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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 
28 ön lisans programı akredite edildi. İngilte-
re’de üniversitelerin %97’siyle birlikte çalışan ve 

dünya genelinde yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren ulus-
lararası, tarafsız ve bağımsız Pearson - Edexcel kurumu tara-
fından verilen akreditasyon sertifikası, uluslararası düzeyde 
kabul görmektedir. 

Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı’na bağlı olarak kurulan 
Kalite Güvence Birimi’nin yürüttüğü akreditasyon çalış-
malarında Açıköğretim Fakültesi’nin 28 ön lisans programı 
akreditasyon sürecini tamamlamıştır. Bu kapsamda akredite 
olan 28 ön lisans programı; Muhasebe ve Vergi Uygulama-
ları, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Fotoğrafçılık ve Ka-
meramanlık, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Bankacılık 
ve Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Ev 
İdaresi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yerel Yönetimler, Lojis-
tik, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sağlık Kurumla-

Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

rı İşletmeciliği, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Özel 
Koruma ve Güvenlik, Kültürel Miras ve Turizm, Turizm 
ve Seyahat Hizmetleri, Perakende Satış ve Mağaza Yöneti-
mi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Adalet, 
Çağrı Merkezi Hizmetleri, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim 
ve Dağıtım, Spor Yönetimi, Tarım, İşletme Yönetimi ve 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programıdır.  Kalite Güvence 
Birimi çalışmalarına Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakül-
telerinin lisans programlarının akreditasyon hazırlıklarıyla 
devam etmektedir.

Söz konusu programlardan mezun olan öğrencilerimi-
zin diplomaları ile birlikte verilen ‘Diploma Eki’ belge-
sinde mezun oldukları programın PEARSON tarafından 
akredite edildiği belirtilecektir. Dileyen öğrencilerimiz 
akreditasyon sertifikası almak için internet üzerinden mü-
racaat edebilirler. Konu ile ilgili detaylı bilgi Mayıs ayı so-
nunda web sayfamızda ilan edilecektir.



2A Ç I K Ö Ğ R E T İ M  /  E - B Ü L T E N

A Ç I K Ö Ğ R E T İ M

AÖF FATİH BÜROSU PERSONELİ
İŞARET DİLİ EĞİTİMİ ALDI

Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İstanbul 
Fatih Bürosu personeli işitme engelli öğrencilerimi-
ze daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili eğitimi 

aldı. 17 Mart 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi İSMEK tarafından verilen işaret dili 
eğitimine AÖF İstanbul Fatih Bürosunun bütün personeli dö-
nüşümlü olarak katıldı. Toplam 120 saat işaret dili eğitimi alan 
büro personeli bu etkinliğin üniversitenin topluma karşı sosyal 
sorumluluğu olmasının yanı sıra kendi kişisel gelişimlerine de 
hizmet ettiğini belirttiler. 

AÖF İstanbul Fatih Bürosu Yöneticisi Uzman Özlem Bu-
luş “AÖF Fatih Bürosu 15 Mayıs 2013 tarihinde açıldığı gün-
den itibaren takım anlayışına ve hizmet kalitesine yönelik bir 
anlayış ile çalışmaktadır. Bunun için Anadolu Üniversitesinin 
İstanbul ilinde uzantısı olan büromuzda engelli öğrencilerin 
sorunsuz şekilde hizmet almaları benimsenmiştir” şeklinde ko-
nuştu. “Güç bilgiden geçer” anlayışı ile çalıştıklarını belirten 
Uzm. Buluş, kredili sisteme geçilmesinin ve program sayısının 
artmasının büro çalışanlarının geçmişte sahip oldukları iş tanı-
mı ve rollerinin dışına çıkmalarını sağladığını dile getirdi. 

HABERLER
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AÖF SİNOP BÜROSU ÇALIŞANI ERKAN CANKUR’ DAN 
ÖRNEK BİR GİRİŞİM

Arş. Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

Açıköğretim Fakültesi Sinop Bürosu ça-
lışanlarından Erkan Cankur, tasarlamış 
olduğu web sayfasıyla büro işlemleri kap-

samında bir ilke ve yeniliğe imza attı. Bilgisayar işlet-
meni olan Cankur, AÖF Büro işlemleri için bir web 
sayfası tasarladı. 1999 yılından beri Anadolu Üniver-
sitesi bünyesinde Personel Daire Başkanlığı, İstanbul 
Aksaray Bürosu, Samsun Bürosu ve Sinop Bürosunda 
çalışan Cankur, tasarladığı bu web sayfasıyla mesleki 
birikimini Türkiye genelinde faaliyet gösteren AÖF 
bürolarına sunmuş oldu. AÖF Büro işlemleri için 
2010 yılında hayata geçirilen web sayfasının, internet 
ortamında farklı bağlantılar üzerinden yapılabilen 
büro işlemelerinin, tek bir bağlantı üzerinden yapıl-
ması ihtiyacından ortaya çıktığını söyleyen Cankur, 
ilk zamanlar bu web sayfasını AÖF Sinop Bürosunda 
kendisi kullandığını belirtti. Daha sonra bu kolaylık-
tan diğer AÖF Bürolarında çalışan arkadaşlarının da 
faydalanması için paylaştığını ve sitenin bu şekilde 
AÖF bürolarında kullanılmaya başlandığını dile ge-
tirdi. 

Cankur, bu web sayfası sayesinde AÖF büro-
larında kullanılan Büro Otomasyonu, AÖF Kitap 
Otomasyonu, AÖF Arşiv, vb. büro işlemlerinin yanı 
sıra Dönemlik işler, AÖF Kayıt, Personel, E-Portal, 
E-Bordro ve gerekli form ve belgeler gibi diğer uygu-

lamalara yönelik işlemlerin de aynı sayfa üzerinden 
kolaylıkla yapılabileceğini söyledi. Açıköğretim Siste-
minde Yıllık Sistemden Dönemlik Kredili sisteme ge-
çiş sürecinde bu sayfanın çok işe yaradığını söyleyen 
Cankur, tasarlanan web sayfası sayesinde AÖF büro-
larında internet ortamında gerçekleştirilen işlemlerin 
daha kolay yapılabildiğini, özellikle iş yoğunluğunun 
fazla olduğu AÖF bürolarında web sayfasının verim-
lilik açısından daha etkili olduğunu belirtti. Büro 
işlemlerine yönelik yeni ihtiyaçların doğmasına ve 
teknolojinin gelişmesine bağlı olarak web sayfanın 
geliştirilmeye açık olduğunu özellikle belirten Can-
kur tasarlamış olduğu bu web sayfasının Açıköğretim 
Sistemindeki gelişmelere bağlı olarak yenilediğini ve 
büro işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilecek link-
ler ekleyerek web sayfasını güncel tutmaya çalıştığını 
söyledi. Bu çalışmaları büyük bir zevk ile yaptığını ve 
her geçen gün kendisine yönelik gelen tepkilerin ise 
çok olumlu olduğunu vurgulayan Cankur, daha önce 
görev yaptığı İstanbul Aksaray Bürosu gibi yoğun bü-
rolardaki iş yükünü bildiği için AÖF büro çalışma ar-
kadaşlarına bu site sayesinde yardımcı olabildiği için 
mutlu olduğunu belirtti.

İnternet sitesine erişim için:
http://cerkan.home.anadolu.edu.tr/
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FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİ DEFSAD’TA 

Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fotoğ-
rafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı öğ-
rencileri ve mezunları Denizli ilinde DEFSAD bün-

yesinde bir araya geliyor. Denizli’de değişik meslek dallarında 
olup fotoğrafla ilgilenen ve daha çok bireysel çalışmalarıyla 
tanınan fotoğrafçıların bir araya gelerek 2007 yılında kurduk-
ları Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği (DEFSAD), bugün ku-
rumsal bir kimlik taşıyarak fotoğraf çalışmalarını sürdürmeyi 
amaçlayan fotoğrafçıları bünyesine katmaya devam ediyor. 
Üyelerinin çoğunluğunu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü mezunu ya 
da öğrencilerinin oluşturduğu DEFSAD’ın Başkanı Erdinç 
Tabancalı düşüncelerini “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bö-
lümü öğrencilerinin bünyemize katılması bizleri amaçlarımıza 
ulaşmamız yolunda daha ileriye taşımıştır. Fotoğrafa ve sanata 
bakış açımızı, vizyonumuzu genişletmekte büyük rol oynamış-
tır. Bu bağlamda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
emekçilerine, özellikle de Açıköğretim Fakültesi Denizli büro-
sunda çalışan arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürü 
borç biliriz” şeklinde dile getirdi. 
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AÖF BÜRO PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
Arş. Gör. Kübra AŞAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülte-
sinin Türkiye ve yurtdışı bürolarında hiz-
met veren çalışanları ilki 4-5 Nisan 2015, 

ikincisi 9-10 Nisan 2015 tarihlerinde olmak üzere iki 
grup olarak Eskişehir’de bir araya geldi. Toplantılara 
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündo-
ğan, Rektör Yardımcısı ve Açıköretim Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Fakültesi öğ-
retim elemanları ve büro çalışanları katıldı. Öğrenci 
Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirilen toplantılarda 
393 katılımcı yer aldı.

Programın ilk günü Rektör Prof. Dr. Naci Gün-
doğan, Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney’in açılış konuşmala-
rının ardından Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol İpekli, “Öğrenci Pro-
filleri ve Doğru İletişim” başlıklı interaktif bir sunum 
gerçekleştirdi. Müzik dinletisinin de olduğu sunumda 
AÖF büro personelinin karşılaştığı ilginç durumlar ve 
deneyimler canlandırıldı. Sunumun ardından AÖF 
Büro personeli konuşmalarının yapıldığı oturumlara 

geçildi. Bu oturumlarda her bir AÖF bürosu adına 
söz alan AÖF büro personelleri; büro çalışmaları, kar-
şılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve örnek uygula-
malar hakkında bilgi verdi. AÖF büro personellerinin 
konuşmasının ardından katılımcılara İşyeri doktoru 
Dr. Esin Sayer ve İş Güvenliği Uzmanı Akif Kızılde-
niz tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

Programın ikinci günü, Anadolu Üniversitesi İle-
tişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yöneti-
mi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Eroğlu, 
‘’Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler’’ konulu sunumu-
nu gerçekleştirdi. Sonrasında Açıköğretim Fakültesi 
Grup Koordinatörü Doç. Dr. Harun Sönmez, Açı-
köğretim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı, Açıköğre-
tim hizmetlerinin memnuniyetiyle ilgili yapılan anke-
tin sonuçlarını aktardı. Açıköğretim Fakültesi Grup 
Koordinatörü Doç. Dr. Köksal Büyük, “AÖF Büro 
Personelinin Hizmet Kalitesinin Arttırılması” adlı su-
numunu gerçekleştirdi. Program, AÖF Büro perso-
neli konuşmalarının yapıldığı oturumlarla sona erdi. 
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AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MARDİN’DE
BAŞARILI ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Araş. Gör. Kübra AŞAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme 
Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden bölüm ve prog-
ram bazında ilk 3 dereceye giren öğrencilere düzen-

lediği törenlerle “Başarı Belgesi” vermeye devam ediyor. Daha 
önce Kırklareli, Bursa, Uşak, Diyarbakır, Kastamonu, Yozgat 
ve Kosova’da yapılan “Başarı Belgesi” törenlerinin sekizincisi 24 
Nisan 2015 tarihinde Mardin ilinde düzenlendi.

Törene Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcı-
ları Yrd. Doç. Dr. Recep Okur ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kuş, 
İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Didem Pa-
şaoğlu, Anadolu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdü-
rü Araş. Gör. M. Çağatay Tok, Açıköğretim Fakültesi Fakülte 
Sekreteri Öğr. Gör. Dr. İlker Usta, Açıköğretim Fakültesi Öğr. 
Gör. Nejdet Karadağ, Araş. Gör. Serhat Koca, Mardin Büro-
su Yöneticisi Canan Karaman ve Mardin Artuklu Üniversitesi 
Genel Sekreteri Şahin Arpağ ile kendi dallarında ilk üçe giren 
öğrenciler ve velileri katıldı. Törende 70 öğrenciye “Başarı Bel-
gesi” verildi. 
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KOSOVA’DA BAŞARILI ÖĞRENCİLERE YÜKSEK ONUR VE 
ONUR BELGELERİ VERİLDİ

Arş. Gör. Kübra AŞAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kosova 
Bürosu’nda dönem not ortalaması 3,50 veya üzeri 
olan öğrencilere Yüksek Onur;  dönem not ortala-

ması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrencilereyse Onur Belgeleri 
verildi. Düzenlenen törene, Anadolu Üniversitesi İletişimden 
Sorumlu Rektör Danışmanı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Barış Kılınç, Açıköğretim Fakültesi 
Grup Koordinatörü Doç. Dr. Köksal Büyük ve Kosova İrtibat 
Bürosu Temsilcisi Esen Sipahi Kovac katıldı.
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AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. YÜCEL GÜNEY İLE SÖYLEŞİ

9 Ocak 2015 tarihi itibarıyla rektör yardım-
cılığı görevinizle birlikte Açıköğretim Fakültesi 
(AÖF) dekanlığına görevlendirildiniz. Dekan-
lığınız süresince fakültemize yeni bir yönetim 
anlayışı getirdiğinizi gözlemliyoruz. Bununla 
ilgili bilgilendirme yapar mısınız?

Üniversitemiz açısından bakıldığında Açıköğ-
retim Sistemi, geçmişi olan, güçlü bir yapıya ve 
organizasyon yeteneğine sahip bir sistem. Sadece 
rektör yardımcısı olduğum dönemde, dekanlıkla 
görüşmelerim esnasında sistemi tanıma yolunda 
ve hangi konular üzerinde daha fazla çalışılması 
gerektiği konusunda aşama kaydettiğimi düşü-
nüyorum. Bu değerlendirmeler sonucunda ise 
yönetim tarzında değişim ve gelişim sağlanabi-
leceğini düşündüm. Daha çok projeye dayalı ve 
farklı alanlarda da gelişmeye yönelik çalışmalar 
yapmayı planladık. Bunun için de koordinatörler 
başlığı altında yeni bir yönetim tarzı uygulamaya 
koyduk. Bu koordinatörlerin asıl görevleri ise 6-7 
kişilik öğretim elemanlarından oluşan ekipleriyle 
beraber Açıköğretim Sistemi’ni daha iyiye götü-
rebilmek için çalışmalar, araştırmalar yapmak. Yö-
netim tarzındaki değişiklikle bahsedilmek istenen 
böyle bir şey.

Yönetici olarak her akademisyeni proje yap-
maya, makale yazmaya teşvik ediyorsunuz ve 
bu konuda onlara mümkün olduğunca destek 
olmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle Ar-Ge bağla-
mında fakülteye ilişkin hedefleriniz neler?

Bu sistem, başta da söylediğim gibi olduk-
ça organize bir sistem ama hiçbir şey araştırma 

olmadan olmuyor. Üniversite dediğimiz zaman 
Ar-Ge’nin olması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi 
olarak uzaktan eğitimde ve diğer dallarda yüksek 
bir öğretim elemanı kadrosuna sahibiz. Bu kadro-
muz, organizasyon içerisindeki görevlerini yapma-
ları yanında sistemin Ar-Ge boyutunda da dün-
yada yapılanlarla aynı ölçekte çalışmalar yapmak 
durumunda olacaklar. Sisteme katkı vermek, daha 
iyi yerlere götürmek ancak Ar-Ge ile olabilecektir. 
Arkadaşlarım da bu konuda çok katkılı, istekli ve 
bu işe gönüllüler. Benimle aynı şeyleri düşünüyor-
lar. Benim yaptığım ise sadece onların önünü aç-
mak ve bu sistem içerisinde çalışan bütün öğretim 
elemanı arkadaşlarımın yanında olmak. Bu süreç 
boyunca da hep bu şekilde davranacağım.

Kaliteye oldukça önem verdiğinizi gözlemli-
yoruz ve buna ilişkin kalite kurulları kuruldu. 
Bu sene programlar yeniden gözden geçiriliyor. 
Yapılan çalışmalardan biraz bahsedebilir misi-
niz?

Az önce söylediğim koordinatörler başlığı al-
tında bir de kalite koordinatörlüğümüz var. Bu 
koordinatörlük altında da çok gayretli arkadaşla-
rımız çalışıyor. 28 programımız akredite edildi. 
Dünya, artık bütün kurumlarıyla belli bir standar-
dı yakalamak ve yapılan işin daha iyi yapılabilmesi 
için değerlendirmek zorunda. Hiç kimse hiçbir şey 
yapmasa bile siz kendinizi daha iyi bir noktaya gö-
türmek konusunda araştırma, geliştirme yapmak 
mecburiyetindesiniz. Kalite de bu oluyor aslın-
da. Sizin hangi boyuttan hangi boyuta çıktığınızı 
ölçüyor. Kaliteyle ilgili Açıköğretim Sisteminde 
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yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum. Zaten 
bu noktada yapılan 6 aylık çalışma içerisinde 28 
programımız akredite edildi yani belli bir kalite 
belgesi alındı. Bizim planımız bundan sonraki 
yıl içerisinde 11 bölümümüzü de 4 yıllık lisans 
programımızı da akredite etmek üzerine olacak. 
Bununla ilgili de arkadaşlar çalışmalarına devam 
ediyor. 

Yeni programlar açmayı düşünüyorsunuz 
hocam. Bize biraz bu programlardan söz eder 
misiniz?

11 program daha açma düşüncemiz var. Bu 11 
programının 4 tanesinin lisans, 7 tanesinin ön li-
sans programı olmasını planlıyoruz. Bunun dışın-
da 2 tane de İşletme Fakültesi içerisinde açılacak 
4 yıllık programımız var. Şu anda programların 
Anadolu Üniversitesi tarafından açılması konu-
sunda YÖK’e başvuru yapıldı. YÖK’ten alınacak 
kararla programları açacağız. Açılması planlanan 
programlar arasında; Havacılık Yönetimi, Lojistik 
ve Ticaret Programı, Coğrafi Bilgi Sistemler gibi 
programları örnek gösterebilirim. 

Bürolarla ilgili çalışmalar yapılıyor, özel-
likle geçen ay bürolarımızdaki personellerimiz 
geldi ve toplantılar yapıldı. Büroların alt yapı 
çalışmaları devam ediyor. Bürolara ilişkin çalış-
malardan bahseder misiniz?

Bürolarla ilgili, fiziksel olarak ilk aşamada 1 
yıldır yapılan, 40 büroda çalışmaları bitirdik. Dış 
ve iç, bürolarda iyileştirmeler oldu. Gelecek yılda 
İstanbul’da 8 büroda daha iyileştirme yapacağız. 
Bunun üzerine 20 büroda daha çalışmalar yap-
mayı planlıyoruz. Biz bütün illerdeki bürolarımızı 
iyileştirmek ve fiziki yapılarını değiştirmek istiyo-
ruz. Bunlar dışında yine fiziki yapıya eklenecek 
güvenlik kamerası çalışmalarımız var. Bütün bü-
rolarımızda hem öğrencilerimiz hem personelimiz 
için uygun ortam yakalayabilmek amacıyla 15 
Nisan’dan Haziran sonuna kadar olan süreç içeri-
sinde bürolarımızı güvenlik kameralarıyla donata-
cağız. Bir başka çalışmamız ise sıramatik. Özellikle 
öğrenci sayısı fazla olan büyük bürolarımızda yo-
ğun dönemlerde uzun kuyruklar oluşuyor. Bunu 
önleyebilmek için her bir büromuza sıramatik ta-
kıldı. Artık öğrencilerimiz geldiğinde kuyruklarda 
sıkıntı çekmeden kayıtlarını yaptırabilecekler ve 
kitaplarını alabilecekler.

Aynı zamanda büro personellerinin sorunla-
rı tartışıldı, notlar alındı. Bu konuyla ilgili ne-
ler söyleyeceksiniz?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 
görünen yüzü bürolarımız. Öğrencilerimiz, uzak-
tan eğitim aldıkları için ancak şehirlerde bulunan 
bürolarımızla irtibata geçebiliyor. Bu doğrultuda 
büro personelimizi her yıl topluyoruz ve Eskişe-
hir’de toplantılar yapıyoruz. Yaşadıkları sorunla-
rı konuşmanın yanı sıra kendilerine kısa da olsa 
eğitimler vererek onları çok sıkmadan konuyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz. Oldukça 
güzel bir ortam oluyor. Bundan sonraki süreçler-
de de bu buluşma sayılarını arttırmayı planlıyo-
ruz. Özellikle öğrencilerimizle başlattığımız yeni 
bir uygulama var. Aralıklarla bütün illere gitmeyi 
planlıyoruz. Büro personelimizle görüşerek, bü-
rolarımızı ziyaret ederken aslında öğrencilerimiz-
le buluşmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili şu ana 
kadar 7 ilde özellikle başarılı olan öğrencilerimize 
belgelerini vermek, onlarla ve aileleriyle buluşmak 
amaçlı toplantılar düzenledik. Yakın gelecekte ise 
bu toplantıları; Kars’ta, Mardin’de, Adapazarı’nda, 
Bilecik’te, Afyon’da ve Kütahya’da yapacağız. Bu-
nun dışında büro personellerimize verebileceğimiz 
çeşitli eğitimler olduğunu düşündük. Onlarla da 
çevrimiçi ortamda buluşarak eğitimler vereceğiz.

Sanırım yeni bürolarımız açılıyor.
Evet, yeni bürolarımız açılacak. Yurt dışında da 

bürolarımız açılacak. Bosna ve New York, büro aç-
mayı düşündüğümüz yerlerden birkaç tanesi.

Açıköğretim Fakültesi için yıllardır çalı-
şan ve buraya hizmet veren memurlarımız var. 
Gerçekten büyük bir sistem bu ve bunun için 
çok büyük emek harcıyorlar. Onların aidiyet 
duygularını geliştirmek, belki kariyerlerine bir 
nebze olsun destek olmak adına planlarınız var 
mı?

Buradaki personelimiz için binamızın fiziki 
şartlarında düzeltmeler var. Bulundukları binanın 
iyileşmesinin onların aidiyet duygusunu arttıraca-
ğını düşünüyorum. Onlarla daha sık görüşerek, 
sorunlarını dinleyerek sürekli beraber olmaya çalı-
şıyoruz. Bununla birlikte yakın gelecekte, iletişim 
ve mevzuat ile ilgili eğitimler de yapmayı planlı-
yoruz.
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Dekanlıkta göreve ilk başladığınızda “Bir 
hayalim var, yeni bir Açıköğretim Fakültesi bi-
nası yapacağım.” demiştiniz. Bununla ilgili bir 
gelişme var mı?

Bu hayalimi aslında mesleğimle de alakalı ola-
rak düşünüyorum. Biz öyle büyük bir aileyiz ki 
Açıköğretim Sisteminin binası büyük olmasına 
rağmen personelimizi kaldırmıyor. Hem bina-
mız belirli fiziksel şartlar altında artık özelliklerini 
yitirmeye başladı. Binamıza ek bir bina yapmak 
istiyoruz ve bu yeni binamızı da bağlantılı ola-
cak şekilde şu an içinde bulunduğumuz binanın 
arkasında bir alana yapmak düşüncesindeyiz. Ko-
nuyla ilgili proje çalışmalarımız başladı. Tahmin 
ediyorum bu yılın sonunda çalışmalarımız bitecek 
ve gelecek yıldan itibaren bu binaya ek bir Açıköğ-
retim Fakültesi binamız olmuş olacak.

Mezuniyetle ilgili bir organizasyon var mı?
Mezuniyetimiz 12 Haziran Cuma günü ola-

cak. Törenimiz, 3 fakültenin toplandığı ve 1000 
kadar öğrenci ile ailelerinin katılacağı bir toplantı 
şeklinde gerçekleşecek. İki Eylül Kampüsümüzde-
ki büyük Kapalı Spor Salonu’nda yapacağız. Çok 
fazla öğrencimiz olduğu için bütün öğrencilerimizi 
buraya getiremiyoruz tabii. Sadece başarılı öğren-
cilerimizi getirerek onlarla beraber bir mezuniyet 
töreni yapacağız.

Son olarak öğrencilerimize iletmek istediği-
niz mesajlar var mı?

Öğrencilerimize, daha iyi öğrenim malzemeleri 
ve teknolojik malzemeler sunmak istiyoruz. Daha 
fazla öğrenmenin yolunu açmayı planladığımız 
öğrencilerimizle daha fazla görüşmek istiyoruz. 
Tabii çok büyük bir aileyiz ama belki seçilmiş öğ-
rencilerimizle onların sorunlarını ve bu sorunlara 
nasıl çözümler bulunabileceğini yüz yüze konuş-
mak istiyoruz. 

AÇIKÖĞRETİMDE LABORATUVAR DERSLERİ İLE İLGİLİ
BİLİNMEYENLER

Kış dönemi bitse de Açıköğretim Fakül-
tesi’nde öğrenciler için eğitim hazırlık-
ları devam ediyor.  Yaz döneminde de-

vam edecek uygulamalardan biri de hiç kuşkusuz 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğ-
rencilerine analitik düşünme becerisi kazandıran, 
yaparak öğrenme yaklaşımıyla öğrencilerin günlük 
hayatla bilim ilişkisini kurmasına yardımcı olan 
Açıköğretim Fakültesi laboratuvar dersleri. Bu yıl 
4-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında kayıtları devam 
edecek olan laboratuvar dersleri; Eczane Hizmet-
leri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Tıbbi La-
boratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, 
Kimya Teknolojisi ve Elektrik Enerjisi Üretim, İle-
tim ve Dağıtımı Önlisans Programları bünyesinde 
veriliyor. Öğrencilerimize bu dersler ile ilgili daha 
detaylı bilgi verebilmek ve bu süreçte izleyecekleri 
adımları açıklayabilmek adına bültenimizin bu sa-
yısında Açıköğretim Fakültesi Uygulama Dersleri 
Koordinatörü Doç. Dr. Evrim GENÇ KUMTE-
PE ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Yard. Doç Dr. Didem PAŞAOĞLU
Araş. Gör. Ece DOĞANTAN   
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Öncelikle bu derslere kimler başvurabilir? 
Derslerin ön koşulları ile ilgili kısaca bilgi ve-
rebilir misiniz?

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim önli-
sans programlarında yapılan yaz dönemi labora-
tuvar derslerinin bir bölümü için bazı ön koşul-
lar bulunmaktadır. Söz konusu ön koşullar, bazı 
teorik derslerin laboratuvar dersini almadan önce 
tamamlanmış olması şeklindedir. Bu programlara 
ilişkin her bir ön koşul programların e-öğrenme 
portallarında öğrencilerimize duyurulmuştur. O 
nedenle öğrencilerimizin kayıt olmadan önce bu 
duyuruları titizlikle incelemeleri gerekmektedir.  
Öte yandan kayıt sistemimiz söz konusu ön ko-
şulları kontrol edecek şekilde yapılandırılmıştır. 
Böylece herhangi bir programdaki öğrenci ön ko-
şullardan birini bile yerine getiremiyorsa sistem 
öğrencinin kaydını almayacak ve öğrenci bir uyarı 
ekranıyla karşılaşacaktır. Elektrik Enerjisi Üretim, 
İletim ve Dağıtımı Önlisans Programındaki labo-
ratuvar dersleri için ise herhangi bir ön koşul uy-
gulaması yoktur.  Özetle, aktif veya pasif konum-
da olan ve gerekli tüm ön koşulları yerine getiren 
öğrenciler uygulama dersine kayıt yaptırabilir. 

Peki, yaz döneminde laboratuvar ortamında 
yürütülen bu uygulama dersleri nerede yapılı-
yor?

Dersler sadece Eskişehir’de Anadolu Üniversi-
tesi’ndeki ilgili birim (Örneğin, Fen Fakültesi, Ec-
zacılık Fakültesi v.b.) laboratuvarlarında öğretim 
elemanları tarafından yürütülmektedir. Bu prog-
ramlara kayıtlı öğrencilerin Anadolu Üniversitesi 
dışında başka bir yükseköğretim kurumunda uy-
gulama dersi almaları mümkün değildir. Öğrenci-
ler uygulamaya gelirken uygulama ders kitaplarını 
da beraberinde getirmelidir. Öğrencilerimiz, labo-
ratuvar ders kitaplarını kayıtlı oldukları progra-
mın e-öğrenme portalında yer alan dersler bölü-
münü tıklayarak ve ilgili kitabı seçerek elektronik 
(pdf ) formatta açabilir, isterlerse kaydedebilirler.  

Yaz uygulama dersleri için öğrenciler ne za-
man ve nasıl kayıt yaptırılabilirler?

Kayıt dönemi genellikle Mayıs ayının ilk haf-
tasında gerçekleşmektedir. 2014-2015 öğretim 

yılında söz konusu tarihler 4-8 Mayıs 2015 ola-
rak Açıköğretim Fakültesi Akademik Takviminde 
belirtilmiştir. Söz konusu tarihler arasında öğren-
ciler http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden 
TC. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak 
‘Laboratuvar Derslerine Kayıt’ linkinden kayıtla-
rını gerçekleştirebilirler. Kayıt sayfası açıldığında 
kayıt yaptırmak istedikleri dersin yanındaki ku-
tucuğa tıklayıp dersi seçmeleri ve ardından ‘onay-
la’ butonuna basıp kayıt olmaları gerekmektedir. 
‘Onayla’ butonuna tıklayan öğrenci “kaydınız ba-
şarıyla alınmıştır” penceresini gördüğünde sisteme 
başarıyla kaydedildiğini anlamalıdır. Kayıtla ilgili 
öğrencilerin dikkat etmesi gereken diğer bir konu 
da kayıt haftasını dikkatle takip etmeleridir. Kayıt 
haftasını herhangi bir nedenle kaçıran öğrencilerin 
kaydı ilgili öğretim yılı için kesinlikle alınmaya-
caktır. 

Öğrenci uygulama dersinden başarısız olur-
sa nasıl bir yol izlemelidir?

Sisteme kayıt yaptırdığı halde yüz yüze labora-
tuvar derslerine katılmayanlar devamsızlıktan ba-
şarısız olacaklardır. Söz konusu derslere bir sonraki 
yıl tekrar kayıt olmaları ve devam etmeleri gere-
kecektir. Devamsızlık problemi olmadığı halde sı-
navlardan geçer not alamayan ve başarısız olan öğ-
rencilerin de takip eden yıllarda sadece ara sınavlar 
ve final sınavına katılmaları ve başarılı olmaları 
gerekmektedir. Laboratuvar derslerine tekrar yüz 
yüze katılmalarına gerek yoktur.

Son olarak laboratuvar dersleri ile ilgili ekle-
mek istedikleriniz nelerdir?

Eskişehir’de kaldığı süre içinde konaklamaları 
öğrencilerin kendilerine aittir. Bu nedenle öğrenci-
lerin kalacakları yerleri Eskişehir’e gelmeden önce 
belirlemelerinde yarar vardır. Öte yandan kayıt 
yaptıran öğrencilerin bir listesi Kredi Yurtlar Ge-
nel Müdürlüğü aracılığı ile şehirdeki devlet yurt-
larına bildirilmektedir. Öğrenci dilerse bireysel 
başvurusunu yaparak bu yurtlarda kalabilir.

SÖYLEŞİ
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AÇIKÖĞRETiM

MEKTUP VAR!

SAYILARLA

ÖĞRENCİMİZDEN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI

Milyon Öğrenci 1.2

Sınav Merkezi108

1.421 Ders

2.716 Bina

717 Üniversite 
Temsilcisi

435.000Toplam: Görevli

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNDE 
ÖĞRENCİ OLMAK

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında Ana-
dolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü’nde öğrencimiz olan Pamukkale Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda öğretim üyesi Prof. Dr. Göksel Altınışık, 
Açıköğretim Sistemi’ne duyduğu memnuniyeti 
dile getiren bir mektup yazmıştır. Sizlerle payla-
şıyoruz…

Son iki yıldır bütün özgeçmiş yazılarımı 
şöyle bitiriyorum: “Pamukkale Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 

Anabilim Dalı’nda Profesör, Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğ-
renciyim”. En son “Gelinciğin Yalnızlığı” adındaki 

Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Canatay HACIKÖYLÜ Arş. Gör. Gökhan ÖNDER
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MEKTUP VAR!
ÖĞRENCİMİZDEN

şiir kitabımın şair hakkındaki bilgi kısmında böy-
le tanıttım kendimi. Bundan da büyük mutluluk 
duyuyorum.

Sayısal alanda çalışmalarla geçen bir yarı ömür-
den sonra, artık sosyal bilim alanında da sistematik 
öğrenme zamanı geldi diye düşünmeye başlamış-
tım. Kitap okumayı hep sevdim. Boş zamanlarım-
da değil, her zaman yarattığımda. Ama bu aynı şey 
değil. Okuluna gidip belirli bir program eşliğinde, 
basitten karmaşığa, yüzeyselden derine okumak 
istiyordum. Hem çalışıp hem bunu yapabileceğim 
bir fakülte olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim Fakültesi’nin sayfasına girdim. 

Üniversite sınavına yeniden hazırlanmak gö-
zümde büyüyordu aslında. Yine de zorunluysam 
yapacaktım. Sıfırdan matematik, edebiyat, tarih, 
coğrafya... Zor geldi elbette. Ama birden mucize 
gibi bir şey oldu. İnternet sayfasında “Sınavsız 
İkinci Üniversite” sekmesini gördüm. Hemen içi-
ne girip incelemeye koyuldum.

Tam bana göreydi. Sosyoloji bölümünü gö-
züme kestirdim. Derslerini inceledim. Hatta bazı 
kitaplarına bile önden baktım. Aklımdaki karşıma 
çıkıvermişti. Çevreme de duyurmaya başladım. 
Bu şansı kim duysa hemen kolları sıvar diye dü-
şündüm. Herkes olmasa da azımsanmayacak bir 
sayıda arkadaşım seçtikleri bölüme kayıt oldular. 
O dönem saymıştım; sanırım 20 kişiydi. “İyi ki 
haber verdin” diyenlerin sayısı bu. Haberim ol-
madan, benden heveslenip de kayıt olan varsa sayı 
artabilir. Biri ilkokul öğretmenim, kendisi “Med-
ya ve İletişim” bölümünde okuyor. Okul arkadaşı 
olduk yıllar sonra. 

Kayıt günüyle ilgili de hoş bir anım var. Sabah 
babam aradı. Bankaya harcımı yatırmaya gitmiş. 
Yatıramamış. “Sanırım önce sen internetten bir 
form dolduracakmışsın” dedi. Hemen hallettim, o 
da parayı yatırdı. O zamandan beri her kayıt dö-
nemi ilk gün, babam “İşlem tamam” diye arıyor. 
Ben de notların açıklandığı an arayıp “her kuru-
şunun hakkını verdim, babacım” diyorum. Çan 
eğrisini yükseltiyormuşuz diye kızanlar da varmış. 
O konuda yorum yapmak istemiyorum. Çalışma-
dan geçmenin çok zor olduğu bir okuldayım. Bir 
de hakkını vererek öğrenmek istiyorum. Yaşamım 
boyu her işimi böyle yaptım. Şimdi değişemem... 

Belki çalışmak konusunda ek bir güdülenme sağlı-
yoruzdur. Dilerim…

Evet, iki yıl bitecek yakında. Dolu dolu... Seve 
seve... Bir an bile pişman olmadan.  Halen çevre-
me önermeyi sürdürüyorum. Aslında bir araştırma 
yapıp sosyal bilimler kongrelerine göndermeyi çok 
istiyorum. Akademisyen olarak yılların birikimini 
yeni alanıma da aktarmak güzel olacak. 

Sınavlara değişik illerde girilebilmesi bir başka 
güzellik... Sınav zamanına denk gelen bir toplan-
tım olmuştu başka bir şehirde. Onca çalışmışken, 
dönem kaybetmeden bitirmeyi planlarken, hatta 
olursa derece bile yapmayı hedef koymuşken o 
sınavdan vazgeçemezdim. Sınav yeri değiştirme 
sistemini bu sırada öğrendim. Hem toplantıma 
katıldım hem sınavlarıma girdim. Sonra da “Sınav 
Sınav Anadolu” projesi başlattım. Olanak bul-
dukça başka şehirlerde girmek istiyorum. Hatta 
sonuncu sınavıma Eskişehir’de girip, öğretmenle-
rimle tanışmayı düşünüyorum. Bakalım ne kada-
rını gerçekleştirebileceğim…

Bir önemli konu daha var ki mutlaka değin-
meliyim. Her ilde bulunan Açıköğretim Fakültesi 
bürolarının çalışanları… Ben şehrimdeki (Deniz-
li) çalışanlara minnettarım. Çok sıkışık zamanla-
rımda bile ellerinden gelen kolaylığı sağlıyorlar. 
Dönem dönem ve çok da sık olarak nasıl yoğun 
çalıştıklarını görüyorum ve her defasında yardımcı 
olmaya odaklanmış yaklaşımları beni gururlandı-
rıyor. Neden gururlanıyorsun diye sormayın; ben 
bu koca ailenin üyesiyim, öyle hissediyorum. Bir 
uzaktan eğitim etkinliğinin bunu hissettirmesinin 
hiç de kolay olmadığının farkında olarak… 

Bunları anlatma olanağı bulduğum için çok 
mutluyum. Aslında bir sürü daha hoş anım oldu. 
Belki zaman olur yeniden yazarım. Aslında öğren-
ci arkadaşlarımınkileri de öğrenmek isterim. Bu 
sistemi kurgulayan, kuran, var eden, sürdüren, 
emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler… Hepi-
mize başarılar…

Prof. Dr. Göksel Altınışık
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


