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SERTİFİKA PROGRAMLARI
“e-öğrenmeye hazır mısınız?”
Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanda olduğu gibi, eğitim öğretim faaliyetlerine entegrasyonu, öğrenme, öğretme ve öğretme süreçlerini etkilemiş ve  eğitim yöntemlerinde yeni arayışları ortaya çıkarmıştır. Öyle ki eğitim, öğretim yöntemlerinde köklü değişikliklere neden olmuş, artık internet destekli eğitim, günün koşulları içinde geniş kitlelere ulaşabilmek için vazgeçilmez bir çoklu ortam uygulaması olarak hizmete girmiştir. 
	Bakanlığımız eğitim öğretim faaliyetlerinde, elektronik öğrenme araçlarından ve yöntemlerinden yararlanarak çeşitli projeler geliştirmektedir 
	Bu kapsamda Bakanlığımız  “Sertifikaya Dayalı  Uzaktan Eğitim Programları”, Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi” ve “Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Bilgi Yönetimi” alanlarında Sertifika Programları yürütmektedir. “Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Bilgi Yönetimi” programları Sakarya Üniversitesi ile işbirliği yapılarak uygulanmaktadır.
	Söz konusu uygulama ile bir yandan sektörün eleman ihtiyacı karşılanırken bir yandan da e-Devlet ve e-Öğrenme alanında önemli bir adım atılmış olacaktır.
	1. MESLEKİ VE TEKNİK AÇIKÖĞRETİM OKULU’NUN TANITIMI 
	Bir meslek edinmek isteyen veya mesleğinde ilerlemek isteyen vatandaşlara uzaktan öğretim teknikleri ile meslek kursları ve sertifika programları açmak, eğitim sonunda sınavlarını yaparak başarılı olanlara bitirme veya yetki belgelerini vermek.
	Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu 1974 tarihinde kurulmuştur. İlköğretim Okulu mezunu veya daha üst düzey öğrenim görmüş vatandaşlara, uzaktan öğretim veya gerektiğinde yüzyüze eğitim programları uygulayarak meslek kazandırmayı ve bu yolla onları hayata hazırlayan bir Kurumdur. 
	Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu tarafından yapılan eğitim ve sınavlarda başarılı olan yaklaşık 70.000 kişiye Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi verilmiştir.
	2. ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGESİ KURSLARI; 
	Halen faal olarak elektrik tesisatçılığı meslek dalında, Elektrik Tesisatçıları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini yerine getirenlere alanlarında Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi verilmektedir. 
	2.1. Kurslara Kayıt ve Kabul Şartları
Kurslara katılacaklarda aranacak şartlar eğitim ve öğretim programlarında belirtilir. Yetkili elektrik tesisatçılığı kurslarına özel yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyanlar katılmaktadırlar.
Buna göre elektrik tesisatçılığı kurslarına katılacaklardan aranan özellik ve istenen belgeler:
- Türk vatandaşı olmak.
- En az ilkokulu bitirmiş olmak (I. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı için en az Orta okul/İlköğretim mezunu olmak).
- Bakanlıkça belirlenen kurs kayıt ve sınav harcını yatırmış olmak
- Onaylı, fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği,
- Öğrenim Belgesinin fotokopisi,
- İki adet vesikalık fotoğraf,
- Başvuru dilekçesi, 
	2.2. Kayıt Tarihleri
- Açıköğretim Teknikleri ile okulumuz eğitimine katılacaklar 1 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında 
- Elektrik Tesisatçılığı Meslek Dalında 600 saat kurs görenler 1-28 Şubat veya 1-30 Haziran tarihlerinde Okul Müdürlüğüne posta ile başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.
	2.3. Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgeleri
a. Üçüncü sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi
b. İkinci sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi
c. Birinci sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi
2.4 Ders Notları
Okulumuza kayıt yaptıran kursiyerlere aşağıda isimleri belirtilen kitaplar ücretsiz olarak verilmektedir.
a. Üçüncü sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi için;
1. Temel Matematik-Fizik
2. Elektrik Bilgisi
3. Elektrik Tesisat Bilgisi
4. Meslek Resmi
b. İkinci sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi
1. Temel Matematik-Fizik
2. Elektrik Bilgisi
3. Elektrik Tesisat Bilgisi
4. Meslek Resmi
c. Birinci sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi
1. Elektrik Makineleri ve Laboratuarı
2. Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımı 
3. Elektroteknik
4. Meslek Resmi
2.5. Sınavlar
a. Yazılı Sınavlar; Kursiyerler, Açıköğretim teknikleri ile yapılan teorik eğitim sonunda Mayıs ve Eylül dönemlerinde yapılan merkezi sistem ile test usulü yazılı sınavlara alınırlar. Başarılı olamayanların dört defa sınava girme hakkı vardır. Mazeretli olarak sınava giremeyenlere Mazeretleri Okul Müdürlüğü tarafından kabul edilirse iki sınav hakkı daha verilir.
b. Sözlü–Uygulamalı sınav; Yapılan yazılı sınavlarda başarılı olanlardan öğrenim durumuna göre üç veya beş yıllık çalışma belgesi istenir. Çalışma belgeleri kabul edilenler Kasım ayında yapılan Sözlü – Uygulamalı sınava alınırlar. Sözlü–Uygulamalı sınavlarda da başarılı olanlara sınıfında Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Verilir. Başarılı olamayanların dört defa sözlü–uygulamalı sınava girme hakkı vardır. Mazeretli olarak giremeyenlere Mazeretleri Okul Müdürlüğü tarafından kabul edilirse iki sınav hakkı daha verilir.
2.6 Çalışma Belgesi 
Yazılı sınavında başarılı olanlardan istenir.Çalışma Belgesi; Kursiyerlerin Resmi veya Meslek teşekküllerine kayıtlı özel bir kurumda Elektrik Tesisat işlerinde çalıştığını ispatlayan belgedir.
Elektrik tesisatçıları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince; yazılı sınavlarda başarılı olmak ve yetki sınıflarına göre aşağıda süre kadar elektrik tesisatı işlerinde çalıştığı belgelendirmesi şarttır. 
a. Üçüncü sınıf yetki belgesi için;
İlkokul ve ortaokul mezunları 5 yıl, lise ve daha üst öğrenim mezunları 3 yıl
b. İkinci sınıf yetki belgesi için;
İlkokul ve ortaokul mezunları 3 yıl, lise ve daha üst öğrenim mezunları 2 yıl
c. Birinci sınıf yetki belgesi için;
Meslekleri ile ilgili işlerde 3 yıl çalıştıklarını belgelendirmeleri gerekli bulunmaktadır.
2.7 Diğer Kurumların Kurslarına Katılıp (600 Saatlik) Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanların Kayıtları 
- Bakanlıkça belirlenen kurs kayıt ve sınav harcını yatırmış olmak 
- Onaylı, fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği
- Öğrenim Belgesinin fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf
- Kurs bitirme belgesinin onaylı fotokopisi
- Başvuru dilekçesi 
2.8 Sınavların Yapılması 
Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu kurslarına kayıt olarak eğitim programını bitirenlerin sınavı yazılı ve sözlü-uygulamalı olarak yapılmaktadır. Sınav günleri Bakanlıkça belirlenmektedir.
Kursiyerlere yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavın her türü için 4 sınav hakkı verilmektedir. Sınavlara özürlü katılmayanlara ençok 2 sınav hakkı daha verilmektedir. Bütün sınav haklarını kullanıp başarılı olmayanların kayıtları silinir.
Sınav yüz (100) tam puan esasına göre değerlendirilir. Değerlendirmede en az altmış (60) puan alan başarılı sayılır.
2.9. Verilen Yetki Belgelerinin Denklikleri
“Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliği” ne göre yaptıran belge sahipleri, görev yetki ve sorumluluklarını kullanmaktadır. Okulumuzdan 3. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi alanlara doğrudan kalfalık belgesi verilir. İstedikleri takdirde okulumuzun 2. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi eğitimine katılabilirler. Okulumuzdan 2. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi alanlar, bu belgeyi almaya hak kazandıkları tarihten sonra bir yıl Elektrik Tesisatçılığı işlerinde çalıştığını belgelendirmeleri halinde ustalık sınavlarına alınırlar, istedikleri takdirde okulumuzun 1. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi eğitimine katılabilirler. Okulumuzdan 1. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi alanlara doğrudan Ustalık Belgesi verilir. Elektrik Tesisatçılığı Meslek dalında Ustalık Belgesine sahip olanlar “Elektrikle İlgili Fen Adamları Yönetmeliği” hükümlerine göre görev yetki ve sorumluluğunu kullanabilirler.
2.10. Başvuru 
Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu’na Elektrik Tesisatçılığı meslek dalında çalışan herkes başvurabilirler. Kayıt için detaylı bilgi almak isteyenler okulumuzdan ücretsiz tanıtma kitapçığı isteyebilir.
2.11 Diğer Meslek Kursları;
Ayrıca, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu, uzaktan öğretim yöntemiyle yeni meslek edinme kursları da açmıştır. Şimdilik “Bakıcı Anne”, “Busboy/Busgirl”, “Komi”, “Garson” alanlarında, kurslara kayıtlar alınacaktır. Taleplere göre diğer meslek dallarında da meslek kursları açılabilir. 
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3.1 Tanıtım
"İnternet Tabanlı Sertifika Programları" Milli Eğitim Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesi tarafından hazırlanıp hayata geçirilen bir projedir. 
Bu "İnternet Tabanlı Sertifika Programları" nda; Bilgisayar Programcılığı ve Bilgi Yönetimi alanlarında sertifika eğitimleri verilmekte, programı başarı ile tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Sakaya Üniversitesi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar. 
Gerekli şartları yerine getiren herkese açık olan sertifika programları, İnternet üzerinden ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan dersler ile yürütülmektedir.
3.2 Sertifika Programları
Sertifika programları, teknoloji ve bilişim sektörlerine yönelik olarak, kursiyerleri sistem analizi, yazılım geliştirme ve ofis teknolojileri alanında eğiterek, bu sektörde çalışabilecek nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Sertifika programlarında İnternet'in eğitim ortamı olarak kullanılması ile eğitimin geniş bir coğrafyada büyük kitlelere yayılması, eğitimde zaman ve mesafe sınırlanırının ortadan kaldırılması ve bu büyük kitlelere yeni imkanların sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu yöntemle eğitim maliyetleri önemli ölçüde düşerek herkese eğitim vermek amaçlanmıştır.
3.3 Bilgi Yönetimi Sertifika Programı
Günümüzde birçok sektörde insanlar günlük çalışmalarının büyük bir bölümünü bilgisayarla gerçekleştirmektedirler. Şu anda bilgisayar kullanılmayan sektörler de gelecekte bilgisayar kullanma gereksinimi duyacaklardır. Bununla beraber bu sektörlerde Bilgi İşçisi olarak tanımlanan ve bilgisayarla ileri düzeyde ilgili orta kademede işgücüne ihtiyaç olacaktır. Bilgi işçilerinin görevleri; günlük faaliyetlerinde bilgiyi oluşturmak, bilgiyi saklamak, bilgiyi iletmek, bilgiye erişmek, bilginin üzerinde işlemler gerçekleştirerek bilgiyi istenilen şekle dönüştürmektir.
Bilgi Yönetimi Sertifika Programında bilgi işçisi yetiştirilerek sektörlerdeki bu açığı kapatmak ve ülkeye bu alanda yetişmiş işgücü kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu programa katılan kursiyerlere, ihtiyaç duyduğu bilgisayar programını kullanarak soruna çözüm getirmeyi sağlayacak beceriler kazandırılacaktır. Bunun için kursiyerlere özellikle ofis yazılımlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak uygulamalı dersler verilecektir.
Bilgi Yönetimi Sertifika Programında kursiyerlere öğretilecek olan ofis yazılımları günümüzde en yaygın olarak kullanılan MS Office yazılımları olacaktır. Kurs sonunda başarılı olan öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesinden onaylı sertifikası verilecektir.
Programının Amacı
"İnternet Destekli Öğretim ile verilecek derslerin kursiyerlere en uygun bilgisayar teknolojileri (yazı, ses, animasyon, video görüntüleri v.b.) ile ulaştırılmasını sağlamak." Kullanılan güncel yazılımları öğretmek ve daha verimli, etkin, ileri düzeyde kullanabilme kullanma becerisi kazandırmak, "Halen Bilişim Teknolojileri alanında çalışmakta olan kursiyerlere kendilerini geliştirme imkanı vererek Bilişim Teknolojileri ile ilgili son gelişmeleri öğretmek.
Programının Kapsamı
"Bilgi Yönetimi Sertifika Programı 2 öğretim döneminde toplam 8 ders içermektedir. Derslerin 4'ü ilk geriye kalan 4'de ikinci dönemde verilecektir. Her ders 14 üniteden oluşmaktadır. " Bu sertifika programı dahilinde bilgisayarın temel fiziksel bileşenleri, bilgisayar ağ yapıları, işletim sistemleri, kelime işlemciler, hesap tabloları, veri tabanları, grafik uygulamaları ve internet hizmetleri gibi konular işlenecektir.
Hedef Kitle
Bilgisayar bilgisini geliştirmek, kendisine bilgisayar bilgisi kazandırarak veya halen bilgisayar sektöründe çalışmakta olan ve kendisini yetiştirmek isteyen profesyoneller ve bunu MEB ve SAÜ onaylı uluslararası bir standartta belgelendirmek isteyen tüm bireylere açık bir sertifika programıdır.
3.4 Bilgisayar Programcılığı Sertifika Programı
Sakarya Üniversitesinin İnternet Destekli Öğretimle verdiği bilgisayar programcılığı sertifika programı, günümüzün gelişen teknolojisi olan bilgisayar sektöründe sistem analizi yapmayı ve program kodu yazmayı öğreten, bu sektörde mevcut olan yetişmiş işgücü açığını kapatmak ve internet üzerinden öğretimi yaygınlaştırmak için oluşturulmuş bir sertifika programıdır. 
Bilgisayar Programcılığı Sertifika Programının sonunda başarılı olan öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir.
Programının Amacı
" Bilişim alanında çalışmak veya kendini bu konuda yetiştirmek isteyen kişilerin bu alanında İnternet üzerinden eğitimini sağlamak, " Devlet kurumları veya özel şirketlerin çalışanlarını yetiştirmek amacıyla, zaman ve iş gücü kayıplarını ortadan kaldırarak ve maliyetleri düşürerek, bu eğitimlerini İnternet Destekli Öğretimle yapmalarını sağlamak, " Halen bilişim sektöründe, Sistem analizi ve yazılım geliştirme v.s. alanlarında çalışmakta olan kişilerin sahip oldukları bilgileri artırmak ve güncellemek, " Bilişim sektöründe ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da eksik olan yetişmiş işgücünü artırmak, " En az temel ilköğretimi tamamlamış ve kendini yetiştirmek isteyenler.
Programının Kapsamı
" Bilgisayar Programcılığı Sertifika Programı 2 öğretim döneminde toplam 8 ders içermektedir. Derslerin 4'ü ilk geriye kalan 4'de ikinci dönemde verilecektir. Her ders 14 üniteden oluşmaktadır. " Sertifika programı dahilinde Programlama mantığı, Programlama dillerinin yapısı, Görsel Programlama, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Sistem Analizi konuları işlenecektir. Ders içerikleri Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanacaktır.
Hedef Kitle
Halen bilgisayar sektöründe çalışmakta olan ve kendilerini yetiştirmek isteyen, bilgisayar yazılımları konularına ilgi duyanlar, internet ortamında program kodlarıyla web sayfası geliştirmek isteyen kişiler ve bunu MEB ve SAÜ onaylı uluslararası bir standartta belgelendirmek isteyen tüm bireylere açık bir sertifika programıdır.
3.5 Eğitim Yöntemi
Dersler Sakarya Üniversitesi Öğretim sistemiyle İnternet Destekli olarak verilecek, kursiyerler derslerini internet ortamından takip edeceklerdir. İnternet üzerinden sunulacak ders içeriklerinde çoklu ortam teknolojileri diye adlandırılan ve Sakarya Üniversitesinde bu konuda uzman kişiler tarafından hazırlanmış, yazı, ses, animasyon ve video görüntüleri kullanılacaktır. Her dersin bir danışmanı olacak, bu danışmanlar, kursiyerlerin dersleri daha iyi kavramaları için, örnekler, alıştırmalar, uygulamalar, ödevler ve bazı sınavları İnternet üzerinden yine kendilerine ulaştıracaklardır.
Sakarya Üniversitesi ile işbirliği kapsamında Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilgi Yönetimi sertifikaları verilmektedir. 
3.6 Kayıt
3.6.1. Kayıt Şartları
a) İlköğretim/Orta öğretim mezunu olmak
b) Sertifika kayıt ve sınav harcını ilgili bankaya yatırmak
3.6.2. Kayıt İçin Gerekli Belgeler
A. T.C. Uyruklu Adaylar
a) En az İlköğretim/Orta Öğretim mezunu olmak.
b) Uzaktan öğretim programında öğrenim görecek adayların MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve SAU tarafından hazırlanan web sayfası üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamış olmak,
c) Sınav harcını yatırmış olmak
d) Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi 
f) Eğitim Hizmetleri Merkez Müdürlüklerine gerekli belgeleri teslim etmek 
B. Yabancı Uyruklu Adaylar
a) Öğrenim Belgesi (diploma, çıkma, tasdikname, öğrenim belgesi v.b.)
b) Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi 
d) Pasaportun nüfus bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopileri
e) Banka dekontu
Sertifika Programına kayıt 
3.7 Ücretler
Bilgi Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı Sertifika Programları için aşağıdaki ücretleri belirlemiştir. 
Sertifika Programlarının Tümüne Başvuranlar İçin :
1) MEB Açıköğretim Okulları Öğrencileri ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi çalışanları
SAÜ Hesabına 30 Milyon TL. ve MEB Eğitek Hesabına 5 Milyon TL olmak üzere toplam 35 (otuzbeş) milyon yatırılacak
2) Diğer
SAÜ Hesabına 50 Milyon TL ve MEB Eğitek Hesabına 5 Milyon TL 
olmak üzere toplam 55 (ellibeş) milyon yatırılacak
3) Özürlüler, Tutuklular ve Hükümlüler :
(Özürleri en az %50 olanlara raporla belgelendirmeleri halinde indirim uygulanır) 
4) Sertifika programlarında yer alan derslere başvuranlar için : (Ders Başına)
SAÜ Hesabına 5 Milyon TL ve MEB Eğitek Hesabına 1 Milyon TL
olmak üzere toplam 6 (altı) milyon yatırılacak
3.8 Sınavlar
Dönem sonlarında Sakarya Üniversitesi tarafından, Eğitim sonunda Sertifika Sınavı M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Sınavların Yapılışı Kursiyerlerin kendilerini denemeleri amacıyla her dönemin sonunda uzaktan eğitim modeline bağlı olarak online sınavlar yapılacaktır.
İki Dönemlik eğitim sonunda SAU ve MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği yer ve zamanda Sertifika Sınavları yazılı olarak gözetmen eşliğinde yapılacaktır.
Bilgi Yönetimi Sertifika Dersleri:
1.Dönem; Temel Bilgisayar Teknolojileri, İşletim Sistemleri, Kelime İşlemciler, İnternet Hizmetlerinin Kullanımı
2.Dönem; Hesap Tabloları, Çoklu Ortam Uygulamaları, Grafik Uygulamaları, Veri Tabanlarının Kullanılması 
Bilgisayar Programcılığı Sertifika Dersleri:
1.Dönem; Mikroişlemciler, Yapısal Programlama, C Programlama Dili, Veri Yapıları
2.Dönem; Görsel Programlama, VeriTabanı Yönetim Sistemleri, Nesneye Yönelik Programlama, İnternet Programcılığı’dır.
Eğitim Yöntemi
Dersler SAÜ İDÖ sistemiyle İnternet Destekli olarak verilecek, kursiyerler derslerini internet ortamından takip edeceklerdir. İnternet üzerinden sunulacak ders içeriklerinde çoklu ortam teknolojileri diye adlandırılan ve Sakarya Üniversitesinde bu konuda uzman kişiler tarafından hazırlanmış, yazı, ses, animasyon ve video görüntüleri kullanılacaktır. Her dersin bir danışmanı olacak, bu danışmanlar, kursiyerlerin dersleri daha iyi kavramaları için, örnekler, alıştırmalar, uygulamalar, ödevler ve bazı sınavları İnternet üzerinden yine kendilerine ulaştıracaklardır.


