
YAŞAM BOYU ÖĞRENME MERKEZİ 

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 

(01.01.2021 – 31.12.2021) 

Bölüm 1. Tanıtım 

Merkezin açık ve (varsa) kısa adı: Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi  

Merkez müdürünün adı ve soyadı: Doç.Dr.Uğur SADİOĞLU 

Merkezin kuruluş yılı ve varsa Resmi 

Gazete no: 

22/05/2003 25155 

Merkezin faaliyet tanımı (en fazla 400 

karakter): 

Hacettepe Üniversitesine bağlı bir birim olan Merkezin 

amacı; Hacettepe Üniversitesinin ilgili bölüm ve 

anabilim dallarının işbirliği ile toplumun her kesimine, 

ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim verilerek, ülkenin 

eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesi, kamu kurum 

ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu personel kaynağının 

sağlanması için sınav hizmetinin yürütülmesidir.  

Merkezin Üniversitemize, bu yıl 

sağladığı, mevcut akademik 

birimlerden sağlanamayacak türdeki 

katkı ve hizmetleri  

Üniversitemizle birlikte toplumun her kesimine yönelik 

düzenlenecek eğitim/sertifika programlarının döner 

sermaye kapsamında gerçekleştirilmesi ve 

belgelendirilmesi (katılım belgesi, sertifika), kamu 

kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak 

gerçekleştirilecek personel seçme, görevde yükselme ve 

unvan değişikliği sınavlarının gerçekleştirilmesi 

 

Bölüm 2. Faaliyet özeti (Merkezin adı ve adresi açıkça kullanılmış olmak şartı ile rapor 

dönemine girenler yazılmalıdır; basılı dokümanlar eklenmelidir) 

 

SCI, SSCI, AHCI ve EI kapsamındaki 

dergilerde yayınlanan makale sayısı 

- 

Diğer dizinler kapsamındaki dergilerde 

yayınlanan makale sayısı 

- 

Kitap ya da kitap bölümü sayısı ve listesi - 

Ulusal/Uluslararası 

Konferans/Sempozyumlarda sunulan bildiri 

sayısı  

- 

Ulusal/Uluslararası ölçekte 

tamamlanan/devam eden projeler 

- 

Düzenlenen ulusal/uluslararası konferans/ 

sempozyum vb bilimsel etkinlik sayısı ve 

listesi 

- 

Düzenlenen eğitim/kurs/sertifika programı 

sayısı ve listesi 

12 eğitim gerçekleştirilmiştir. (Ek-1) 

Yukarıda yer almayan ancak faaliyet olarak 

belirtilmesi gereken iş ve çalışmaların listesi 

Çankaya Belediyesi “Müfettiş Yardımcılığı Sınavı”, 

YÖK “Seviye Tespit Sınavı”, MKE A.Ş. “Müfettiş 

Yardımcılığı Giriş Sınavı Soru Hazırlama” ve MEB’e 

Akademik Düzeyde Eğitim Hizmeti Sunumu (Soru 

Hazırlama)gerçekleştirilmiştir  

Merkezin gelir ve gider durumu Ek-2’de verilmiştir. 



Yıllık Yönetim Kurulu toplantıları sonucu 

alınan kararlar 

Ek-3’te verilmiştir. 

Merkezin Web sitesinin güncellik durumu Güncel 

 

Bölüm 3. Durum değerlendirmesi ve ileriye dönük planlama 

1. Merkezin üniversite tarafından kurum içi ve kurum dışı öne çıkarabileceği en önemli üç 

faaliyet 

 YÖK Hukuk Alanı (Seviye Tespit Sınavı (20 Haziran 2021) 

 T.C. Cumhurbaşkanlığı personeline gerçekleştirilen (“MS Excel ve MS Access ile Veri 

Analitiği Eğitimi 

 Azerbaycan Devlet İktisad Üniversitesi (Sosyal Hizmet Eğitimi)  

 Uzman Arabaluculuk Eğitimleri 

 

2. Merkezin sona eren yıla ait gerçekleştiremediği faaliyetlerinin nedenleri, karşılaşılan 

engeller,  

 MKE Genel Müdürlüğü Anonim Şirkkete dönüştüğü için yapılması planlana sınav 

gerçekleştirilemedi sadece “Soru Hazırlama Hizmeti”olarak kaldı. 

 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yapılması için çalışmalara başlanmış ancak YÖK 

tarafından merkezi sınav olarak değerlendirilmeye alındığı için bu sınav 

gerçekleştirilememiştir. 

 

3. On Birinci Kalkınma Planı’nda eğitimin amacı “  Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir 

eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve 

problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve 

yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, 

paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, 

üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır.” olarak tanımlanmakta ve “Bireylerin 

kişilik ve kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişimini hedefleyen hayat boyu öğrenme 

anlayışının toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması” ve “Hayat boyu öğrenme 

programlarının çeşitliliğinin ve niteliğinin artırılması ve kazanımların belgelendirilmesi” 

hedeflenmektedir. Bu bağlamda Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi örgün eğitimin dışında 

kalan bireylerin her türlü mesleki ve bireysel gelişimine katkı sağlayacak eğitim ve 

öğrenme ortamları sağlamaktadır. Merkezimiz bünyesinde açılan tüm eğitimlerin bu 

nedenle On Birinci Kalınma Planı Hedefleri ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir 

ve bu doğrultuda aşağıdaki çalışmaları yapmayı planlamaktadır. 

 

4. İleriye dönük yapmayı planladıkları: 
 

a. Yeni proje önerileri:  

 

Eğitim kataloğu oluşturulması: Merkezimiz bünyesinde verilen derslerin çeşitliliğinin 

arttırılması, üniversitemizin güçlü alanları ön plana çıkarılarak verilebilecek eğitimlerin 

dekanlıklar, öğretim üyeleri aracılığıyla belirlenmesi, belirlenen derslerin yer aldığı 

eğitim kataloğunun hazırlanması ve web sayfasından yayınlanması hedeflenmektedir. 

 

Uzaktan Eğitici Eğitimi programının güncellenmesi: Eğitimde meydana gelen yeni 

uygulamaların eğitim programına aktarılması ve çevrimiçi öğrenme ortamı ile ilgili 

gerekli güncellemlerin yapılması hedeflenmektedir.  



 

Çevrimiçi sınav ortamı için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması:  Çevrimiçi 

ortamda yapılması planlanan sınavlar için soru bankası oluşturulması, farklı paydaşların 

(soru yazarı, bilimsel ve teknik kontrol uzmanı, merkez görevlisi) soru girişini ve 

kontrolünü yapabileceği arayüz tasarlanması, madde parametrelerinin hesaplanması ve 

saklanması, maddelerin metadatalarının oluşturulması ve uygulama aşamasında gerekli 

sınav güvenliğinin sağlanmasına dayalı olan alt yapı çalışmalarının yapılması 

hedeflenmektedir.  

 

b. Yeni işbirliği girişimleri:  

Kurumların talepleri doğrultusunda yeni sınav ya da eğitim programları uygulamayı 

planlamaktadır.  

 

c. Etkinlik Planları ve Takvimleri: 

 T.C. Altındağ Kaymakamlığı ile “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” Projesi 

Kapsamında Yapılacak İşbirliği (2021-2022 Eğitim Öğretim yılı)  

 Nitelikli Hesaplamalar Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma) 

Bilirkişilik Eğitimi  

 Temel Arabuluculuk Eğitimleri  

 Denver II Türkiye Standardizasyonu ve Uygulanması Testi Eğitim  

 Duygulanım Düzenleme Uygulamacı Eğitimi  

 Azerbaycan Devlet Üniversitesi işbirliğinde Mühendislik, Güzel Sanatlar ile 

İşletme Alanı Eğitimi  

 Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı 

 Diksiyon Etkili ve Güzel Konuşma v Beden Dili Eğitimi 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı – Soru 

Havuzu Hazırlama Hizmeti 

 

** Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uygulama ve Araştırma Merkezleri arasında 

İşbirliği Yapılan Merkezler: 

 Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile 

henüz bir işbirliği bulunmamaktadır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ek-1: YAŞAM BOYU ÖĞRENME MERKEZİ 2021 YILI FAALİYETLERİ 

 

Eğitimler 

1. Uzaktan Eğitimle Eğitici Eğitimi Programı 

2. Diksiyon Etkili ve Güzel Konuşma ve Beden Dili 

3. Ticaret Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Bu eğitim 4 defa gerçekleştirilmiştir.) 

4. Tüketici Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Bu eğitim 4 defa gerçekleştirilmiştir.) 

5. İnşaat Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Bu eğitim 3 defa gerçekleştirilmiştir.) 

6. Sağlık Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Bu eğitim 3 defa gerçekleştirilmiştir.) 

7. Spor Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi 

8. Sigorta Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Bu eğitim 2 defa gerçekleştirilmiştir.) 

9. Denver II Türkiye Standardizasyonu Eğitimi (Bu eğitim 4 defa gerçekleştirilmiştir.) 

10. Duygulanım Düzenleme Eğitimi 

11. Duygulanım Düzenleme Uygulama Eğitimi 

12. Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı (Bu eğitim 2 defa 

gerçekleştirilmiştir.) 

Sınavlar 

1. Çankaya Belediyesi “Müfettiş Yardımcılığı Sınavı” 12 – 13 Haziran 2021 

2. YÖK Hukuk Alanı “Seviye Tespit Sınavı” 20 Haziran 2021 

3. MKE A.Ş. “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı” Soru Hazırlama Hizmeti 

 

İşbirlikleri  

1. T.C. Cumhurbaşkanlığı personeline gerçekleştirilen (“MS Excel ve MS Access ile Veri 

Analitiği Eğitimi 

2. MEB “Akademik Düzeyde Soru Hazırlama Hizmeti” 

3. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi “Sosyal Hizmet Eğitimi” 

 

 


