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Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI

Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim sistemi mezunlarını tebrik ettiği konuşmasında
şu ifadelere yer verdi:
“Açıköğretim Sistemi mezunları bizim için farklı bir önem arz ediyor. Bunun öneminden bahsederken
Açıköğretim sisteminin birkaç özelliğini söylersem herhalde daha iyi anlaşılacaktır. Şöyle ki Açıköğretim
sistemi 40 yıla yakın bir süredir Türkiye’de şu anda aktif ve pasif olarak 3 milyona yakın öğrencisiyle
dünya sıralamasında ilk 3’e girmiş bir sistem. Yaklaşık 19 ülkede 47 irtibat noktası bulunan, yüzlerce
bölümü olan ve rahatlıkla milyonlarla ifade edebileceğimiz sayıda öğrenciye sahip bir sistem. O
nedenle buradan mezun olmak, bu sistemle çalışmak da önemli bir husus. Çünkü eğitim alanında
dünyada sayılı sistemlerden bir tanesi Anadolu Üniversitesinde yer alıyor.
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Bu sistemin bizim için önemli bir tarafı daha var. Biz, binlerce yıllık tarihinde eğitime önem vermiş bir
millet olarak zamanı ve çağı bu sistemle yakalıyoruz. Allah nasip ederse Anadolu Üniversitesi olarak bu
sistem sayesinde şu anda dünyada yaşanan dijital dönüşüme Türkiye Cumhuriyeti’ni biz taşıyacağız. O
yüzden mezuniyetinizin bizler için önemi de birer kilometre taşı olmanız. Sizler mezun oldukça bizler
daha iyi neler yapabiliriz diye sizlerin tecrübelerinden, görüşlerinden yararlanıyoruz.
Diplomalarınızı aldıktan sonra sizden bir isteğimiz var. Lütfen hayatınızda Türk milletinin sevdiği en
güzel şey olan hürriyetinizden vazgeçmeden başarınızın hakkını veriniz. Hiç kimseye, hiçbir gruba o
diplomanızı, şahsiyetinizi teslim etmeden eğitiminizin hakkını vermenizi hocalarınız olarak sizden
bekliyoruz. Biraz önce mezun arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Ailelerimize ışık tutmak zorundayız
o da bizim yaşantımızdan geçiyor. Çocuklar söylediğiniz sözlere değil yürüdüğünüzde bıraktığınız ayak
izlerine bakarlar. Yaşantınız çocuklara örnek olacaktır. Doğru yolda yürümenizi akademik alanda bir
büyüğünüz olarak sizden temenni ediyorum.”

Prof.Dr. Selim BAŞAR

Mezuniyet 2019 kapsamında mezunlarımızla buluşan Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Selim Başar, “Açık ve Uzaktan Öğrenme alanında
Türkiye’nin lider üniversitesi olarak, bugün itibariyle Türkiye’nin her yerinde mezun
verdik. Bugün burada bulunan mezunlarımız, tüm mezunlarımızı temsilen aramızdalar.
Onlarla bu heyecanlarını paylaşmak, onları mutlu görmek bizim en büyük ödülümüz.
Mezuniyetlerini kutluyor ve onlarla bu sevinci paylaşan ailelerini de tebrik ediyorum.”
şeklinde konuştu.
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Prof.Dr. Yücel GÜNEY

Bölüm birincileri ile düzenlenen toplantıda Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.
Yücel Güney, mezunları tebrik ederek başladığı konuşmasında “sizlerin iyi bir eğitim
almanızı sağlamak ve bölümlerinizden alanınıza hakim olarak mezun olmanız için
çok çalışıyoruz. Bu sebeple mezuniyetiniz bizim için çok anlamlı, sizlerle gurur
duyuyorum.” ifadelerine yer verdi.
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Prof.Dr. Celal Hakan KAĞNICIOĞLU

İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, “öğrencilerimizin talepleri
ile daha geliştirmeye çalıştığımız bu sistemden mezun olan siz değerli öğrencilerimizle
bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Bundan sonraki hayatlarınızda da başarılarınızın
devamlı olmasını temenni ediyorum.” Şeklinde konuştu.
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Prof.Dr. Şebnem TOSUNOĞLU

İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şebnem Tosunoğlu şse konuşmasında şu ifadelere
yer verdi; “gencinden yaşlısına bugün burada her yaştan mezunumuz var; ilk kez
üniversite okuyan, ikinci, üçüncü hatta altıncı üniversitesinden mezun olan, yıllarca
ara verdikten sonra bitirmeye karar vererek geri dönen ve mezun olan öğrencilerimiz...
Mezunlarımızın yanında ailelerinin sevinçlerini görmek ayrı bir mutluluk bizim için.
Onların bu sevinçlerine ortak olmak bizi de sevindiriyor. Hem mezunlarımızı hem
ailelerini kutluyorum.”
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Şehriban YİĞİT

Üniversitemiz Açıköğretim
Fakültesi
Yerel Yönetimler Önlisans Programından
başarıyla mezun olan Şehriban Yiğit, 1979
yılında 10 çocuklu bir ailenin en büyük
kızı olarak Erzincan’da doğdu. Ordu’da
yaşayan, evli ve iki çocuk annesi Şehriban
Hanım, Karadeniz Teknik Üniversitesinde
örgün olarak el sanatları eğitimine devam
ediyor. Çok düzenli ders çalıştığını belirten
Şehriban Hanım, çalışma sürecinde ilk önce
kitapları okuduğunu, yoğun ve zor bulduğu
konularda ise kendi sistemini geliştirdiğini
söyledi. Özet çıkaran ve oluşturduğu
sistem ile dersleri kendi anlayabileceği
şekilde kodlayan Şehriban Hanım, çıkmış
sorulardan ve E-kampüs üzerindeki canlı
ders videolarından ve ünite özetlerinden
de oldukça faydalandığını ifade etti.
Şehriban Yiğit, Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi hakkındaki görüşlerini şu şekilde paylaştı: “Okula başlarken sadece mezun olayım,
çocuklarıma örnek olayım düşüncesine sahipken şu anda bilgiye aşık bir insana dönüştüm. Bilgi özgürlüktür.
Anadolu Üniversitesine bize bu özgürlüğü tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Anadolu Üniversitesi bilgi
ağlarının genişliği ile müthiş bir yer, müthiş bir üniversite. Hocalarımız ve öğrenci işlerimiz başta olmak
üzere bütün personel çok alçak gönüllü, yardımsever ve mütevazı insanlar. Herkes çok ulaşılabilir. Bundan
dolayı da sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki hedeﬁm Sosyoloji bölümü için tekrar sınava girip,
Açıköğretim Sistemine yine dahil olmak.”

Kendisini yine aramızda görmek istiyor, hayatında mutluluklar diliyoruz.
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Dr.Öğr. Üyesi Dilşad TEKİN

Şaduman TIĞLI

Açıköğretim
Fakültesi
İlköğretim
Öğretmenliği
Lisans
Tamamlama
Programı Türkçe Öğretim Bölümü bölüm
birincisi olarak mezun olan öğrencimiz
Şaduman Tığlı, emekli sınıf öğretmeni
ve Alanya’da ikamet ediyor. 59 yaşındaki
Şaduman Hanım, başarısını sistemli
ve düzenli olarak çok çalışmaya borçlu
olduğunu belirtti. Sınavlardan bir ay
öncesinde ders çalışmaya başlayan
Şaduman Hanım, sınavlar öncesindeki
son iki hafta gece gündüz tekrar yaparak
sınavlara hazırlandığını ifade etti. AÖS
Destek sisteminden de faydalandığını
belirten Şaduman Hanım, özellikle
öğretmenlere yönelik farklı çalışmaların
yararlı olacağını söyledi. “Özellikle
Anadolu Üniversitesi hocalarına ve
bütün emek veren herkese gayretlerimizi
boşa çıkarmadığınız için çok teşekkür
ediyorum.” diyen Şaduman Tığlı, deneyimlerini çocuk masalları üzerine yönlendirmek ve bu alanda eğitimine
devam etmek istediğini ekledi.

İki çocuk ve torun sahibi Şaduman Hanım’a hayallerinin gerçekleştiği bir ömür diliyoruz.
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Dr.Öğr. Üyesi Dilşad TEKİN

Harun DUYARER

Harun Duyarer dereceyle mezun olan
başarılı öğrencilerimizden biri. Evli
ve iki çocuk babası olan Duyarer,
İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi
Bölümünü
birincilikle
bitirmiş.
Askerdeyken komutanının havacılıkla
ilgili yönlendirmeleri sayesinde bölümü
tercih ettiğini belirten Duyarer, sözlerini
şu şekilde sürdürüyor: “Türkiye’de lise
mezuniyetinin artık bir hükmünün
olmadığını
gördüm.
Askerde
de
komutanımız havacılıkla ilgili beni çok
yönlendirmişti o dönem. O sene Havacılık
Yönetimi bölümü ilk kez açılınca hemen
ilk sırada tercih ettim, kazanınca çok
memnun oldum ve bölümü zevk alarak
okudum.” Açıköğretimin çok zor bir sistem
olmadığını, ANADOLUM
e-Kampüs
sistemindeki öğrenme materyallerini
düzenli takip etmenin yeterli olduğunu
belirten öğrencimiz, başarılı olmanın anahtarını tek kelimeyle açıklıyor: ‘çalışmak’. Biz de Açıköğretim ailesi
olarak dereceye giren öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
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Funda ÖZYARDIMCI

1981 Mardin doğumlu olan Funda
Özyardımcı, Açıköğretim Sisteminde yer
alan İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi
bölümünden mezun olduktan sonra yine
tercihini Açıköğretimden yana kullanmış.
Bu sene Açıköğretim Fakültesi Radyo
ve Televizyon Programcılığı önlisans
bölümünden mezun olan Özyardımcı’nın
hedeﬁ, Dikey Geçiş Sınavına (DGS)
girerek dört yıllık Radyo, Televizyon ve
Sinema bölümüne devam edebilmek.
İşaret dili ve diksiyon eğitmenliği ile
birlikte öğrenimine devam edebilmenin
kendisi için büyük bir avantaj olduğunu
belirten öğrencimiz, çalışma yöntemini
şu şekilde ifade ediyor: “Sınavlara
düzenli olarak çalışıyorum. Kesinlikle
son bir haftaya sıkıştırmıyorum ve soru
ezberlemiyorum. Bu süreçte ANADOLUM
e-Kampüs sistemindeki videolardan,
çıkmış sorulardan ve kitaplardan çok yararlandım. Kitaplarda ders başarısının yanı sıra genel kültürü
artırmaya yönelik pek çok konu var. Çok severek çalışıyorum ve bunlar ileride bir şekilde işime yarayacak
diye düşünüyorum.” 1981 doğumlu olan Özyardımcı, okumayı sevenlere “yaşları kaç olursa olsun kesinlikle
vazgeçmesinler” diyor. Biz de Açıköğretim ailesi olarak öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını
diliyoruz.
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Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

Eser Esin ULUSALOĞLU

Eser Esin Ulusaloğlu, ikinci üniversite
kapsamında Açıköğretimi tercih
edenlerden.
İktisat
bölümünü
bitirdikten sonra İstanbul’da Sermaye
Piyasası
Kurulunda
çalışmaya
başlayan Ulusaloğlu, tercihini farklı
bir bölümden yana kullanmış: Spor
Yönetimi. Evli ve iki çocuk annesi olan
öğrencimiz, bölümünü birincilikle
bitirerek üstün başarılı öğrencilerimiz
arasına da adını yazdırmayı başarmış.
Ulusaloğlu, Açıköğetim hikâyesini ve
duygularını şu cümlelerle bizlerle
paylaşıyor: “22 ve 16 yaşlarında iki çocuğum var. İkisi de milli sporcu olduğu için ben de Spor Yönetimi
bölümünü tercih ettim. İktisat mezunuyum. Değişik bir bölüm olsun, çocuklara da bir faydam olsun istedim.
Bölümün kitapları çok güzeldi, her paragrafı bilgi doluydu, entelektüel açıdan donandım diyebilirim. Her
zaman başat, ders kitaplarıdır. Bu nedenle sadece çıkmış sorulara bağlı kalmadım. Okulun internet sayfası
da çok başarılı. İstediğiniz her sorunun cevabını alabiliyorsunuz. Vakti olan herkese ikinci üniversiteyi tavsiye
ediyorum. Her şey için Açıköğretim’e çok teşekkür ederim.”

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
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Tunç Tultay GÖZPINAR

İstanbul’da
yaşayan
27
yaşındaki
Tunç
Tultay
Gözpınar,
İstanbul
Üniversitesi Radyo, Televizyon
ve
Sinema
programıyla
birlikte Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi ikinci
üniversite
kapsamında
okuduğu Emlak ve Emlak
Yönetimi programından mezun oldu. Köpek eğitimi üzerine annesiyle ortak şirketlerinde çalışırken, emlak
işi yapmak istediği için programa kaydolduğunu belirten Gözpınar, Açıköğretim Sisteminden diploma
alarak, bu işi yetkin bir şekilde, hakkını vererek yapmak istediğini ve programın kazanımlarından memnun
kaldığını belirtti.
Hem program hem de fakülte birincisi olan Gözpınar, sınava bir ay kala kitaplara yoğunlaştığını, ders
kitaplarının altını çizerek çalıştığını, sınavdan birkaç gün önce e-kampüs’ten faydalandığını belirtti.

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Metin KIRAN

1973 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen
Metin Kıran, Osmangazi Üniversitesi
Makine
Mühendisliği
Bölümü’nden
mezun oldu. Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğünde Sertiﬁkasyon Uzmanı
olarak görev yapan Kıran, evli ve üç
çocuk babası. İşletme Fakültesi İşletme
Lisans Programını üç yılda başarı ile
tamamlayarak mezun olan başarılı
öğrencimiz, ikinci üniversite fırsatı ile
Açıköğretim Sistemi ile tanışmış. Çalışma
hayatına faydalı olması amacıyla Yönetim
ve Organizasyon e-Sertiﬁka programını
da başarılı bir şekilde tamamlayan Kıran,
sistemin arkasında çok büyük bir emek
olduğunu ve Anadolu Üniversitesinin
dünya üniversiteleri arasında da iyi
bir yere sahip olduğunu belirtiyor.
Açıköğretim Sisteminde eğitim gören
öğrencilere ise düzenli çalışmalarını,
Açıköğretim Sistemi kitaplarını baştan sona okumalarını ve e-kampüs sisteminden faydalanmalarını tavsiye
ediyor.

Dr.Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER
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Ayşe KILINÇ

1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen
Ayşe Kılınç, İktisat Fakültesi Maliye lisans
programını birincilikle tamamladı. Evli ve
iki çocuk annesi olan Kılınç, muhasebe
alanında çalışma deneyimine sahip.
Bölümü birincilikle tamamlamasını
düzenli çalışmasına borçlu olduğunu
belirten Kılınç, öğrencilere Anadolu
Üniversitesi
Açıköğretim
Sistemi
kitaplarını okumalarını, kitapların altını
çizerek özetler çıkarmalarını ve canlı
derslere katılmalarını tavsiye ediyor.
Maliye programının emek isteyen bir
bölüm olduğunu ifade eden Kılınç, 4
yıllık süreç içerisinde pek çok yeni bilgi
öğrendiğini belirtiyor.

Dr.Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER
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Gökçe GÖKMEN

İstanbul’da yaşamına devam eden
Gökçe Gökmen, New York Binghamton
Üniversitesi
ve
İstanbul
Teknik
Üniversitesi
Bilişim
Sistemleri
Mühendisliği çift diploma öğrencisi.
Açıköğretim Sistemi Medya ve İletişim
Programını birincilikle tamamlayan
Gökmen,
kodlama,
programlama,
yapay zeka konuları ile ilgilendiğini ve
teknolojinin iletişim boyutu ile ilgili de
bilgi sahibi olmak istediği için Medya
ve iletişim Programını tercih ettiğini
belirtiyor. Sistemin kendisine sağladığı
katkılardan memnun olan Gökmen,
Medya ve İletişim Programından
sonra eğitimine Açıköğretim Sistemi
Uluslararası İlişkiler Programında devam
etme kararı almış. Gökmen, Açıköğretim
Sistemindeki öğrencilik deneyimini ve
sistemle ilgili görüşlerini şu şekilde ifade
ediyor: “Okuduğum her dersi öğrendim. Sistem, materyaller, videolar, interaktif sistemler o kadar güzel ki.
Hocalarıma çok teşekkür ederim. Benim dileğim Açıköğretim Sisteminde doktora da yapabilmek. Anadolu
Üniversitesi yurt dışında bazı değerlendirme kurumlarına göre 1 numara. Türkiye’de internette en çok aranan
üniversite. Bu prestijli bir şey. Bu kadar kişiye ulaşıp, kalplerimize dokunduğunuz için teşekkür ederiz.”

Dr.Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER
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Kasım GÜRBÜZ

Üniversitemizin Açıköğretim Fakültesi
İlahiyat Lisans bölümünden mezun
olan Kasım Gürbüz, 1978 yılında doğdu.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde eşi ve
çocuklarıyla yaşayan öğrencimiz, İlahiyat
programının
Açıköğretim
Sistemi
içerisinde okuduğu beşinci bölüm
olduğunu ifade ediyor. Örgün eğitimden
mezun olduktan sonra ilk olarak Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne kaydolan
okuyan ve 2008 yılında bitiren Gürbüz;
sonrasında İşletme, Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık, Türk Dili ve Edebiyatı ile
son olarak İlahiyat bölümünden mezun
olduğunu söylüyor. Öğrencimizin amacı;
kendisini geliştirmek. Uzaktan eğitimin
önemini bilen öğrencimiz, bu programlar
dışında E-sertiﬁka programlarından
da dersler almaya devam ediyor.
Çalışmalarında malzeme olarak özellikle
kitaplardan yararlanan Kasım Bey; çıkmış
sınav sorularından, videolardan ve çözümlü sorulardan faydalanıyor. Hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu
yapan öğrencimiz, çocuklarının eğitim hayatına destek olmak adına kendisi de bu alanda eğitim almayı
ve yüksek lisans yapmayı hedeﬂiyor. Kendisine hayatının ilerleyen dönemlerinde başarılarının devamını
diliyoruz.
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Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Mine KARCI

Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünü başarıyla
bitiren Mine Hanım 53 yaşında. İstanbul’da
yaşayan ve muhasebeden emekli olan öğrencimiz,
üniversiteyi yarıda bıraktıktan sonra sonraki yıllarda
sosyoloji bölümünde okuma kararı almış. Özellikle
kitaplardan çalışan Karcı, kitapların dijital platformda
yayınlanmasının ardından E-Pub üzerinden rahatlıkla
kullandığını belirtiyor. Düzenli olarak E-kampüse
girdiğini söyleyen öğrencimiz; çıkmış sınav
sorularından, sorularla öğrenelimden, videolardan
ve canlı ders kayıtlarından yararlanıyor. Çıkmış sınav
sorularının da mobil bağlantılar aracılığıyla rahatlıkla
görünüyor olması, öğrencimizi oldukça memnun
etmiş. Mezun olduğu bölümün üzerine formasyon
eğitimi de alan öğrencimiz, gelecekte öğretmen
hatta akademisyen olarak hayatına devam etmeyi
istiyor. Aldığı eğitimi özellikle çocuklarının üzerinde
uyguladığını söyleyen Mine Hanım, hayat boyu
öğrenmeye ve eğitime çok önem veriyor. Öğrencimize
başarılarının devam edeceği, eğitmeye ve öğrenmeye
devam edeceği bir hayat diliyoruz.

Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Oya TANSI

Açıköğretim
Sisteminde
Sosyal
Bilimler
bölümünden
başarıyla
mezun olan Oya Tansı, 61 yaşında,
İstanbul’da ikamet ediyor ve drama
öğretmenliği yapıyor. Öğrenmenin,
eğitimin yaşı olmadığını düşünen
Oya Hanım; Açıköğretimi kuran,
gelişmesinde katkı sağlayan herkese
müteşekkir olduğunu belirtiyor.
Öğrencilerin boş zamanlarında dijital
araçları daha verimli kullanmalarını
tavsiye
eden
öğrencimiz;
Açıköğretim
malzemelerinin
her yerde kullanılabileceğini ifade ediyor. Metro, otomobil, otobüs gibi araçlarda çoğu zaman E-Kampüs
malzemelerinden yararlanan Oya Hanım, teknolojiyi eğitim alanında yoğun şekilde kullanıyor. Özelikle ders
kitaplarına E-Pub üzerinden verimli şekilde kullanmaya çalıştığını belirtiyor. Kızı ile birlikte 2005 yılında
üniversite sınavına giren öğrencimiz, çalıştığı için Açıköğretim Sistemi üzerinden eğitim almaya karar vermiş.
Bu kararından memnun olduğunu belirten Tansı, her kişinin en az bir tane Açıköğretim Sistemi içerisinde
bir bölüm okumasını tavsiye ediyor. Kaynak olarak hemen hemen hepsini kullanan öğrencimiz bölümünden
başarıyla mezun oldu. Küçük yaşlardan itibaren okumanın öneminin ailesi tarafından kendisine aşılandığını
söyleyen Oya Hanıma, gelecekteki hayatında başarılarının ve öğrenme azminin devamını diliyoruz.

Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Özgül ÖZTÜRK

Örgün öğrenimden dikey geçiş yaparak
Açıköğretim ailesine katılan ve aynı
zamanda kalite elçimiz olan Özgül
Öztürk, İktisat Fakültesi Çalışma
Ekonomisi
ve
Endüstri
İlişkileri
bölümünden mezun oldu. Mezunumuz
örgünden açıköğretime geçiş yapacak
öğrencilerimize ışık tutmak için şunları
söyledi: “İlk başta aslında örgünden
dikey geçiş yaptığım için kendi kendine
ders çalışma alışkanlığı edinmek,
yüzyüze eğitimin olmaması beni
biraz zorladı; ama daha sonrasında
edindiğim bilgiler dahilinde canlı ders
uygulaması olduğunu öğrendim. Canlı
ders uygulaması bana çok fazla fayda
sağladı. Hocayla farklı şehirlerde olsa
bile soru sorabileceğim, tartışabileceğim
bir ortam olması, eğitim hayatımı çok
olumlu etkiledi. Beni başarılı noktaya
taşıyan öğrenim malzemelerinden biri canlı dersler oldu. Diğeri; kesinlikle e-kampüs sistemi. Çünkü kitaplara
çok fazla vakit ayıramayabiliyoruz. E-kampüs sisteminde de en çok işime yarayan, sorularla öğrenelim
ders malzemesi oldu. Böylece uzaktan eğitim öğrencisi olarak ‘hocadan uzakta başarabilir miyim?’ diye
düşünürken, örgünde olduğundan çok daha fazla ders malzemesi ile kendimi geliştirebildim.” Öztürk sisteme
yeni kaydolacaklara ise şu tavsiyelerde bulundu: “Yeni öğrencilere önerim; canlı derse katılım göstermeleri
ya da kayıtları izlemeleri. Bir diğer tavsiyem ise; bir kere notları düştükten sonra kesinlikle motivasyonlarını
kaybetmemeleri. Benim de hep yüksek değildi.” Son olarak Açıköğretim ailesinin bir parçası olmaktan
duyduğu mutluluğu vurgulayan Öztürk, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Benim motivasyonumu yükselten
kalite elçileri projesi ve hocalarımızın İstanbul’a gelip bizimle bire bir görüşmeleri oldu. Hocalarımız bana
kendimi bu üniversitesinin bir parçası gibi hissettirdi. Hepsine bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum.”
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Ercan İHSANOĞLU

36 yaşında Türkiye Diyanet Vakfı’nda
çalışan Ercan İhsanoğlu evli, iki kızı
var ve Bursa’da yaşıyor. Aynı zamanda
kalite elçimiz olan Ercan İhsanoğlu, iki
yıllık Adalet bölümünü bitirdikten sonra, lojistik bölümünü bitirip Dikey Geçiş
Sınavı ile Maliye bölümüne geçiş yaptıktan sonra 2018-2019 bahar döneminde mezuniyete hak kazandı. Yüksek
bir ortalama ile mezun olan İhsanoğlu,
çalışma stratejisini şu sözlerle aktardı:
“Yaklaşık 45 gün öncesinden başlıyorum çalışmaya. Açıköğretim Sisteminin
kitaplarından faydalanıyorum. Baştan
sona kadar okuyorum. Okuduktan sonra ise ünite sonralarındaki soruları çözüyorum. Özellikle vurgulamak istediğim; düzenli çalışma.. 45 dakika çalışıp
15 dakika mola.” Bu süreçte ailesinin
de kendine çok büyük destek sunduğunu belirten İhsanoğlu, eşine ve kızlarına da bizim aracılığımızla teşekkürlerini bir kez daha iletti.
Uzaktan eğitim için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemini seçmesinin nedeni ise; “Köklü ve eski bir üniversite
olması ve her yerde bürosunun olması beni Anadolu Üniversitesine yönlendirdi. Aynı zamanda kitapları ve ders
materyallerinin hem her türlü ortamdan ulaşılabilir olması hem de anlaşılabilir, açık olması beni sisteminde içinde
tuttu” şeklinde ifade etti. Aynı zamanda E-kampüs’ün kendisine çok faydalı olduğunu vurgulayan İhsanoğlu, konu
anlatımları, online sınavların ve çıkmış soruların e-kampüs’te olmasının ve e-kampüse mobilden ulaşılabilmesinin
çok faydalı olduğunu vurguladı.
İşi gereği bir diplomaya ihtiyaç duyduğu için öğrenimine devam eden İhsanoğlu, zaman geçtikte, okumaktan çok
zevk aldığını belirtirken, sisteme yeni gelecekler için başarının kaynağının düzenli çalışma olduğunu vurguladı.
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Nilay YILDIZ

İstanbul’da bir organizasyon ﬁrması
olan Nilay Yıldız evli ve 1 çocuk sahibi.
2018-2019 mezunlarımızdan Yıldız,
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümünden (ÇEKO)
mezun oldu. Açıköğretim Fakültesi
İnsan Kaynakları önlisans programını
bitirdikten sonra Dikey Geçiş Sınavı
ile bu bölüme geçen Yıldız, insan
odaklı bir bölüm okumak istediği için
ÇEKO’yu tercih ettiğini belirti. Nilay
Yıldız, Açıköğretim Sistemi ile yollarının
kesişmesini
şu
sözlerle
anlattı:
“Zamanında okuma şansım olmadı. Hep
içimde vardı okumak. Liseden sonra
işletme fakültesine kaydolmuştum,
o zaman önemsemedim, iş hayatına
da atılınca kaldı ama hep bitirmek
istedim. Çalışma hayatında hep kendimi
geliştirmeye
çalıştım. Kariyerimde
yükselince bir diplomaya ihtiyaç duydum. Okumak her şey değil tabii ki, ama bir noktada diplomaya ihtiyaç
duyuyorsunuz. Ben başarılıyken sadece diplomam olmaması yeri geldiğinde yükselmemin önünde bir engel
oldu. Bu nedenle yeniden eğitim hayatıma geri döndüm ve Açıköğretim Sistemi ile yollarımız kesişti.”
Nilay Yıldız Açıköğretim Sisteminden başarı ile mezun olurken bu başarının anahtarını şu şekilde özetledi:
“Ben öncelikle konu özeti çıkarıp, e-kampüsün imkanlarından faydalandım. Sınav dönemlerinde kimi zaman
1 saat uyuyup 1 saat çalıştım, çok uykusuz kaldım; ama emeklerimin karşılığını aldım. Çalışıp başarma hissi,
sınavın nasıl geçti sorusuna ‘çok iyi geçti’ demek beni çok mutlu etti. Bu yoğun çalışma döneminde bana
destek olan eşime ve aileme de teşekkür etmem gerekir. Başlarda ‘ne gerek vardı’ deseler de benim başarımı
görünce hep desteklediler. Son olarak mezun arkadaşlarımın mezuniyetini tebrik ediyorum ve sisteme yeni
dahil olan arkadaşlara ise gerçekten inanıp düzenli çalışırlarsa başarabileceklerini unutmamaları gerektiğini
söylemek istiyorum.”
Nilay Yıldız’ın bizlerde mezuniyetini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Dr.Öğr. Üyesi Zeynep KARAL ÖNDER
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Hülya ÇELİKTÜRK

Hülya Çeliktürk, Antalya’da yaşıyor,
emekli
öğretmen.
Açıköğretim
sistemine lisans tamamlamak için
dahil olan fakat farklı sebeplerden
dolayı devam edemeyen Çeliktürk
2018 yılında aftan yararlanarak devam
ettiği Biyoloji bölümünden bölüm
birincisi olarak mezun oldu. Çeliktürk
Biyoloji’ ye duyduğu ilgi nedeniyle
bölümünü severek okuduğunu ifade
etti. Çalışma yöntemi ile ilgili olarak,
özet çıkararak, önemli bulduğu
şeylerin altını çizerek, tekrar yaparak
çalıştığını, yazarak çalışmanın bilginin
kalıcı olmasına katkı sağladığını
söyledi. eKampüs sistemini çok
faydalı bulduğunu ifade eden
Çeliktürk özellikle canlı derslerden
yaralandığını
belirtti.
Çeliktürk
Lisans tamamlamayı çok istediğini ve
azmedince başarılamayacak bir şey
olmadığını dile getirdi.

Arş. Gör. Sibel ŞAHİN
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Özlem KALKAN ERENUS

1971 İstanbul doğumlu olan Özlem
Kalkan Erenus evli ve bir kız çocuk
annesi. İstanbul Üniversitesi İngilizce
İşletme bölümü ve Işık Üniversitesi
Sanat Bilimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans
mezunu olan Erenus, 2015 yılında ikinci
üniversite kapsamında başladığı Felsefe
bölümünden bölüm birincisi olarak
mezun oldu. Açıköğretim sisteminin çok
iyi bir imkan olduğunu dile getiren Erenus,
ikinci üniversitenin sadece bilgi ile
donanmak anlamına gelmediğini kişinin
ﬁziksel ve zihinsel sağlığı içinde önemli
olduğuna dikkat çekti. Açıköğretimin
basılı kitaplarından ve eKampüs
hizmetinden ve mobil uygulamadan da
yararlandığını ifade eden Erenus canlı
derslere katılamadığını fakat sonradan
kayıtlarını dinlediğini söyledi. soruların
mobil uygulama aracılığıyla her an
yanında olmasının çok büyük bir kolaylık olduğunu vurgulayan Erenus, “bir yerde 5 dakika zamanınız varsa
mobil uygulama ile 5-10 soruya göz atıp o zamanınızı değerlendirebiliyorsunuz bu da avantaj sağlıyor” diye
ekledi. Çalışma yöntemine yönelik olarak ünitelerin tamamını okuduğunu, kenarlarına notlar aldığını ve
ünite sonunda yer alan soruları da çözerek çalıştığını ifade eden Erenus, ayrıntılı çalışmayı seven birisi olarak
kitap sonlarında yer alan özetleri genellikle kullanmadığını ekledi. Birinci olmak gibi bir hedef koymadığını
ve bölüm birincisi olmasının hayatının bu döneminde çok önemli olduğunu ve kendisini çok mutlu ettiğini
ifade etti. Başarılı olmanın yolunun severek okumaktan geçtiğini söyleyen Erenus Açıköğretim sisteminin
çok rahat bir sistem olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.
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Mustafa Kemal EFE

Üniversitemiz İktisat Fakültesi Kamu
Yönetimi bölümünden mezun olan
Mustafa Kemal Efe, Ankara’da yaşıyor.
Öğretmen olarak görev yapan Mustafa
Kemal Bey, mezun olduğu bu bölüme
ikinci üniversite kapsamında kayıt
olduğunu, daha önce yüksek lisans
ve doktora da yaptığını ve okumayı
sevdiğini belirtti. Bir çalışma planı
yaparak derslerine çalıştığını ifade eden
Efe, Açıköğretim Sisteminin sunduğu
dijital malzemelerden faydalandığını
söyledi. İşe gidip gelirken, yolda,
otobüste sesli kitaplara çalıştığını belirten Mustafa Kemal Bey, öğrenme isteğine sahip olan kişilerin başarılı
olabileceğini söyledi.
Mustafa Kemal Efe, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi hakkındaki görüşlerini şu şekilde paylaştı:
“Öğrenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Açıköğretim bunu da biraz öğretiyor. Kişi öğrenmek istiyorsa bunun için
bir sürü materyal var. Bunlardan faydalanılabilir.” Açıköğretim Sistemindeki diğer öğrencilere de tavsiyelerde
bulunan Efe, “Öğrenmeyi istesinler, öğrenmek için çalışsınlar. Genelde herkes not için çalışıyor. Ama bu
bilgilerin kalıcı olması gerektiğini de anlamaları gerekiyor. İş hayatında da diplomadan çok becerilere
bakacaklar. Kendilerini geliştirmek için Akadema’da da programlar yer alıyor. Bu programlarla da kendilerini
geliştirebilirler” dedi.

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Muharrem ALTUNIŞIK

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları
İşletmeciliği bölümünden mezun olan
Muharrem Altunışık, Trabzon’da Çevre
Sağlık Teknisyeni olarak görev yapıyor. 54
yaşında olan Altunışık, 2011’de bir lisans
diplomasına sahip olmak için bu bölüme
başladığını belirtti. Derslerine çalışırken
Anadolum e-Kampüs Sisteminde yer alan
malzemelerden ve ders kitaplarından
faydalandığını ifade eden Muharrem Bey,
en fazla ders videolarını izlediğini söyledi.
Muharrem Altunışık, bir öğretenden
uzakta olmanın zorluğunu videoları
izleyerek giderdiğini belirtti, Açıköğretim
Sistemindeki diğer öğrencilere düzenli
olarak çalışmalarını tavsiye etti.

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Ali KOYUN

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları
İşletmeciliği bölümünden mezun olan Ali
Koyun, Trabzon’da Çevre Sağlık Teknisyeni
olarak görev yapıyor. 54 yaşında olan
Koyun, çocuklarından önce mezun olmak
istediğini ve başarılı olduğunu belirtti.
Açıköğretim Sisteminde öğrenci olma
deneyimini, “Okumanın yaşı yok derler;
ancak toplumumuz bunu böyle görmüyor.
“Sen hala okuyor musun?” sözlerini çok
işittim. Sonunda başardım.” sözleriyle
ifade eden Ali Bey, her gün 1 saat düzenli
olarak çalıştığını söyledi. Ağırlıklı olarak
ders kitabına çalıştığını Ali Bey, ek olarak
ders videolarını izlediğini ifade etti.
Ali Koyun, daha önce İktisat Fakültesi
İktisat Bölümünde okumaya başladığını,
ancak mesleği için daha faydalı olacağını
düşünerek Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Bölümüne kayıt yaptırdığını söyledi. Ali
Bey, hemşire olarak çalışan eşinin de kendisinden önce Açıköğretim Sisteminden mezun olduğunu ifade etti.
Lise döneminde okul birincisi olduğunu; ancak bu bölümde kendisine birincilik gibi bir hedef koymadığını
belirten Ali Koyun, diğer öğrencilere sevdikleri bölümü okumalarını önerdi. Ali Koyun, “İşlerini severek
yapmaları ve önemsemeleri lazım. Önemsedikleri zaman başarı mutlaka gelir.” sözleriyle başarılı olmak için
işini severek yapmanın gerekliliğini vurguladı.

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Emrah ÖZGÜN

Bartın’da ikamet eden 23 yaşındaki Emrah
Özgün, İşletme Fakültesi Uluslararası
Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümünden
mezun oldu. Emrah Bey, ilgili bölümü
seçme nedenini; “Bu bölüm tam aradığım
nitelikteydi. Okula gitme zorunluluğum
olmadan hem okuyup hem de hobilerime
vakit ayırabildiğim için bu bölüme kayıt
oldum.” sözleriyle ifade etti. Emrah Özgün,
Anadolum e-Kampüs Sisteminde yer alan
videoları izleyerek, ders kitabında önemli
noktaların altını çizerek ve özetleri okuyarak
derslerine çalıştığının altını çizdi. Daha
önce Kütahya Dumlupınar üniversitesi Dış
Ticaret Bölümü birincisi olarak mezun olan
Emrah Bey, ikinci üniversite kapsamında
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Yönetimi Bölümüne kayıt olduğunu
söyledi. Açıköğetim Sisteminde öğrenci olma deneyimini, “Ben Karadeniz’in bir köyünde yaşıyorum. Oradaki
arkadaşlarım bana yaptığımın zor olduğunu ve beni zorlayabileceğini söylüyorlardı. Ancak ben onları
dinlemeyerek ilerlemeye devam ettim.” sözleriyle ifade etti. Özgün, “Kendini geliştirmeyen insan kendini
kandırır. Başarmak tamamen bizim elimizde. Elimizde imkanlar varken, dünya globalleşirken ve teknoloji
hızla gelişirken hem ülkeye hem kendimize yararlı bireyler olmalı ve kendimizi geliştirmeliyiz.” sözleriyle
düşüncelerini dile getirdi.

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
27

28

