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Duyurusu Hakkında

TÜM KURUMLARA

Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ESTUZEM) bugünden geleceğe sürdürülebilir, yenilikçi, gelişim ve değişim odaklı bakış açılarıyla 
oluşturulan eğitim ve sertifika programları kapsamında 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 
başvuruları https://sertifika.eskisehir.edu.tr/ sayfasından kabul etmeye başlamıştır.

Eğitim ve Sertifika Programlarına ilişkin detaylı bilgilere ekte yer verilmiştir. 
Kurumunuz, kurumunuza bağlı teşkilat ve/veya birimlere duyurulması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
Rektör
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Ek 1: Eğitim ve Sertifika Programları Bilgileri ve Program Afişleri 

 

Eğitim ve Sertifika Programları  

2019 yılında kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (ESTUZEM), bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uygulamalar başta 

olmak üzere; bugünden geleceğe sürdürülebilir, yenilikçi, gelişim ve değişim odaklı eğitimler 

ile insan hayatında fark yaratmayı ve yarattığı farkla topluma değer katmayı amaçlayan 

uygulamalar ve araştırmalar yapmaktadır. 

Uzun süren araştırma ve planlama aşamalarından sonra ESTUZEM, 1 Ağustos 2022 

tarihinde yenilikçi bakış açılarıyla oluşturulan eğitim ve sertifika programları için başvuruları 

kabul etmeye başlamıştır. Programların, “Eğitim” ve “Sertifika” olmak üzere iki türü 

bulunmaktadır. Eğitim Programı “devam şartını” yerine getirenlere “Katılım Belgesi” verilen 

seminer, konferans ve benzeri eğitim faaliyetlerini; Sertifika Programı ise başarı şartları 

belirlenmiş olan, “devam ve başarı şartlarını” yerine getirenlere “Sertifika Belgesi” verilen 

eğitim programını ifade etmektedir. 

Eğitim ve Sertifika programlarında amacı, süresi, hedef kitlesi, kontenjanı, öğrenme 

ortamları, eğitim şekli, değerlendirme yöntemleri ve benzeri açılardan tanımlanan farklı 

program modelleri yer almaktadır. Bu modellerden Rehber Gözetimli Model eşzamanlı/canlı 

derslerin yoğun kullanıldığı, sınırlı sayıda katılımcıya sunulan program modeli olarak 

geliştirilmiştir. Bu modelde, eğiticinin rehberlik rolü ön plandadır. Öğrenen-içerik ve öğrenen-

öğrenen etkileşimleri yüksek düzeyde sağlanmakta ve katılımcılara zamanında destek 

verilmektedir. Yoğun Etkileşimli Model ise eşzamanlı/canlı derslerin daha yoğun kullanıldığı, 

“proje tabanlı ya da uygulamalı etkinliklere” yer verilen, sınırlı sayıda katılımcıya sunulan 

program modeli olarak geliştirilmiştir. Eğiticinin koçluk rolü ön planda olup öğrenen-öğreten 

ve öğrenen-öğrenen etkileşimleri yüksek düzeyde sağlanmaktadır. Katılımcılara verilen 

desteğin sürekliliği esas alınmaktadır.  

ESTUZEM, talepleriniz doğrultusunda açılacak olan yeni programlarla Eğitim ve Sertifika 

Programlarını kaliteden ödün vermeden sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, sunulan 

programlara katılımınızı bekler ve talepleriniz doğrultusunda yeni programlarla, bugünden 

geleceğe emin adımlarla ilerlemekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz 
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Eğitim ve Sertifika programlarına https://sertifika.eskisehir.edu.tr/ adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Telefon: +90 222 321 35 50/ 7341 

E-Posta: sertifika@eskisehir.edu.tr  

Web: https://sertifika.eskisehir.edu.tr/  

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama 

ve Araştırma Merkezi, Tepebaşı, ESKİŞEHİR 
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