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AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 
ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SEVİNCİ
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Açıköğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı
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Genel Yayın Yönetmeni
İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı

Yrd. Doç. Dr. Barış KILINÇ

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri me-
zuniyet töreni 12 Haziran 2015 tarihinde 
İki Eylül Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. 

Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakül-
tesi ve yurt dışı programlarından mezun bin ikiyüze ya-
kın öğrencinin katıldığı mezuniyet töreni yapıldı. Söz 
konusu tören öncesinde Yunus Emre Kampüsü’ndeki 
Açıköğretim Binasının bahçesinde Açıköğretim Siste-
mi’nde bölüm bazında birinci olan öğrencilere Anadolu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açık- 
öğretim Sistemi’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve 
Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, 
İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, 
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Durucasu ta-
rafından mezuniyet ödülleri verildi. 

İki Eylül Kampüsü Kapalı Spor Salonu’nda saat 
16:00’da başlayan mezuniyet töreninde konuşan Ana-
dolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan 
“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, otuz yılı aş-
kın geçmişi ile Türkiye’nin hemen her yerinden ve hatta 
Türkçe konuşulan birçok ülkeden mezunlar verebilen 
köklü bir kurumdur. Bizler, Anadolu Üniversitesinin 
bütün çalışanları, isteyen herkese eğitim hakkının kut-
sallığına inanarak bu hizmeti verebilmenin gururu ile 
çalışmalarımıza hiç durmadan devam etmekteyiz” dedi.

Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Mezuniyet töreninde Açıköğretim Sistemi mezunları adına İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Güler Ulus, Azerbay-
can’dan gelen mezun öğrenciler adına ise, İşletme Bölümü mezunu Ayten Garayeva konuştu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fa-
külteleri öğretim üyelerinin mezun öğrencilere temsili diplomalarını vermesinin ardından Bora Uzer ve Evrim Özsuca’nın müzik 
performansıyla öğrenciler doyasıya eğlenme fırsatı buldu. 

Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan bölüm birincisine hediyesini takdim ederken
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Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yücel Güney bölüm birincisine hediyesini takdim ederken

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Durucasu 
bölüm birincisine hediyesini takdim ederken

İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın 
bölüm birincisine hediyesini takdim ederken

AÖF Binası önünde 
bölüm birincileri aile fotoğrafı

Mezuniyet törenine 
Azerbaycan’dan katılan 

mezunlarımız
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ANADOLU MOBİL
Arş. Gör. Vedat TOPRAK

Anadolu Üniversitesi Resmi Mobil uygula-
ması Anadolu Mobil, artık hem IOS işle-
tim sistemli cihazlarda, hem de Android 

işletim sistemli cihazlarda kullanıma sunulmuştur.
Öğrencilerine mesafe tanımaksızın hizmet ver-

meyi ilke edinen Anadolu Üniversitesi, resmi mobil 
uygulaması Anadolu Mobil ile aradaki mesafeyi daha 
da kısaltmayı amaçlıyor. 

Yeni, şık ve güçlendirilmiş tasarımıyla iOS/And-
roid Anadolu Mobil uygulaması, Anadolu Üniversi-
tesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 
geliştirilmiştir. Uygulama Türkçe ve İngilizce dil des-

İşletim Sistemi

Android

iOS

İşletim Sistemi

Android

iOS

Yeni Kullanıcılar 

384.222

99.939

Yeni Kullanıcılar 

192.813

45.685

teği vermektedir. Cihaz Türkçe dışında herhangi bir 
dile ayarlıysa uygulama İngilizce çalışacaktır. Anadolu 
Mobil, Örgün ve Açıköğretim öğrencileri ile üniversi-
te personeline hizmet veren ücretsiz bir uygulamadır.

Uygulama iOS cihazlar (iPhone/iPad) için App 
Store’da, Android cihazlar için ise Google Play Sto-
re’da bulunmaktadır. Uygulamayı indirdikten sonra, 
uygulamanın logosu ekranda görülecektir. Uygula-
mayı kullanmak için cihazın internete bağlı olması 
gerekmektedir. Ancak bazı kısımlar, internet bağlan-
tısı varken bir kez girildiyse en son veriyi gösterebil-
mektedir.

Uygulamayı şu ana kadar telefonuna yükleyen kullanıcı sayısı

Şu an uygulamayı aktif olarak kullanan kullanıcı sayısı
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1. Kişiye özel menü (Giriş yapan kullanıcı rolüne göre menüye butonlar ekleniyor.)
2. Türkiyede bir ilk olan iTunes U (hem android hem iOS platformlarında)
3. Uzaktan yönetme (Kullanılan servisler ve veriler api ile kontrol ediliyor.)
4. Kullanıcılara bildirim gönderilebilmektedir.
5. Offline çalışabilmesi (Sınav sonuçları, yoklama, ders programı, ders kitabı offline olarak da çalışabilmekte)
6.  Kullanılabilirlik
7.  Multiplatform (Android, iOS)
8.  Kurum içinde yapılması (Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM)’da 

yapılmıştır.)

Uygulamayı Farklı Kılan Özellikler

UYGULAMANIN BÖLÜMLERİ

Açıköğretim Fakültesi’nden aldığınız derslerin 
kitaplarını ve videolarını cebinizde taşıyın. Sınav gi-
riş belgesi ve sınavda sorumlu olduğunuz üniteleri 
takip edin. Deneme sınavları oluşturup istediğiniz 
yerde çözerek pratiğinizi artırın.

AÖF Sınavlar
Açıköğretim öğrencileri geçmiş dönemler dâhil 

tüm notlarına, sınav giriş bilgilerine ve sınava dâhil 
olan ünitelere ulaşabilmektedir.

E-Öğrenme 
E-Öğrenme bölümünde dersin her ünitesine 

ait sesli kitaplar, dersin e-kitabı, deneme sınavları, 
TRT okul videoları ve konu anlatım videoları yer 
almaktadır. Deneme sınavlarında internet bağlan-
tısı varken ‘+’ (artı) düğmesine basılmasıyla ilgili 
dersin sorularından oluşan rastgele deneme sınavı 
oluşturulup cihaza kaydedilir. Sınava gir düğmesiy-
le birlikte sınav başlatılır. Sınav süresi 20 dakikayla 
sınırlı olup sınavdan çıkış yapılamamaktadır. Sınav 
esnasında ana ekran düğmesine basılırsa zamanlayıcı 
durur. Kullanıcı uygulamayı tekrar açtığında kulla-
nıcıya devam edip etmemek istediği sorulur. Kulla-
nıcı devam ederse zamanlayıcı geri sayıma devam 
eder. Kullanıcı sınava devam etmek istemezse ilgili 
sınav uzaktaki veri tabanına kaydedilir. En fazla 5 
adet çözülmüş sınav gösterilir.

Bağlantılar
Üniversitemizin sosyal ağ bağlantıları, örgün ve 

açık öğretim bağlantıları bulunmaktadır. Sosyal ağ 

bağlantıları eğer ilgili sosyal ağ uygulaması cihazda 
yüklüyse o uygulamada açılır. Değilse uygulamamı-
zın içindeki web görüntüleyici ile açılmaktadır.

Takvim
Takvim bölümü etkinlikler ve akademik takvim 

sekmelerini içerir. Akademik Takvim Örgün, Açı-
köğretim ve Yurtdışı programlarından oluşmaktadır.

iTunes U
iTunes U ikonuna basıldığında uygulama, Ana-

dolu Üniversitesi iTunes U sayfasına geçiş yapar. 
iOS cihazlarda iTunes U için Apple tarafından geliş-
tirilmiş özel uygulama açılırken Android cihazlarda 
web sayfası görünümünde açılır. 

Şifre İşlemleri
Bu bölümde şifre hatırlatma vardır. TC numara-

nız ile giriş yaptığınızda size sms ile şifreniz gönde-
rilecektir.

#sor|izle|öğren
Açıköğretim öğrencilerin sık sorulan soruları ve 

cevapları bulabileceği bir bölümdür.

KAREKOD UYGULAMASI
Öğrencilerimiz kayıt sırasında kendilerine veri-

len kitap ayraçlarının üzerinde bulunan karekod ile 
kullanarak uygulamayı indirebilmektedirler.

Uygulama ile ilgili yasal haklar, kullanım şartları 
ve kullanım kılavuzuna mobil.anadolu.edu.tr adre-
sinden ulaşılabilir.
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“ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN MEZUN 
OLMAKTAN SON DERECE GURURLUYUM”

Arş. Gör. Kübra AŞAN

Açıköğretim,  İktisat ve İşletme Fakülteleri 
mezuniyet töreninde, mezunları temsilen 
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden 

birincilikle mezun olan öğrencilerimizden Güler Ulus 
konuşma yaptı. Özel bir şirkette yöneticilik yapan, 44 
yaşında ve iki çocuk annesi olan Güler Ulus’un sami-
mi ve anlamlı konuşmasına yer vermek istedik bu sa-
yıda.

Merhaba Gençler, Mezun oluyor muyuz? Bunu 
hak ettik değil mi? Kesinlikle hak ettik. Hayatımda 
ilk defa bu kadar büyük bir kalabalık karşısında ko-
nuşuyorum. Heyecanımı ve hatalarımı mazur görün 
lütfen. 

Ben tam 44 yaşımdayım (geceleri saymazsak 22 
diyelim). Bu arada 22 yıldır aynı şirkette çalışıyorum 
ve 15 yıldır da yöneticilik yapıyorum. Eğitime âşık, 
çocuklarına okuma kültürünü aşılama çalışan bir an-
neyim. Benim iki tane oğlum var. Ege orta ikiye Emre 
ilkokul ikiye gidiyor ve ben bugün burada Üniversi-
te’den mezun oluyorum. Yani anlayacağınız bizim ba-
bamızın işi çok zordu, evde üç tane öğrenci okutmak 
kolay değildi. Ben sözlerime başlamadan önce dört yıl 
içinde bana son derece yardımcı olan eşime, sabrı ve 
desteği için çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. 
Ayrıca sınav dönemlerimde testlerimde bana yardım 
eden oğlum Emre’ye ve Türk Dili dersinde takıldığım 

noktalarda bana konu anlatan oğlum Ege’ye de çok 
teşekkürler.

Anadolu Üniversitesi’nden mezun olmaktan son 
derece gururluyum. Bu mezuniyet bana tam 21 yıl 
geç geldi. Belki sizlerin çoğu 21 yaşında bile değil ama 
şöyle söyleyeyim; siz daha doğmadan önce 1990 yı-
lında üniversite sınavına girmiştim fakat o zamanki 
koşullar bana okuma imkânı vermemişti. Ancak 40 
yaşımda yakaladığım bir af sonucu tekrar okul hayatı-
na başlamaya, içimde kalan o eksikliği tamamlamaya 
karar verdim. Zannetmeyin ki bu çok kolay oldu. Çok 
zordu, çünkü siz taze beyinlerin bir kerede okuyup al-
gıladığını ben üç kerede anlıyordum. Hele o birinci 
sınıfta Matematik dersindeki karekökler ömrümü tü-
ketti. Yapamayacağım diye geceler boyu çalıştım. Bir 
ara ben bu işten vazgeçsem mi diye de düşünmedim 
değil ama asla pes etmedim.

Matematikle ilgili şöyle bir anımı anlatmak isterim. 
Sınav öncesi gece gündüz çalıştım ve o sene kredili sis-
tem yok, ilk sınavdan 92 aldım. 25 soru soruluyordu 
o zaman, ikinci sınav zamanı geldi sınava girdik çıktık, 
cevap anahtarları yayınlandı. Gene 92 alıyorum mut-
luluktan uçuyorum. Cevap anahtarında bir sorunun 
cevabının yanlış yayınlanmış olduğunu fark ettim ve 
AÖF’e e-posta yazdım. Çok kısa zamanda e-postama 
yanıt verdiler, yanlışlık olduğunu ve gerekli düzeltme-
nin yapılacağını yazmışlar. Şirketteki herkes bana “92 
alıyordun şimdi 96 oldu ne kadar hırslısın”, dediler, 
belki de farklı yorumladılar. Oysaki ben bambaşka bir 
yönden bakıyordum, evet ben geçmiştim ama o hatayı 
bildirmekle belki de birçok kişiye 4 puan kazandırmış 
ve 46 ile kalacak olan arkadaşlarımın geçmesini sağla-
mıştım. Bunu dile getirdiğim de herkes ne maksatla 
yaptığımı anladı. Evet, o 4 puan bana bir şey kazan-
dırmadı ama belki birçok arkadaşıma faydası oldu. 
Bu yüzden sizler ne yaparsanız yapın sadece kendinizi 
düşünmeyin. Karşılıksız yapılan tüm iyilikler bir gün 
mutlaka döner dolaşır sizleri bulur.                                      

Bence bu okulu uzaktan öğretim ile bitirebilen 
herkes son derece başarılıdır. Neden mi? Çünkü ör-
günde okuyan arkadaşlarımız her gün okula gidip 

Mezun öğrencimiz Güler Ulus
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Araş. Gör. Kübra AŞAN

AZERBAYCAN’DAN ÖĞRENCİLERİMİZ 
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

geliyor, derslere giriyorlar. Hocaları karşılarında, ta-
kıldıkları yerleri sorabilme şansına sahipler. Oysa biz 
tamamen kendi çabamızla hayatın içinde koşuşturur-
ken bir yandan da ders çalışarak sınavlara hazırlanıyo-
ruz. Bizim ana kitaplarımıza çalışan arkadaşlar çok iyi 
bilirler. Kitaplarımız çok güzel hazırlanmış. Evet, çok 
detaylı, çok uzun üniteler ama gerçekten öğrenmek 
isteyenler için bir hazine. Sadece kitabı okuyarak bile 
çok fazla bilgiye sahip olabiliyoruz. 

Bunun yanı sıra ben Anadolu Üniversitesi’nin 
uzaktan eğitim programlarında bir numara olduğunu 
düşünüyorum. Biz öğrenciler için o kadar çok imkân 
sağladılar ki… E-seminerler vasıtasıyla dersler, çalış-
ma alanlarımdaki testler, slaytlar, sesli kitaplar ayrıca 
TRT okul ile hazırlanan ders videoları, sınav öncesi 
soru çözümleri, hafta sonları yüz yüze danışmanlık 
hizmetleri ve daha bir sürü materyaller. Açıkçası ben 
başarımı bütün bu materyalleri kullanarak elde ettim. 
Her pazar günü derslere gittim, videoları seyrettim ve 
bütün kitapları özümseyerek okudum. Bu imkânlar 
başka üniversitelerde var mı? Bilmiyorum ama bildi-
ğim bizim üniversitemiz bu konuda en üst sıralarda.

Birinci sınıfta kredili sistem yoktu. Bu sistem gel-
diğinde çok korktum ama bu sistem muhteşem. İki 
sistemi de gören biri olarak dersleri geçmek çan eğrisi-
ne bağlı olduğu için bu sistemde daha kolay. Bu arada 
çanı yükselttiğim için çok özür dilerim.

İzninizle son olarak bu zorlu süreçte bana çok des-
tek olan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Öncellikle 
Anadolu Üniversitesi’ndeki; gerek e-seminerlerde ge-
rekse TRT okul videolarında bizlere yardımcı olmak 
için çırpınan tüm hocalarıma, yüz yüze danışmanlık 

12 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen me-
zuniyet töreninde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi Azerbaycan’dan gelen mezun öğrenciler de yer 
aldı. Öğrencilere Anadolu Üniversitesi Azerbaycan 
Programları Koordinatörü Azer Hatemov ve Ana-
dolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Öğrenci 
İşleri Müdürü Araz Hatemzade eşlik etti. Anadolu 
Üniversitesi Azerbaycan Programları Bilgi Teknolo-
jileri Bölüm Başkanı Ferid Mammadov’un liderli-

hizmetlerinde görev alan Marmara Üniversitesi’ndeki 
hocalarıma, dualarını benden eksik etmeyen anneme, 
şirkette bu işi başaracağıma inanan ve beni sürekli gaz-
layan ekip arkadaşlarıma, bana hep “abla abla” diye 
yaklaşan samimi ve içten öğrenci arkadaşlarıma teşek-
kür ederim. İnanın daha çok teşekkür etmem gereken 
kişiler vardır ama bu heyecanla unutmuşumdur. Beni 
mazur görün unuttuğum herkese çok ama çok teşek-
kür ederim.

Benim hayatta en önem verdiğim şey insan ilişki-
leri oldu. Hayat paylaştıkça güzelleşir sloganım oldu 
ama bunlardan da önemli olan bir şey var ve inanın 
sizin de çok işinize yarayacak bir şey;

Her zaman nerede olursanız olun, kiminle ko-
nuşursanız konuşun lütfen kendinizi bir merdivende 
hayal edin ve karşınızdaki kişiyi bir üst basamağa ken-
dinizi bir alt basamağa koyarak konuşun. Mütevazılık 
hayat boyu size hiçbir şey kaybettirmez ama çok şey 
kazandırır. Yeni bir yola çıkacaksınız, iş hayatı ile kar-
şılaşınca çok değişik insanlar tanıyacaksınız,  dediğim 
taktiği uyguladığınız takdirde inanın her zaman kaza-
nacaksınız.

Bundan sonraki hayatında başarılarınız katlanarak 
devam etmesini, kitaplarınızın en iyi arkadaşlarınız ol-
masını temenni ederim. Lütfen bol bol kitap okuyun 
ve okutun.

Aldığım bu diplomayı 84 yaşındaki anneme ve 
rahmetli babama hediye ediyorum. Yaklaşan Babalar 
Gününüzü de kutluyorum.

Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler umarım sı-
kılmamışsınızdır.

ğindeki öğrenci kafilesinde, Açıköğretim, İktisat ve 
İşletme Fakültelerinden mezun olan 30 öğrenci yer 
aldı. Üniversitemizin sadece ulusal değil, uluslararası 
alanda da başarılı olduğunun bir kez daha görüldüğü 
törende, İşletme Bölümü mezunu Ayten Garayeva 
mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştirdi. 
Mezun öğrencimiz Ayten Garayeva’nın anlamlı ko-
nuşmasına gelin hep beraber göz atalım...
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Sayın Rektörum, sayın hocalarım, değerli misa-
firler ve mezun arkadaşlarım. Ben Ayten Garayeva, 
Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları İşletme 
Fakültesi, İşletme Bölümü  mezunuyum.

2014-2015 ögretim yılı mezuniyet töreninde 
Azerbaycan`dan mezun olan arkadaşlarımı temsilen 
burdan sizlere sesleniyor olmaktan ayrıca gurur duyu-
yorum.

Bu gün sevinçli ve heyecanlıyım, çünkü dünyanın 
en büyük üniversitelerinin birinden  mezun oluyo-
rum.

Ben liseyi Rus dilinde bitirdim, ama üniversiteme 
Türk dilinde devam etmeye karar verdim. Anadolu 
Üniversitesi açık ve uzaktan öğretim sistemini seçtim. 
Azerbaycan`ı terk etmeden Anadolu Üniversitesi saye-
sinde kendimi geliştirerek eğitimimi tamamladım ve  
bugün mezun olarak burdayım.

Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan öğretim sis-
temiyle eğitim veren Azerbaycan Programları`nda 
okuduğum dört senede uzaktan eğitim sisteminin 
doğrulduğuna yakından tanık oldum.

Eğitim aldığım bu dört yılı çok güzel anılarla nok-

taladım. Geçen zaman zarfında onur belgesi aldım, 
gireceğim tüm sınavlara ve hayat koşullarına daha iyi 
hazırlanabilme fırsatını buldum. En önemlisi de her 
açıdan hayatıma yön veren bu süreçte kendime olan 
özgüvenimi tekrar kazandım.

Mustafa Kemal Atatürk`ün de belirttiği gibi “Eği-
timdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek 
bir toplum olarak yaşatır; ya da milleti esarete ve sefa-
lete sürükler” sözü eğitimi en veciz şekilde özetlemiştir.

Anadolu Üniversitesi bize üniversiteden hayata 
doğru uzanan yolda kendimizi ve çevremizi sürekli 
izlemeyi, değişmeyi, dönüştürmeyi, geliştirmeyi; daha  
iyiyi, daha güzeli aramayı, sorunlar karşısında çözüm 
bulmayı, asla pes etmemeyi öğretti.

Eğer istemesini bilirseniz, isteklerinizde ısrarcı 
olursanız yapamayacağınız hiçbir şey yoktur.

Biz sadece Türkiye’nin değil, dünyanın eğitim tek-
nolojilerindeki en güçlü, en nitelikli üniversitesinden 
mezun oluyoruz.

Biz Anadolu Üniversitesi’ni oluşturan o büyük ai-
lenin bir parçasıyız. Birimizin başarısı hepimizin gu-
rurudur. 

Haydar Aliyev`in  belirttiği gibi bizler “Bir millet 
iki devletiz”.

Bu çok anlamlı günde hep birlikte olmaktan bü-
yük mutluluk duyuyorum.

Başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Naci Gündo-
ğan olmakla,  Açık ve Uzaktan Öğretim programla-
rını oluşturan ve emeği geçen değerli bilim insanları 
olmak üzere, ders aldığım tüm değerli hocalarıma ve 
bu süreçte benden desteklerini esirgemeyen aileme de 
minnettarım.

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyor, bu güzel 
mezuniyet töreninin asla unutulmamasını diliyorum.

Gelecek, her birimize başarı ve mutluluk getirsin.

Mezun öğrencimiz Ayten Garayeva

Mezuniyet törenine 
Azerbaycan’dan 

katılan mezunlarımız
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AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR 
BÖLÜMÜ TOPLANDI

lık, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Bankacılık ve 
Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, 
Ev İdaresi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yerel Yöne-
timler, Lojistik, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanı-
tım, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Büro Yönetimi 
ve Yönetici Asistanlığı, Özel Koruma ve Güvenlik, 
Kültürel Miras ve Turizm, Turizm ve Seyahat Hiz-
metleri, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Emlak 
ve Emlak Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Adalet, Çağrı 
Merkezi Hizmetleri, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim 
ve Dağıtım, Spor Yönetimi, Tarım, İşletme Yöneti-
mi ve Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarından 
mezun olan öğrencilerimiz, bitirdikleri programın 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülte-
si’nin 28 ön lisans programı akredite edil-
di. İngiltere’de üniversitelerin %97’siyle 

birlikte çalışan ve dünya genelinde yaklaşık 100 ül-
kede faaliyet gösteren uluslararası, tarafsız ve bağım-
sız Pearson - Edexcel kurumu tarafından verilen ak-
reditasyon uluslararası düzeyde kabul görmektedir. 
“Pearson Assured” sertifikası, uluslararası geçerliliği 
olan, akademik ya da iş başvurularında avantaj sağ-
layabilecek bir sertifikadır. Bu sertifikayı almak için, 
aşağıdaki şartları gerçekleştirmek gerekmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Marka İletişi-
mi, Medya ve İletişim, Fotoğrafçılık ve Kameraman-

MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZ “PEARSON ASSURED” 
SERTİFİKASINI NASIL ALABİLİR?

Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Açıköğretim Fakültesi’nin İktisadi ve İda-
ri Programlar Bölümü bu yıl ikinci defa 
toplandı. Toplantıda bölümde yürütü-

len ve yürütülmesi planlanan bilimsel projeler ele 
alındı.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Barış Baraz ve Baş-
kan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Öznur Öztürk tara-
fından organize edilen toplantı 28 Mayıs 2015 ta-
rihinde Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Mavi 
Salon’da yapıldı.

Öncelikli olarak bilimsel proje yapmanın geti-
rilerinin açıklandığı toplantıda, özellikle İşletme ve 
İktisat alanında hangi konuların, nasıl projelendiri-
lebileceği tartışıldı. Katılımcılara kabul edilmiş bir 
bilimsel araştırma projesi örneğinin de dağıtıldığı 
toplantı karşılıklı fikir alışverişi ile tamamlandı.  

İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı ve Yardımcısı 
Prof. Dr. A. Barış Baraz ve Yrd. Doç. Dr. Öznur Öztürk
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uluslararası akreditasyona sahip olduğunu gösteren, ta-
nınmış ve talep edilen bu sertifikayı aşağıda belirtilen 
süreci yerine getirmek koşulu ile alabilirler.

1. Ocak 2015 tarihinden itibaren Anadolu Üniver-
sitesi Açıköğretim Fakültesi’nin akredite edilen 28 ön 
lisans programından birinden mezun olmak,

2. Pearson Assured’un ilgili linki üzerinden “Başvu-
ru Formu”nu doldurup, web sitesi üzerinden başvuru 
sürecini tamamlamak, 

3. Sertifika karşılığı olan ücreti, Pearson Assured 
başvuru formunda belirtilen banka hesabına yatırmak,

4. İlgili kurumlar tarafından başvuru ve kayıtlar 
kontrol edildikten sonra sertifika alma koşulu sağlan-
dığı takdirde e-postanız üzerinden onay ya da ret bil-
gisi almak,

5. Başvuru formunda belirtilen Anadolu Üniversi-
tesi AÖF bürosundaki yetkiliye banka dekontunu gös-
termek. 

Yukarıda belirtilen koşullar sağlandığı takdirde baş-
vuru tarihinden en az üç hafta sonra imza karşılığı ve 1 
nüsha olarak başvuru formunda belirtilen AÖF büro-
sundan mezun ya da mezunun birinci derecede yakını 
kimlik göstermek koşuluyla “Pearson Assured Sertifi-
kasını” alabilecektir.

AÇIKÖĞRETİMDE LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLIYOR
Yard. Doç Dr. Didem PAŞAOĞLU
Araş. Gör. Ece DOĞANTAN

SAMPLE

Kayıtları 4-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında sona 
eren laboratuvar dersleri;  bu yıl Haziran ile Ağustos 
ayları arasında yedi haftalık periyotlarla Eskişehir’de 
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Fen Fa-
kültesi laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor. Yaz döne-
mi programında “Atölye Çalışması I”, “Atölye Çalış-
ması II” ve “Devre Analizi Laboratuvarı” olmak üzere 
üç laboratuvar dersi mevcuttur. Söz konusu yaz döne-
mi laboratuvar dersleri sadece 2012-2013 akademik 
yılında ve takip eden yıllarda programa kayıt yaptıran 
öğrenciler için zorunludur. Bu dönemden önce prog-
rama kayıt yaptıran öğrenciler yaz dönemi laboratuvar 
derslerine katılmayacaktır. 

Laboratuvar derslerinden başarılı olmak için %70 
devam zorunluluğu koşulu ile her bir laboratuvar der-

sinde yer alan toplam sekiz deneyden en az altı deney 
yapmış ve bu deneylerin raporlarından 100 üzerin-
den toplamda en az 60 puan almış olmak gerekir. 
Bu koşulları sağlayan öğrenci söz konusu laboratuvar 
dersinden “Yeterli” (YT) notu ile değerlendirilir.

Öğrenciler, uygulamaya gelirken ders kitapları-
nı da beraberinde getirmelidir. Ayrıca öğrencilerin 
Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartlarını 
yanlarında bulundurmaları ve kurşun kalem, silgi, 
cetvel ile basit bir hesap makinası getirmeleri gerek-
mektedir. Öğrencilerimiz, laboratuvar ders kitapları-
nı kayıtlı oldukları programın e-öğrenme portalında 
yer alan dersler bölümünü tıklayarak ve ilgili kitabı 
seçerek elektronik  (pdf) formatta açabilir, isterlerse 
kaydedebilirler. 
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Eskişehir’de kaldıkları süre içinde konaklama gi-
derleri öğrencilerin kendilerine aittir. Bu nedenle, 
öğrencilerin kalacakları yerleri Eskişehir’e gelmeden 
önce belirlemelerinde yarar vardır. Öte yandan kayıt 
yaptıran öğrencilerin bir listesi Kredi Yurtlar Genel 
Müdürlüğü aracılığı ile şehirdeki devlet yurtlarına 
bildirilmektedir. Erkek öğrenci yurdu Anadolu Üni-
versitesi Yunus Emre Kampüsü’nde, bayan öğrenci 
yurdu ise Osmangazi Üniversitesi Kampüsüne yakın 
konumdadır. Öğrenci dilerse bireysel başvurusunu 
yaparak bu yurtlarda kalabilir. Ayrıca, öğrenciler Ana-
dolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içerisinde 
bulunan Öğrenci Yemekhanesinden ücret karşılığında 
öğle yemeği yeme olanağına sahiptir.

Öğrenciler, http://aop.eogrenme.anadolu.edu.
tr/eeuid/genel-bilgiler/Sayfalar/uygulama.aspx ad-
resine girerek uygulama dersleri hakkında detaylı bilgi 
alabilirler. 

“Bir insanın neler yapabileceğini görememek en 
büyük engellilik halidir” demiş R. M. Hensel. 

Bu söyleşimizde sizlere Açıköğretim Sisteminden 
mezun olan ve engel tanımayan sayısız öğrencilerimiz-
den birinin, Yunus Emre ŞAHİN’in Açıköğretim Sis-
temi ailesine nasıl katıldığını aktarmak istedik.

Merhaba Yunus Emre Bey, nasılsınız?
-Merhaba, teşekkür ederim.

Öncelikle hangi bölümden mezun olduğunuzu 
ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde 
öğrenim görmeyi neden tercih ettiğinizi sormak 
istiyoruz.

-Hem Halkla İlişkiler ve Tanıtım hem de Kamu 
Yönetimi bölümlerinden mezun oldum. Tercih yapar-

A Ç I K Ö Ğ R E T İ M
SÖYLEŞİ

ENGEL TANIMAYAN!
Arş. Gör. Çağlar KARADUMAN

Mezun öğrencimiz Yunus Emre Şahin ailesiyle

DUYURU
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Mezun öğrencimiz Yunus Emre Şahin

ken bilgisayar öğretmenliği okumak tercihimdi. Fakat 
tercih ettiğim yerlerde hem tanıdığım yoktu hem de 
iklim olarak soğuk şehirlerde engelli biri olarak oku-
mam da yaşamam da zor olurdu. Ben de kendimi ve 
ailemi zor durumda bırakmamak için en iyi tercihimi 
üniversitenizi seçerek yaptığıma inanıyorum.

Peki, öğreniminiz ne kadar sürdü?
-Dört ya da beş yıl diyelim. İki yılı Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım bölümüydü. Bu bölümde okurken iş haya-
tına memur olarak başlamıştım. Bitirdiğimde iş haya-
tına alışabilmek, dinlenmek için bir yıl ara vermiştim. 
Ardından dikey geçiş hakkımı kullanarak Kamu Yöne-
timi bölümüne geçtim ve iki yılda elimden geldiğince 
başarılı bir şekilde bitirdiğime inanıyorum.

Öğrenim hayatınızda ve sınavlarda ne tür im-
kânlardan yararlandınız? Ne tür sıkıntılarla karşı-
laştınız? Açıköğretim Sisteminin size ne gibi yarar-
ları oldu veya sistem size ne gibi imkânlar sundu?

-Halkla İlişkiler bölümünü okurken akademik des-
tek sisteminizden yararlanmıştım. Bu uygulama bana 
üniversite ortamını kısmen de olsa görme ve yaşama 
olanağını vermişti. Daha çok bilgi öğrenip bu bilgileri 
insanlarla paylaşmaya başlayınca insanlarla olan diya-
loğum gelişmiş oldu. Bir olaya daha geniş açıyla bakıp 
değerlendirebilme imkânı buldum. Aldığım eğitim 
daha sosyal olmamı, daha başarılı diyaloglar kurmamı 
sağladı. Mezuniyet törenine davet etmeniz ilginiz ve 
yaşattığınız güzel duyguları unutmak mümkün mü? 
Sınavlarda ise engelli olmamdan dolayı farklı uygu-
lamalardan yararlandım. Çalışma hayatımın yoğun 
olması nedeniyle ders çalışamıyordum. Zor da olsa 
bir hafta izin alıp gecemi gündüzüme katarak çalışı-
yordum. Sınavlara hazırlanırken başlarda izin almakta 
sorun yaşamıyordum.  Fakat daha sonları izin almak 
sorun olmaya başlayınca, rapor ve yıllık izinlerimi kul-
lanmak zorunda kaldım.

Bu kadar çaba harcamanız karşılığında Anado-
lu Üniversitesi mezunu olmaktan ne derece mem-
nun kaldınız? Geliştirilmesini veya eklenmesini 
istediğiniz hizmetler veya imkânlar var mı?

-Böyle bir üniversiteden mezun olmanın ayrıcalı-
ğını yaşattığınız için memnun kalmamak elde değil 
ki. Anadolu Üniversitesi Rektörümüze, hocalarımıza 
ve değerli çalışanlarımıza tek tek sonsuz teşekkürleri-
mi sunuyorum. Hiçbir eksiklik hissetmedim. Her şey 
yerli yerindeydi.

Teşekkür ederiz, emin olun üniversitemizin 
hizmetlerinin hep daha iyi olması için uğraşan 
tüm personelimiz de sizin sevincinizi paylaşıyor. 
Peki, öğreniminizi ilerletmeyi ve lisansüstü öğre-
nim için Anadolu Üniversitesi’ne başvurmayı dü-
şünür müsünüz?

-Katılmam için bilgi verirseniz neden olmasın. 
Çünkü öğrencilerine bu düzeyde yardımcı olan, sa-
hip çıkan bildiğim bir tane üniversite var, o da Ana-
dolu Üniversitesi.

Açıköğretim Sisteminde gördüğünüz öğre-
nimle veya sınavlarla ilgili paylaşmak istediğiniz 
bir anınız var mı?

-Kamu Yönetimi bölümünde okurken son dö-
nemdeki sınavlara hazırlanıyordum. Ben yine bir 
haftalık izin alıp çalışıyordum. Hatırladığım kada-
rıyla son günlerinden biriydi. Gece sabaha kadar 
çalışırken uyuyakalmışım. Annem uyurken birden 
bana seslenmişti. Yanına gittiğimde bana “Oğlum 
seni rüyamda gördüm, kitaplara bakarken eğilmek-
ten boynun çok ağrıyordu ve ağrıya rağmen devam 
ediyordun. Rüyada sana o kadar çok seslenmiştim 
ki uyandığımda da hala sana sesleniyordum”, dedi. 
Çok şaşırmıştım, çünkü rüyasında gördüğü gerçekti. 
Bir de mezuniyet töreni var. Hani anlatılmaz yaşanır 
hatıralar vardır ya, işte benim yaşadığım o güzel duy-
guları kelimelere dökmek imkânsız.

SÖYLEŞİ



A 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

12

SÖYLEŞİ

DOÇ. DR. MESUT KURULGAN İLE ‘SANAL KAMPÜS’ ÜZERİNE 
BİR SÖYLEŞİ

Yrd. Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU
Arş. Gör. Ece DOĞANTAN

Günümüzde öğrencilerin; karşılaştıkları herhan-
gi bir sorunu çözebilmek, işlerini etkin biçim-
de yürütebilmek adına birer bilgi tüketicisine 

dönüşmeleri ve bu bilgiden en üst düzeyde yararlanmaları 
gerekmektedir. Çeşitli kaynaklarda “bilgiye ulaşma ve elde 
edilen bilgiyi etkin kullanma becerileri” olarak tanımlanan 
bilgi okuryazarlığı, bilgi tüketimi yolunda yaşamsal bir öne-
me sahiptir. Doğaldır ki; bilgi okuryazarlığı becerilerinin 
kazandırılmasında öncelikli sorumluluk eğitim kurumla-
rına aittir. Öğrencilerine çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve 
davranışları kazandırmakla yükümlü üniversiteler de bu 
anlamda büyük bir sorumluluğa sahiptir. Bu sorumluluğun 
bilincinde olan Doç. Dr. Mesut Kurulgan ve ekibi, öğrenci-
lerin kütüphane hizmetleri ve bilgi kaynaklarının kullanımı 
hakkında bilinçlenmesini sağlayarak, bilgi okuryazarlığı be-
cerilerinin en üst düzeye çıkartılması amacıyla, “Sanal Kam-
püs-Bilgi Okuryazarlığı Platformu”nu geliştirmiştir. Bülte-
nimizin bu sayısında Doç. Dr. Mesut Kurulgan ile Anadolu 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi olarak geliştirilen 
“Sanal Kampüs-Bilgi Okuryazarlığı Platformu” üzerine bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

Sanal Kampüs-Bilgi Okuryazarlığı Platformu’nu ge-
liştirmeye nasıl karar verdiniz?

Araştırmacı olarak Uzman Halime Yörü ile İşletme 
ABD Yönetim-Organizasyon yüksek lisans öğrencisi Mus-
tafa Cin’in yer aldığı ekibimizle birlikte, öncelikle yurt içi 
ve yurtdışında yapılan sanal kampüs ortamlarını inceledik. 
İncelemelerimiz sonucunda, bu uygulamaların binalardan 
oluşan kampüs ortamının üç boyutlu tasarımından öteye 
geçemediğini gördük.  Biz de farklı olarak Sanal Kampüs 

Sol baştan itibaren Mustafa CİN, Doç. Dr. Mesut KURULGAN, 
Uzman Halime YÖRÜ

ortamını, “öğrenci bakış açısıyla” değerlendirerek; hayat 
boyu eğitime katkı sağlayan, düşüncelerin özgürce konuşul-
duğu, eğitim araçlarının, ders ve mesleki konuların, bilimsel 
araştırmaların ve fikirlerin paylaşıldığı; oyun, müzik ve spor 
etkinliklerinin tartışıldığı; eğiten, öğreten ve sosyalleştiren 
bir ortam olacak şekilde tasarlamaya karar verdik.

Bize kısaca ‘Sanal Kampüs’ ortamından bahseder 
misiniz?

Sanal Kampüs ortamı Anadolu Üniversitesi’nin deneti-
minde öğrencilerin bilgi okuryazarlık durumlarının izlendi-
ği saydam bir forum ortamı oluşturuyor.  Forumda; Forum 
Kuralları, Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi, Kütüphane Tanıtımı, 
Öğrenme Materyalleri ve Ders Kitapları, Öykü, Roman ve 
Düşünsel Kitaplar, Projeler, Bildiriler, Makaleler, Lisansüstü 
Tezler ve Çevrimiçi Uzman Desteği gibi başlıklar yer alıyor. 

Bütün bunlara ek olarak; öğrencilerin Sanal Kam-
püs-Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Platformu’nu kullanmaları 
sağlanıp, ölçülen veri sayısının artırılması amacı ile C++ 
Programlama Dili’nde Anadolu Üniversitesi’ne ait AnaBil-
ge adında özel bir oyun geliştirildi. Oyundan elde edilen ve-
riler bir veri tabanında toplanıyor. Toplanan verilerin analizi 
ile de öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeyleri ölçülmekte ve 
böylece elde edilen bilgiler kullanılarak akademik çalışmalar 
yürütülmektedir.

Projenin üniversitemize ve öğrencilere olan katkıları 
nelerdir?

Proje süresi iki yıl olarak planlanan bu çalışma ile gele-
cek yıllarda da sürekli gelişim gösteren dinamik ve Anado-
lu Üniversitesi’nin denetiminde bir Sanal Kampüs ortamı 
gelişmiş olacaktır. Böylece öğrencilerin bilgi okuryazarlık 
düzeyleri, geliştirilecek bir yazılım ile ölçülmüş ve analiz 
edilmiş olacak. Analiz sonucunda elde edilen veriler ışığında 
akademik ortamda yayınlar yapılarak ulusal ve uluslararası 
platformda üniversitemizin imajının daha da güçleneceğini 
düşünüyorum. Projenin bir katkısı da üniversitemizin Mer-
kez Kütüphanesi’nin hizmet politikasının kullanıcı merkezli 
olarak oluşturulmasının sağlanmasıdır. Anadolu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan başta olmak üzere 
projeye destek olan tüm paydaşlara ben ve ekibim adına çok 
teşekkür ederim.

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlanan Sanal 
Kampüs-Bilgi Okuryazarlığı Platformu’na http://sanal-
kampus.anadolu.edu.tr web adresinden ulaşılabilmektedir.
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