
öneriler ana oturumda sunulmuş ve çalıştay sonlandırılmıştır. 

• Çalıştay kapsamında ilgili derslerin yürütülme şekline bağlı olarak 
izlenecek uzaktan eğitim politikaları aşağıdaki başlıklar altında ele 
alınmıştır. 
• Ne öğretileceği (İçerik)?
 • Öğretim süreçlerinde kullanılacak içeriklerin türü, kapsamı, sayısı 
vb. nasıl olmalıdır?
 • Nasıl öğretileceği (Pedagoji)? 
•  Öğretim süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için ne tür aktivi-
teler yapılmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? 
• Nerede öğretileceği (Öğrenme ortamı, DBS, Canlı ders)? 
• Öğretim süreçlerinin gerçekleştirileceği DBS ve canlı ders gibi 
öğrenme ortamlarının yapısı nasıl olmalıdır? 
• Nasıl değerlendirileceği (Ölçme ve değerlendirme)? 
• Öğretim süreçlerinde eş zamanlı ve eş zamansız olmak üzere ne tür 
ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine başvurulmalıdır?
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Pandemi Sonrası Uzaktan
Eğitim Uygulamaları Çalıştayı
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Atatürk Üniversitesi Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim 
Yol Haritası Raporu’nun hazırlanmasına yönelik ilki 
06.07.2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen 
çalıştayın, ikincisi 12 Ağustos 2021, Perşembe saat 
09:00’da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR 
başkanlığında Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Koor-
dinasyon Komisyonu’nda yer alan 22 öğretim üyesi ve  
ATAUZEM akademik personellerinin katılımlarıyla 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Web sayfası:
http://egitimedevam.atauni.edu.tr/pandemisonrasi/

Oluşturulan kaynak:
https://egitimedevam.atauni.edu.tr/wp-content/uploa-
ds/2021/09/AtaUniv_Pandemi_Sonrasi_Uzaktan_Eg%C
C%86itim_Yol_Haritasi_O%CC
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Pandemi Sonrası Uzaktan 
Eğitim Uygulamaları Çalıştayı II



Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının 
daha geniş yelpazede tanıtım faaliyetleri için 
program koordinatörleri ile yaz döneminde 
çevrimiçi toplantılar yapılmıştır. Toplantı sırasın-
daki görüş ve öneriler ile toplantı sonrasındaki 
dönütler neticesinde her programa ait program 
tanıtım afiş ve broşürleri hazırlanmıştır. Afişler ve 
broşürler Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim 
Direktörlüğü’nün (KİD) onayından geçerek 
ATAUZEM ve Atatürk Üniversitesi sosyal medya 
sayfalarında paylaşılmıştır.
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Program 
Tanıtım Faaliyetleri
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https://atauzem.atauni.edu.tr

Hayatın Hizmetinde, Hep İleriye...


