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Hedef kitlesi Açıköğretim Sistemi bünyesin-
deki bütün öğretim elemanları, idari per-
sonel ve öğrenciler olan e-Bülten, Açık-

öğretim Sistemi’yle ilgili önemli gelişmelerden ilgili ki-
şileri haberdar etmek amacıyla her ay yayınlanmakta-
dır. e-Bültenin yayın kurulunda, üçü İktisat Fakültesi, 
üçü İşletme Fakültesi dördü Açıköğretim Fakültesi ol-
mak üzere toplamda 11 öğretim elemanı görev almak-
tadır. İlk sayısı Ocak 2015’te çıkan e-Bültende, 2015 
yılı boyunca 11 sayı ve 1 mezuniyet özel sayısı yayın-
lanmıştır. e-Bülten 2015 almanağında bugüne kadar 
hazırlanmış olan; Açıköğretim Sistemi öğrencilerini 
ilgilendiren 31 haber, akademik personeli ilgilendiren 
13 haber, idari personeli ilgilendiren 11 haber olmak 
üzere toplam 55 haber yer almaktadır. Bunun yanı 
sıra, 16 etkinlik, 8 duyuru, 3 başarı hikâyesi, Açıköğre-
tim Sistemi’yle ilgili 11 sayısal veri, öğrencilerimizden 
gelen 2 adet mektup ve 15 söyleşiye ilişkin bilgiye de 
e-Bülten almanağında yer verilmiştir. Takip eden yıl-
larda da e-Bülten almanağı her yılın sonunda okurlara 
sunulacaktır. 

Yrd. Doç. Dr. Nurhan ŞAKAR       Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKİN      Yrd. Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU      Öğr. Gör. Gülcan ERGÜN      
Araş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN       Araş. Gör. Kübra AŞAN       Araş. Gör. İbrahim Taner AKKOÇ       Arş. Gör. Zeynep KARAL

Araş. Gör. Çağlar KARADUMAN       Araş. Gör. Ece DOĞANTAN       Araş. Gör. Gökhan ÖNDER
Tasarım: Emre ÖZGÜL       Fırat SOSUNCU
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AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 
OCAK 2016 SEMİNERLERİ

Arş. Gör. Kübra AŞAN

Prof. Dr. Ayhan Gaffar Hakan

Prof. Dr .Ferhan Odabaşı

Prof. Dr. Uğur Demiray

Açıköğretim Fakültesi’nde, Kasım 
2015’ten bu yana Ar-Ge ve Uluslararası 
İlişkiler Grup Koordinatörlüğü tarafın-

dan seminerler dizisi organize edilmektedir. Bütün 
üniversitenin katılımına açık olan seminerlerde, 
hem uluslararası hem ulusal platformda alanında 
uzman öğretim elemanları ağırlanmaktadır. Yunus 
Emre Kampüsü Açıköğretim Fakültesi Seminer Sa-
lonunda, Salı günleri düzenlenen seminerlerde, ge-
nel olarak bilimsel araştırma yöntemleri ve uzaktan 
eğitim konularının yer aldığı görülmektedir. 

Ocak ayı boyunca dört seminer gerçekleştiril-
miştir. İlk olarak 5 Ocak 2016 tarihinde,  Anadolu 
Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Genel Gaze-
tecilik Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur 
DEMİRAY “Uzaktan Eğitim Alanında NGO’lar ve 
Yeni Bir Oluşum UDEEEWANA” konulu sunu-
munu gerçekleştirmiştir. Daha sonra 12 Ocak 2016 
tarihinde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı “Ha-
yat Dijitalleşirken” konulu bir seminer vermiştir. 19 
Ocak 2016 tarihinde ise Anadolu Üniversitesi AÖF 
Uzaktan Öğretim Bölümü öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Ayhan HAKAN, Doç. Dr. Kamil ÇEKEROL, 
Doç. Dr. Alper KUMTEPE, Yrd. Doç. Dr. Meh-
met FIRAT ve Arş. Gör. Merve ÇELİK katılımıyla 
“Açıköğretim Sınavlarında Görev Alanların ve Öğ-
rencilerin Sınav Uygulamalarına İlişkin Görüşleri” 
tartışılmıştır. Son olarak Zirve Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÖZKAN, “Açık ve Uzak-
tan Öğrenmede Veri Madenciliği” konulu bir semi-
ner vermiştir. 
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AÇIK ÖĞRETİMDE ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMLARINA 
YÖNELİK BLACKBOARD ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ 

EĞİTİMLERİ BAŞLADI
Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKİN

Açıköğretim sistemindeki öğretim ele-
manları açık ve uzaktan öğrenenlere 
yönelik daha kaliteli çevrimiçi derslerin 

tasarlanması için Blackboard öğrenme yönetim sis-
temine ilişkin hizmetiçi eğitim almaya devam edi-
yor. Blackboard yöneticileri tarafından verilen hiz-
metiçi eğitimler oldukça kapsamlı planlanmış, hem 
kuramsal boyutta ders tasarım araçlarının kullanımı 
anlatılıyor hem de uygulamalı olarak bu araçlar üze-
rinden derslerin nasıl tasarlanacağı gösteriliyor. 

Öğrenme Yönetim Sistemleri, e-öğrenme faali-
yetlerini kolaylaştırmak ve daha sistematik, planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için kulla-
nılan yazılımlardır. Bu yazılımlar öğrenme materyali 
sunma, sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve 
tartışma, kurs kataloglarını yönetme, ödevler alma, 
sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin geribildi-
rim sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğ-
renci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar 
alma gibi işlevleri sağlarlar. 

Blackboard Öğrenme Yönetim Sistemi nedir?
Blackboard Öğrenme Yönetim Sistemi, Blackbo-

ard eğitim teknolojisi şirketi tarafından 1997 yılında 
Java dili ile geliştirilen ticari bir eğitim yazılımıdır. 
Dünyadaki en iyi 50 üniversitenin %80’I Blackbo-
ard ile çalışmaktadır. Çevrimiçi lisans eğitimi veren 

en popular üniversitelerin %92’si Blackboard öğren-
me yönetim sistemini kullanmaktadır.  

Blackboard 5 farklı platform kullanmaktadır. 
Bunlar Bb Learn, Bb Callaborate, Bb connect, Bb 
Mobile, Bb Analytics. Bb Learn, farklı öğrenme ih-
tiyaçlarına cevap veren çevrimiçi öğrenme araçlarına 
sahip hizmet paketidir. Bb Collaborate, masaüstü ve 
mobil cihaz uygulamaları da bulunan çevrimiçi iş-
birliği platformudur. Bb Connect, anlık iletişim için 
metin ve diğer araçları barındırır. Bb Mobile, Bb 
Learn’i taşınabilir cihazlarda kullanmayı sağlar. Bb 
Analytics, çeşittli veri modelleriyle kurumsal verile-
rin analizini kolaylaştırır. 

Web konferansı, mobil işbirliği, anında mesajlaş-
ma, beyaz tahta, dosya ekran paylaşımı gibi fırsatlar 
sunan Blackboard öğrencilere yönelik ödüller ve ser-
tifika imkanları da sağlamaktadır.

Oldukça gelişmiş destek hizmetleri olan Black-
board’un çevrimiçi ve yüzyüze eğitim hizmetleri de 
mevcuttur. Blackboard öğrenme yönetim sistemine 
yönelik eğitimler diğer fakültelerdeki öğretim ele-
manlarına yönelik olarak da verilmeye devam ede-
cektir. Amaç yüzyüze eğitimin yanında çevrimiçi öğ-
renme ortamlarının da tasarlanması böylece karma 
eğitime öğretim elemanları teşvik etmektedir. 

Blackboard Eğitimleri
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AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNDE
EMEKLİLİK TÖRENİ

Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 
değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayhan 
Gaffar Hakan’ın emekli olması sebebiyle bir tö-

ren düzenlendi. Açıköğretim Fakültesi’nde 30 Aralık 2015 
Çarşamba günü düzenlenen törene,  Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversite-
si Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve 
Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan, Anadolu Üniversi-
tesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. 
Dr. Barış Kılınç, Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydın, Yrd. Doç. Dr. 
M. Recep Okur ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kuş’un yanı sıra 
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden çok sayıda 
öğretim elemanı katıldı.

Düzenlenen törende Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Naci Gündoğan kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. 
Dr. Ayhan Gaffar Hakan hocanın emekli olmasının, onun 
hala bir hoca olmasını değiştirmediğini belirten Rektör Prof. 
Dr. Gündoğan, emekli akademisyenlerin genç akademisyen-
ler için motivasyon ve güç kaynağı olduğunu dile getirdi. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yücel Güney ise Prof. Dr. Ayhan Gaffar Hakan’ın emekli 
olmuş olsa bile Açıköğretim Sistemi’ne verdiği katkıların 
devam edeceğine inandığını belirtti. Prof. Dr. Güney, Prof. 
Dr. Ayhan Gaffar Hakan’a, Anadolu Üniversitesi’ne sunmuş 
olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek sözlerini ta-
mamladı. 

“Akademisyenliğe başladığımdan beri aynı enerjiyi 
hissediyorum”

Törende kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Ayhan Gaffar 
Hakan, akademisyenlik mesleğine başladığı dönemde his-
settiği enerji ve heyecanı bütün bir meslek hayatı boyunca 
hissettiğini dile getirdi. Emekli olduğu tarihte Açıköğretim 
Fakültesi Yaygın Öğretim Bölüm Başkanlığı görevini yürü-
ten Prof. Dr. Hakan, akademisyenlik mesleğini yapmış ol-
maktan ötürü büyük mutluluk duyduğunu, bu süreçte yetiş-
mesine katkı veren hocalarına, destek olan ailesine ve çalışma 
arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.

Düzenlenen tören, Prof. Dr. Ayhan Gaffar Hakan’a 
emekliliği dolayısıyla hediyeler takdim edilmesiyle sona erdi.

Prof. Dr. Ayhan Gaffar Hakan

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci 
Gündoğan Prof. Dr. Ayhan Gaffar Hakan’a 

hediyesini takdim ederken

Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yücel Güney Prof. Dr. Ayhan Gaf-

far Hakan’a plaketini takdim ederken
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ARTICULATE STORYLINE 2 EĞİTİMLERİ İLE E-DERS 
ÜRETİMİ ÜNİVERSİTEMİZE AÇILIYOR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ TANITIM STANDI

Arş. Gör. Ece DOĞANTAN

Arş. Gör. Kübra AŞAN

Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge Birimi 
(ÖTAG) tarafından 22 Aralık 2015 ile 8 
Ocak 2016 tarihleri arasında e-ders mal-

zemesi hazırlama süreci ile ilgili eğitimler düzenlen-
di. Mühendislik, işletme, eğitim, güzel sanatlar gibi 
farklı alanlarda 110 uzman akademisyenin katılımıy-
la düzenlenen bu eğitim seminerlerinde Articulate 
Storyline 2 ve Adobe Illustrator yazılımları hakkında 
bilgi verildi.  Yüz yüze verilen bu eğitimlerin yanı sıra 
uzmanları desteklemek amacıyla da sanal-sınıf orta-
mı oluşturuldu.

Özgün ve etkileşimli tasarımlar oluşturmayı sağ-
layan Articulate Storyline 2, ders içeriklerinin, seslen-
dirme, çeşitli görsel öğeler ve etkileşim unsurlarının 
kullanımıyla etkili bir ders malzemesine dönüştü-
rülmesine imkân veren bir programdır. Bu program 
sayesinde, hem öğrencilerimizin öğrenme sürecinin 

kolaylaştırılması hem de uzmanlarımızın yaratı-
cılıklarını kullanarak daha etkili ders malzemeleri 
üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Devam eden bu 
süreçte 10 temel dersin içerikleri hazırlanmıştır. 
Sürece dâhil olan uzmanlar sayesinde ise daha fazla 
ders malzemesinin üretilmesi planlanmaktadır. 

Açıköğretim Sistemi’nin tanıtılması amacıyla 
Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü öğren-
ci yemekhanesi ve merkez kütüphanede 7-25 Ara-
lık 2015 tarihleri arasında 2 ayrı noktada tanıtım 
standı hazırlandı. Stantlarda Açıköğretim, İşletme 
ve İktisat Fakültelerinin her bir bölümüne ait çok 
sayıda bilgilendirici broşür yer aldı. Ayrıca stant-
larda kurulan televizyon düzeneğiyle Üniversitemi-
zin ve Fakültemizin tanıtım filmleri gösterildi. İki 
stantta Açıköğretim Basın ve Halkla İlişkiler Biri-
mi, Merkez Büro ve Kitap Dağıtım Birimlerinden 
dört personel görevlendirildi. Çok sayıda öğrenciye 
bilgilendirme hizmeti verilen stantlarda, ikinci üni-
versite programına kayıt yaptırmaya karar veren ve 
kayıt dönemi öncesinde hatırlatma talep eden öğ-
rencilerin iletişim bilgileri kaydedildi.

Yemekhane içerisinde kurulan stand
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakül-
tesi Uşak Bürosu yöneticisi Öğr. Gör. 
Ahmet MIDIK tarafından “Az Tehlikeli 

Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri e-Sertifika Programı” hakkında bir bilgi-
lendirme toplantısı  düzenlendi. 12 Ocak 2016 günü 
Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığı 
konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme 
toplantısına Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik 
Başkanı Sadettin Öztürk’ün de aralarında bulundu-
ğu 15’in üzerinde esnaf odası başkanı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı 
Sadettin Öztürk konuşmasında; İş Kanunu ve İş Gü-
venliği yönetmeliklerinde son yapılan düzenlemelere 
göre, bundan sonra 10 kişiden az işçi çalıştıran ve az 
tehlikeli meslek kollarında yer alan işyerlerinde; es-
nafların, iş güvenliği eğitimi alarak, kendi işyerinde, 
iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olmadan bu hizmeti 
yerine getirebileceklerini belirtti. Öztürk, Anadolu 
Üniversitesi tarafından sağlanan bu e-sertifika olana-
ğının esnaflar için önemli bir şans olduğunu ve se-
minere katılmaları gerektiğini dile getirerek sözlerini 
sonlandırdı. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uşak 
Bürosu yöneticisi Öğr. Gör. Ahmet Mıdık tarafın-
dan verilen bilgilendirme toplantısında, Öğr. Gör. 
Ahmet Mıdık seminere olan yoğun ilgi ve katılım 
için meslek odası başkanlarına katılımlarından ötürü 
teşekkür ederek toplantıya başladı. Öğr. Gör. Mıdık, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Anadolu 
Üniversitesi arasında yapılan bir protokol çerçevesin-
de işverenin ya da işverenin uygun gördüğü bir işyeri 
temsilcisinin başvurması halinde Anadolu Üniversi-
tesi Açıköğretim Fakültesi tarafından “ İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği e-Sertifika” eğitimi verileceğini ve bu eği-
timden sonra sınavlarda başarı sağlayan işverenlere 
sertifika verileceğini belirtti.

Öğr. Gör. Mıdık,  eğitime katılanların eğitim 
süreci tamamlandıktan sonra başarılı oldukları tak-
tirde iş güvenliği uzmanı tarafından verilen hiz-
metleri kendi iş yerleriyle sınırlı olmak üzere yerine 
getirebileceklerini ifade etti. Ayrıca isteyen herkesin 
bu e-sertifika programına başvuru yapabileceğini, 
başvuruların internet üzerinden 28 Aralık 2015-15 
Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştiğini dile ge-
tirdi. Söz konusu e-sertifika programının yılda üç 
defa olmak üzere bahar, yaz ve güz dönemlerinde de 
açılacağını belirten Öğr. Gör. Mıdık, seminere katı-
lan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

HABERLER

UŞAK’TA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ E-SERTİFİKA 
PROGRAMI İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Bilgilendirme Toplantısı Katılımcıları
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Rektörümüz Prof. Dr. Naci GÜNDO-
ĞAN, Rektör Yardımcımız ve Dekanımız 
Prof. Dr. Yücel GÜNEY’in destekleriyle, 

Genel Yayın Yönetmenimiz, İletişimden Sorumlu 
Rektör Danışmanımız ve Dekan Yardımcımız Yrd. 
Doç. Dr. Barış KILINÇ ve AÖF Grup Koordina-
törümüz Yrd. Doç. Dr. Nurhan ŞAKAR’ın koordi-
natörlüğünde Ocak 2015 tarihinde yayın hayatına 
başlayan Açıköğretim e-bülteni’nin birinci yılını 
kutluyoruz.

Gönüllü olarak bu sürece dâhil olan ve emekleri-
ni ve zamanlarını bizlerden esirgemeyen ekip üyele-
rimiz; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde 
görev yapan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 
Ekip üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU 
(İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. 
Nilgün ÖZDAMAR KESKİN,  Öğr. Gör. Gülcan 
ERGÜN, Araş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN, 
Araş. Gör. Kübra AŞAN, Araş. Gör. İbrahim Taner 
AKKOÇ, Arş. Gör. Zeynep KARAL, Araş. Gör. Çağ-
lar KARADUMAN, Araş. Gör. Ece DOĞANTAN, 
ve Araş. Gör. Gökhan ÖNDER’dir. Ekibimizin diğer 
üyeleri arasında bültenin İngilizceye çevirisinde des-
tek veren Arş. Gör. Dr. Volga Gümüştekin ile renkli 
ve özgün tasarımlarıyla Emre ÖZGÜL ve Fırat SO-
SUNCU vardır.

Bu güne kadar 11 sayıya ve 1 mezuniyet özel sa-
yısına imza atan e-bülten ekibi, her ayın ilk haftası 
toplanarak okuyuculara sunulacak haber konularını 
belirlemektedir. E-bülten içinde yer alan temel baş-
lıklar arasında sırasıyla; açıköğretim ile ilgili güncel 
haberler, duyurular, etkinlikler, söyleşiler, başarı 
hikâyeleri ve infografik yer almaktadır.

Kasım 2015 sayısından itibaren İngilizce olarak 
da yayımlanmaya başlayan AÖ e- bülten, kısa geç-
mişine rağmen faydalı bir hizmet sunmanın mutlu-
luğunu yaşamaktadır. E-bültenin 2 temel misyonu 
vardır. Bunlardan ilki, öğrencilerimizin bir taraftan 
kurumun işleyişi ile ilgili bilgi edinmelerini sağla-
mak, diğer taraftan açıköğretim sistemi ile ilgili eği-
tim süreçlerinde ihtiyacı olacak her türlü güncel bil-
giye erişebilmelerine yardımcı olmaktır. İkincisi ise, 
kurumsal bir iletişim aracı olarak, kurum içi hem 
akademik hem de idari personelin sistemin işleyişi 
ile ilgili bilgilendirmek ve güncel bilgileri takip etme-
lerini sağlayarak kurumsal aidiyet duygularını güç-
lendirmektir. Bu misyon doğrultusunda yeri geldiği 
zaman araştırmacı gazeteci gibi haber peşinde koşan, 
yeri geldiği zaman gazete yazarları gibi metin yazan 
yetenekli akademisyenlerimize ve tasarımcı arkadaş-
larımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Yeni yayınlarda bulaşmak dileğiyle…

AÖ E-BÜLTEN BİRİNCİ YILINI KUTLUYOR
Arş. Gör. Ece DOĞANTAN
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Köklü geçmişi ile güçlü bir yapıya ve orga-
nizasyon yeteneğine sahip olan Açıköğre-
tim Sistemi, sadece Türkiye’de değil, Türk     

vatandaşlarının yaşadığı Balkanlar’da da eğitim hiz-
metini vermeyi sürdürüyor. Bültenimizin bu sayısın-
da sizlere Bosna Hersek ve Arnavutluk programları-
mızla ilgili bilgiler aktaracağız. Bu programlarla ilgili 
bilgileri paylaşan Açıköğretim Fakültesi Grup Koor-
dinatörü Doç. Dr. Köksal Büyük, Yard. Doç. Dr. Fa-
tih Kostakoğlu ve Arş. Grv. Mahmut Sami İşlek’e yar-
dımları ve verdikleri bilgiler için çok teşekkür ederiz. 

Bosna-Hersek

2015-2016 eğitim öğretim yılında Anadolu Üni-
versitesi Yurtdışı programlarına iki yeni program 
ekleyerek Bosna Hersek ve Arnavutluk programları-
nı açmış oldu. Bosna Hersek programı kapsamında 
açılan 4 önlisans ve 10 lisans programı ile 09 Eylül 
2015 - 09 Ekim 2015 tarihleri arasında seçme sına-
vına öğrenci kabul edildi. 11 Ekim 2015 tarihinde 
yapılan seçme sınavına 203 öğrenci adayı başvurdu ve 
bu adayların 153’ü seçme sınavına girdi. Seçme sına-
vına girip başarılı olan ve 2015-2016 eğitim öğretim 
yılı için kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise 93 olmuştur. 
9 – 10 Ocak 2016 tarihinde Güz Dönemi ara sınavla-

rını tecrübe eden öğrenciler, Açıköğretim sisteminin 
bütün olanaklarından yararlanarak öğrenciliklerine 
devam etmektedirler.  Bosna Hersek programında yer 
alan öğrencilerin bölümlerine göre dağılımı ise aşağı-
daki gibi olmuştur. 

Bosna-Hersek programındaki öğrencilerin en fazla 
tercih ettiği bölüm Uluslararası İlişkiler olurken, onu 
sırasıyla Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (17) 
ve Sosyoloji (14) izlemektedir.    

                
Bosna programının ilk senesinde 93 öğrenciye 

ulaşmasını ve Türk soydaşlarımızın az yaşadığı ve 
Türkçe’nin çok yaygın olarak konuşulmadığı bir coğ-
rafya olmasına rağmen programa yoğun bir ilginin 
olmasını sağlayan bir takım etkenler bulunmakta-
dır. Öncelikle Bosna-Hersek ile Türkiye’nin tarihsel 
bağları nedeniyle Türk kurumlarına ve Türklere gös-
terilen misafirperverlik programa ilgiyi olumlu yön-
de etkilemiştir. Ayrıca Saraybosna’da yaşayan hemen 
hemen tüm topluluklara ve öğrencilere ulaşan bir 
tanıtım faaliyeti yürütülmesi programa olan ilginin 
artmasını sağlamıştır. Ayrıca Anadolu Üniversite-
si’nin Bosna programı için protokol yapmış olduğu 
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile Yunus 
Emre Enstitüsü Saraybosna Şubesi’nin tanıtım çalış-
malarına vermiş olduğu destek önemlidir. 

Tanıtım faaliyetleri süresince bu iki kurum hari-
cinde; TÜMED (Türkiye Mezunları Derneği), İstan-
bul Kültür Merkezi, Merhamet Derneği, TÜBSİAD 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM HİZMETİ 
BOSNA HERSEK ve ARNAVUTLUK’TA

Yrd. Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU

Uluslararası Sarajevo Üniversitesi
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(Türk Bosna Hersek İş Adamları Derneği) ve BİG-
MEV (Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi 
Vakfı) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler 
gerçekleştirilmiş ve söz konusu kuruluşların yöne-
ticilerine program ile ilgili bilgiler verilmiştir. Sivil 
toplum kuruluşlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriye-
ti Saraybosna Büyükelçiliği, THY Saraybosna Ofisi, 
Anadolu Ajansı Balkanlar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü ziyaret edilerek yöneticile-
re program ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca Saray-
bosna’da bulunan Türk işletmeleri, Türklerin yoğun 
olarak bulunduğu noktalar, üniversitelerin kantinleri 
ve çarşı merkezinde görünür yerlere broşürler bıra-
kılarak ve afişler asılarak programın duyurulmasına 
çalışılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde, kısa zamanda 
200’ün üzerinde öğrenciye ulaşılmıştır. 

Arnavutluk

Anadolu Üniversitesi’nin Türkiye’de ve yurtdışın-
da başarı ile yürüttüğü Açıköğretim sistemine daya-
lı yükseköğrenim sağlama hizmetinin sunulduğu en 
yeni ülkelerden biri Arnavutluk olmuştur. Anadolu 
Üniversitesinin Arnavutluk’taki ilk faaliyeti 2014- 
2015 öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarıyla baş-
latmıştır. Arnavutluk’ta yaşayan ve buraya en yakın 
büro olan Kosova/Prizren’de kayıtlı olan ve sınavlar 
için bu ülkeye/şehire giden 35 öğrencinin daha rahat 
bir şekilde bu eğitim hizmetinden faydalanmaları için 
27-28 Haziran 2015’teki final sınavlarına Arnavut-
luk’ta girebilmeleri adına Anadolu Üniversitesi Açı-
köğretim Fakültesi sınavları bu ülkede gerçekleştiril-
miştir. Bu ülkedeki sınavlar Anadolu Üniversitesi ve 

Yunus Emre Enstitüleri arasında gerçekleşen işbirliği 
çerçevesinde, Yunus Emre Enstitüsü Tiran binasında 
gerçekleştirilmiştir.  

27-28 Haziran 2015’teki final sınavlarının Arna-
vutluk’ta gerçekleştirilmesi hem Arnavutluk’ta yaşa-
yan Türk vatandaşlarını hem de Türkiye’de okumuş 
veya Türkçe bilen Arnavutların Anadolu Üniversitesi-
nin sunduğu bu fırsattan yaralanma noktasında ilgile-
rini çekmiştir. Gelen talepler doğrultusunda Anadolu 
Üniversitesi diğer balkan ülkelerinde yaptığı seçme 
sınavını 11 Ekim 2015 tarihinde Arnavutluk’un baş-
kenti Tiran’da da ilk defa yine Tiran’daki Yunus Emre 
Enstitüsü’nde Seçme Sınavı gerçekleştirmiş ve bu sı-
nava 105 öğrenci katılmıştır. 

2015-2016 öğretim yılı için yapılan seçme sına-
vına katılan 105 öğrenciden 74’ü kesin kayıt yaptır-
maya hak kazanmıştır ve daha önce Kosova/Prizren 
bürosunda kayıtlı olan ve Arnavutluk’ta ikamet eden 
bazı öğrencilerin kayıtlarını buraya aldırması ile aktif 
öğrenci sayısı 96 olarak gerçekleşmiştir. Arnavutluk’ta 
başkent Tiran’da Yunus Emre Enstitüsü binasında 
Açıköğretim Faaliyetlerinin koordinasyonu için bir 
ofis kurulmuştur. 

Arnavutluk programlarında kayıtlı 96 öğrenci için 
2015-2016 öğretim yılı Güz Dönemi ara sınavları 
Arnavutluk koordinatörlüğünün koordinasyonunda 
9-10 Ocak 2016 tarihinde başkent Tiran’da Yunus 
Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiştir.
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Kayıt
e-Sertifika Programlarına en az lise ve dengi okul-

lardan mezun olmuş herkes başvurabilir. Başvurular 
internet ortamında http://e-sertifika.anadolu.edu.tr 
adresinden 25 Ocak - 12 Şubat 2016 tarihleri arasın-
da yapılacak.  2016 Bahar dönemi kayıt bedeli 200 
TL, kayıt yenileme bedeli ise 100 TL’ dir.

Yrd. Doç. Dr. Sinan AYDIN’ın sorumluluğunda 
dört kişilik bir ekiple faaliyetlerin yürütüldüğü 
Anadolu Üniversitesi AÖF e-Sertifika Prog-

ramları; her biri üç ders içeren, eğitim ve öğretimin inter-
net üzerinden, sınavların ise gözetim altında yapıldığı, üç 
ay süreli sertifika programlarından oluşmaktadır. İlk kez 
2007 Bahar döneminde başlayan Anadolu Üniversitesi 
AÖF e-Sertifika Programlarında yılda üç dönem, sürekli 
eğitim vermek ve güncel akademik içerik sunmak amaç-
lanıyor. e-Sertifika Programları bireylerin mevcut bilgile-
rini güncelleme, ilgi alanlarına göre farklı alanlarda eğitim 
alma olanağı sağlayan esnek bir eğitim programıdır. Per-
soneli ya da hedef kitlesi coğrafi olarak farklı bölgelerde 
bulunan kurum ve kuruluşların hizmet-içi eğitimlerini 
standart ve kaliteli olarak sağlamaları için fırsat oluştur-
maktadır. 2016 Bahar döneminde eğitim, sekreterlik, 
coğrafi bilgi sistemleri, muhasebe, pazarlama, peraken-
decilik gibi alanlarda 27 e-Sertifika Programı ile 3 Batı 
Avrupa e-Sertifika Programı bulunuyor.

Ders Malzemeleri
e-Sertifika programlarının öğrenme ortamları uzaktan 

öğretim tekniklerine göre tasarlanmış Ders Kitapları ile 
e-Sertifika Programları Portalı üzerinden sunulan e-Öğ-
renme Hizmetleri’nden oluşuyor. e-Sertifika programları-
na kayıt yaptıran öğrenciler 81 ildeki AÖF Bürolarından 
temin edecekleri uzaktan öğretim yöntemine göre hazır-
lanmış ders kitapları ve internet ortamında sunulan hiz-
metlerden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanıyor.

Sınavlar
2016 Bahar dönemi e-Sertifika Programlarının sınav-

ları 15.05.2016 Pazar öğleden sonra saat 14:30’da Türki-
ye’de 81 ilde ve Köln’de bir oturum halinde düzenlenecek. 
Öğrencilerin sertifika programlarındaki derslerden başa-
rılı olabilmeleri için sınavdan 100 tam puan üzerinden en 
az 50 puan alması gerekiyor. Bir programdaki üç dersin 
tümünden başarılı olan öğrenciler programa ait “Sertifi-
ka” almaya hak kazanacaklar.

Kurumlarla işbirliği sürüyor
2016 yılında yerel yönetim çalışanlarına 

yönelik yapılacak yerel yönetimler görevde 
yükselme ve unvan değişikliği eğitimi ve sı-
navının düzenli ve etkin biçimde uygulan-
masını sağlamak amacıyla Anadolu Üni-

versitesi ile İçişleri Bakanlığı arasında işbirliği protokolü 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 
2015-2016 BAHAR DÖNEMİ E-SERTİFİKA PROGRAMLARI
Arş. Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

TANITIM
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imzalandı. Bu protokole göre Mahalli İdareler Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Yönetmelik uya-
rınca Bakanlık ve Üniversite tarafından Yerel Yönetimler 
e-Sertifika Programı hazırlandı. 2016 Yaz döneminde Ba-
kanlık tarafından belirlenen kişilere Görevde yükselme ve 
Unvan değişikliği eğitimi ve sınavı gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel 
Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü im-
zalandı. Başta gençler olmak üzere, koope-
ratifçilik sektörüne doğrudan veya dolaylı 

olarak hizmet verenlerin eğitim seviyelerinin artırılması, 
kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve 
toplumda kooperatifçilik bilincinin oluşturulmasına yö-
nelik eğitim, araştırma ve bilgilendirme çalışmaları yap-
mak hedefleniyor. E-Sertifika Programımızın içerikleri 
hazırlanıyor, programın 2016 Yaz döneminde açılması 
planlanıyor.

Kamu kurumlarının yanı sıra çalışanlarına sunulacak 
hizmetiçi eğitimlerin e-Sertifika Programları organizasyo-
nu ile yürütülmesi amacıyla Migros, Koçtaş, Turkcell gibi 
kurumlarla işbirliği devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı arasında İşyerlerinde 
İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yü-
rütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetle-
ri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği 

protokolü imzalandı. Bu kapsamda hazırlanan İşveren 
ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya 
işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmet-
lerini yürütebilecek. Herhangi bir diploma derecesi aran-
maksızın 18 yaşını dolduran herkesin katılabildiği e-Ser-
tifika Programımıza 2016 Bahar döneminde 30.000’in 
üzerinde başvuru gerçekleşti.

Türk İşaret Dili e-Sertifika Programı Açıldı!
İşiten bireylerin, zaman ve mekan sınırlılıklarını aşarak 

uzaktan eğitimle, ülkemizdeki işitme engellilerin iletişim 
aracı olan Türk İşaret Dilinin alfabesini, temel işaretleri-
ni, söz varlığını, söz dizimi ve dil bilgisi özelliklerini ayırt 
edebilmelerini ve işitme engelli bireylerle temel düzeyde 
iletişim kurabilmelerine yardımcı olacak bilgi ve beceri-
leri kazandırmayı amaçlayan Türk İşaret Dili e-Sertifika 
Programı açıldı. Bu programa en az lise mezunu olan 
ve Türk İşaret Dili’ni öğrenmek isteyen işiten bireylerin 

katılması hedefleniyor. Başvurular 25 Ocak - 12 Şubat 
tarihleri arasında http://e-sertifika.anadolu.edu.tr adre-
sinde yapılacak.

Yeni Yönerge Hazırlıkları
e-Sertifika Programları Koordinatörlüğü tarafından 

programların yürütülmesi ve yeni program açma süre-
cinin uygulama esaslarını içeren iki farklı yönerge ha-
zırlandı. Yönergelerin hazırlanması sürecinde öncelikle 
Anadolu Üniversitesi daimi yönetmelik komisyonunda 
dört ayrı oturumda çalışmalar yapıldı. Ardından Yöne-
tim Kurulunda görüşülerek yönergeler onaylandı. 2016 
yılından itibaren yeni bir e-Sertifika Programı açma işle-
mi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi E-Sertifika 
Programı Açma Yönergesi”ne göre gerçekleştirilecek.

Bugüne 66.000’den fazla kişi e-Sertifika 
Programlarından yararlandı, yaklaşık 22.000 
kişi sertifika almaya hak kazandı.

TANITIM
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Geçen sayımızda olduğu gibi bu sayımız-
da da yurtdışı programlarımızda öğrenim 
gören öğrencilerimizle kısa söyleşiler ger-

çekleştirdik. Makedonya ve Azerbaycan program-
larımızda öğrenim gören öğrencilerimizin kayıtlı 
oldukları programla ve Açıköğretim Sistemiyle ilgili 
düşüncelerini yansıtan söyleşilerimizin gerçekleşti-
rilmesinde bize yardımcı olan Anadolu Üniversitesi 
Makedonya İrtibat Büro Yöneticisi Sn. Ertan Der-
viş’e, Anadolu Üniversitesi Azerbaycan İrtibat Büro 
Yöneticisi Sn. Azer Hetemov’a, Azerbaycan röpor-
tajının yapılmasında ve çevirisinde emeği geçen Sn. 
Elnare Memmedova ve Güler Gasımlı’ya ve tabii ki 
düşüncelerini bizimle paylaşan öğrencilerimize çok 
teşekkür ediyoruz.

Merhabalar, öncelikle bize biraz kendinizden 
bahsedebilir misiniz?

Ben Nihal Kayai, 24 yaşındayım. Makedonya’nın 
Gostivar kentinde yaşıyorum. Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nde İşletme Lisans Programı dör-
düncü sınıf öğrencisiyim.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nden 
nasıl haberdar oldunuz ve burada okumaya nasıl ka-
rar verdiniz? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sis-
temi’ni tercih etme sebepleriniz nelerdir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’ni tele-
vizyon yayınlarından öğrendim. Makedonya’da Türk-
çe eğitim veren ilk üniversite olduğu için ve ben de 
Türkçe dilinde eğitim görmek istediğim için Anadolu 
Üniversitesi’nde okumaya karar verdim.

Makedonya’da yaşayan biri olarak Açıköğretim 
Sistemi size ne tür olanaklar sundu? Açıköğretim 
öğrencisi olmanın avantajları nelerdir?

Yurtdışında yaşayan biri olarak Açıköğretim Sis-
temi’nin bize sunduğu en önemli olanak Türkçe ol-
ması ve uzaktan eğitime imkân tanımasıdır. Çünkü 
birçoğumuz hem üniversite öğrenimi görüp hem de 
çalışma hayatına atılmak zorunda kalabiliyoruz. Ayrı-
ca bu sayede hem okuyoruz, hem de eşzamanlı olarak 
öğrendiklerimizi iş alanımızda uygulama şansına sa-
hip oluyoruz.

Açıköğretim Sistemi için hazırlanan yayınları ve 
e-öğrenme materyallerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Açıköğretim Sistemi için hazırlanan kitaplar gayet 
açıklayıcı olduğu için, bir de e-öğrenme ortamları-
nın desteğiyle hiç zorlanmadan sorumlu olduğumuz 
derslerde başarılı olabiliyoruz. Kitapların ünite içerik-
leri, özetleri, soruları, e-öğrenme ortamında yer alan 
video konferanslar, ünite video anlatımları, etkileşim-
li kitaplar, deneme sınavları ve ayrıca son dönemde 

GLOBAL KAMPÜS, YAŞAMBOYU EĞİTİM: MAKEDONYA 
ve AZERBAYCAN PROGRAMLARINDA OKUYAN 

ÖĞRENCİLERİMİZLE SÖYLEŞİ
Öğr. Gör. Gülcan ERGÜN

Nihal Kayai
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Merhabalar, öncelikle bize biraz kendinizden 
bahsedebilir misiniz?

Ben, Firuze Memmedzade. 1995 yılında Bakü’de 
doğdum. 2012 yılında liseyi bitirdikten sonra Anado-
lu Üniversitesi`nin seçme sınavına katıldım. Başarılı 
olup, Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan İşlet-
me Fakültesi’nin İşletme Bölümü’ne kayıt yaptırdım. 
Şu an yedinci yarıyıl öğrencisiyim.

Neden İşletme Bölümü`nü tercih ettiniz?
Ailem sayesinde iş hayatının önemini çocuklu-

ğumdan itibaren çok iyi kavramıştım. Bu da gelecek-
te hangi mesleği seçeceğime dair düşüncelerimi şekil-
lendirmişti. İşletme Bölümü`nü de gelecekte olmayı 
hayal ettiğim yere ulaşmamda daha avantajlı olacağı-
nı düşündüğüm için seçtim.

Onur Belgesi almış öğrencilerimizden birisiniz. 
Öncelikle sizi başarınızdan dolayı kutluyoruz. Bize 
biraz bu konudan bahsedebilir misiniz, bu başarıyı 
elde etmek için neler yaptınız?

İlk Onur Belgemi üçüncü yarıyılda aldım. Hatta 
belge aldığıma inanamamıştım. Çünkü sınava son üç 
gün kala heyecanlanıyor, öğrendiğim tüm konuları 
unuttuğumu sanıyordum. Fakat bu heyecan, soru ki-
tapçığını elime alana dek sürüyor ve soruları çözme-
nin aslında benim için kolay olduğunu gördüğümde 
tamamen yok oluyordu. İlk Onur Belgemi aldıktan 
sonra kendime güvenim geldi. Fakat sınav öncesi he-
yecanımı henüz yenmiş değilim. Sanırım bu da so-
rumluluk hissimden kaynaklanıyor. Arkadaşlarımdan 
bazıları derslerin zorluğundan şikayetçiler. Bence zor 
gelmesinin sebebi, aslında dersleri gözümüzde büyüt-

memizdir. Sistemli bir şekilde çalışılırsa kolaylıkla ba-
şarıya ulaşılabilir diye düşünüyorum.

Başarılı olmaları için diğer öğrenci arkadaşlarını-
za önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir?

Öncelikle zamanı doğru kullanmayı bilmek çok 
önemli. Mesela ben, gün içinde yaklaşık on iki saat 
ders çalışıyorum. Özellikle de çalıştığım konuları de-
falarca tekararlıyorum. Hatta aynı üniteye yaklaşık 
on kez döndüğüm de olmuştur. Genelde sınav mer-
kezine varıncaya dek konuları tekrarlamaya devam 
ederim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Bana kaliteli eğitim alma fırsatı sunduğu, değerli 

arkadaşlar ve çok saygı duyduğum istatistik hocamız 
Mahmut Atlas`ı tanıttığı için Anadolu Üniversite-
si`ne; başta rektörümüz sayın Prof. Dr. Naci Gün-
doğan olmak üzere, üniversitemizin tüm yönetim ve 
öğretim elemanlarına; ayrıca Anadolu Üniversitesi 
Azerbaycan Programları koordinatörümüz sayın Azer 
Hetemov`a sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. 
Yapılan onca çalışmanın karşılığında biz öğrenciler 
de dört yıl sonra elde edebileceğimiz diplomayı dü-
şünmeli ve amacımızı doğru belirlemeliyiz. Amaçsız 
insan rüzgarlı havada denizin tam ortasında, hangi 
yöne gideceğini bilmeyen insan gibidir. Amaçlarımıza 
büyük adımlarla güvenle ilerlemeliyiz.

Söyleşimize katıldığınız için size çok teşekkür edi-
yoruz, biz de size başarılarınızın devamını diliyoruz.

Firuze Memmedzade

hazırlanan beta e-öğrenmenin ayrıntılı ünite özetleri 
sayesinde ders çalışmak daha da kolay ve keyifli.

Son olarak Açıköğretim Sistemi’ne yeni başlamış 
veya başlamayı düşünen arkadaşlarımıza tavsiyeleri-
niz, önerileriniz nelerdir?

Açıköğretim Sistemi’nde öğrenim görmeyi dü-
şünen herkese mutlaka denemelerini tavsiye ederim. 
Çünkü örgün eğitim ile açıköğretimi kıyasladıkların-
da aralarında pek fark bulunmadığını; hatta açıköğ-
retimin yeni sistem ve olanakları sayesinde kendileri 
için çok daha avantajlı olduğunu görecekler.

Söyleşimize katıldığınız ve düşüncelerini bizimle 
paylaştığınız için biz teşekkür ederiz. 

------------------------------------------------------------------------------

SÖYLEŞİ
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
sınavları her dönem büyük bir emek veri-
lerek hazırlanıyor ve gerçekleştiriliyor. Bu 

hafta, sizler için Eskişehir ilinde yürütülen sınavların 
koordinasyonundan sorumlu Prof. Dr. Erol KUTLU 
hocamız ile bir söyleşi gerçekleştirdik ve koordinasyon 
sürecinde işlerin nasıl yürüdüğü ve ne gibi gelişmeler 
olduğunu sizlere göstermek istedik.

Merhaba hocam nasılsınız? Öncelikle sizi tanımak 
isteriz.

Merhabalar, teşekkür ederim. 1961 yılında Afyon 
ilinin Emirdağ ilçesinde doğmuşum. 1985 yılında 
Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden mezun 
oldum.1987’de ise Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 
1989 yılında İİBF İktisat bölümüne araştırma görevli-
si olarak atandım. Daha sonra da bu bölümde devam 
ettim. Dünya ekonomisi, bilgi toplumu, uluslararası 
iktisat ve dış ticaret alanlarında çalışıyorum. Evli ve iki 
kız çocuğu babasıyım. Şu anda Eskişehir ili sınav koor-
dinatörlüğü görevini 2 yıldır yürütüyorum.

Sınav hizmetleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Yaklaşık olarak 20000 civarında öğrenci Eskişe-

hir’de sınava giriyor. Anadolu ve Osmangazi üniver-
sitelerinin 60’a yakın binasında bu sınavları gerçek-
leştiriyoruz. Her dönem için 3500-4000 civarında 
personel görevlendirmesi yapılıyor. Bu görevlendirme-
ler bina sınav sorumlusu, binan sınav sorumlu yardım-
cısı, salon başkanı, gözetmen, engelli gözetmeni, yedek 

gözetmen, şehir içi nakil kuryesi ve taşıma görevlileri 
olmak üzere yapılıyor. Öncelikle Anadolu Üniversite-
si’nden ve talepte bulunan personel görevlendiriliyor. 
Daha sonra Osmangazi Üniversitesi ve Milli Eğitim 
Bakanlığı personelinden de yukarıda belirtilen görevler 
çerçevesinde yararlanılıyor.

Peki, Eskişehir’deki sınav imkânları hakkında ne-
ler söyleyebilirsiniz? 

Eskişehir’deki her iki üniversitenin de fiziksel im-
kânları geliştikçe sınav yapılacak bina sorunumuz iyice 
azaldı. Son 1 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı binalarını 
sınavlarımızda kullanmıyoruz. Açıköğretim Sistemi 
sınavlarının olduğu hafta Eskişehir trafiğine ne bu ne-
denle fazla yüklenmiş olmuyoruz. Ancak sınav günleri 
2 üniversitede toplam 3 kampüste sınav giriş ve çıkış 
saatlerinde Emniyet Müdürlüğünün yoğun çabalarına 
rağmen bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bu sorun hem sınav 
görevlilerinin hem de sınava girecek öğrencilerimizin 
kampüslere sınava başlama saatine yakın bir zamanda 
girmelerinden kaynaklanıyor. Bu vesileyle belirtmek 
isterim, öğrencilerimiz daha erken saatlerde sınav bina-
larına ulaşırlarsa hem sınavların yetişme sıkıntılarının 
hem de bu sorunun ortadan kalkacağını tahmin ediyo-
rum. Eskişehir’de yapılan sınavlar Anadolu Üniversi-
tesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin de 
katkılarıyla oldukça organize bir biçimde yürütülüyor. 
Hatta bu model son 2 sınavdır diğer illerimize yay-
gınlaştırıldı. Artık tüm Türkiye’de internet üzerinden 
gelen taleplere bağlı olarak görevlendirmeler yapılıyor. 

Sınavlar için yapılan görevlendirmelerde neler 
dikkate alınıyor?

Görevlendirmelerde unvan, aynı unvandakilerin 
görev yılları, bina tercihleri, oturum tercihleri, göz 
önüne alınarak hemen hemen her kişinin taleplerinin 
yerine getirecek bir görevlendirme yapılmaya çalışılı-
yor. Özellikle talep edenlere yönelik görev verilmesi so-
nucu büromuzun iadeler nedeniyle daha önce yaşadığı 
zorluklar minimize edildi. Şu an yaklaşık 6500 görev-
lendirmenin sadece %5 i çeşitli nedenlerle iade ediliyor 
ve yeni görevlendirme yapılıyor. Bu sisteme geçmeden 
önce bu oran %25 civarındaydı.

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNİN MUTFAĞINDA SINAV 
HAZIRLIĞI: ESKİŞEHİR İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Arş. Gör. Çağlar KARADUMAN
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Bu sayımızda 
başarı hika-
yeleri bölü-

münde, Açıköğretim 
Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü 
mezunu ve Uzaktan 
Öğretim Bölümü’nde 
yüksek lisans yapmak-
ta olan Yeşim Özbek, 
bizlerle Açıköğretim 
Sistemi’ne ilişkin de-
neyimlerini paylaştı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ile nasıl 
tanıştınız? Öğrenci olmaya nasıl karar verdiniz?

Öncelikle Açıköğretim sistemini nasıl seçtiğimi kısaca 
anlatayım size. Ben Gazi Anadolu Meslek ve Meslek Li-
sesi Bilgisayar bölümünden 2007 yılında mezun oldum. 
2 sene boyunca Bilgisayar Öğretmenliği için üniversite 
sınavlarına hazırlandım fakat kazanamadım. Başka bir 
bölüm de seçemiyordum çünkü o sene içerisinde meslek 
liselerinde katsayı problemi vardı. Açıkçası tam ümidi 
kesmişken bir arkadaşım vasıtasıyla Açıköğretim’de Türk 
Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Sosyoloji bölümlerinin açıl-
dığını öğrendim.  Sene 2009’du. Türk Dili ve Edebiyatı-
nı seçtim ve bu benim hayatımda çok güzel bir dönüm 
noktası oldu diyebilirim. Hatta bu bölümün ilk mezun-
larından birisiyim ve bundan çok mutluyum.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde öğre-
nim görmek size ne gibi faydalar sağladı? 

Benim küçük yaşlarımdan beri hep Türkçe ve Ede-
biyata bir ilgim vardı aslında. Bu bölümün açıldığını 
öğrendiğim an neden olmasın dedim. Fakat tek bir te-
reddüdüm vardı o da bu bölümden mezun olduğum 
zaman “Öğretmen olabilecek miyim?” sorusuydu. Ba-
bamla araştırmalarımız sonucunda bu bölümdeki öğren-
cilere formasyon verileceğini ve öğretmen olabileceğimi 
gördüm. Açıköğretim sisteminde öğrenim görmem bana 
inanılmaz faydalar sağladı. En başta, hayata bakış açım 
değişti; kendi değerlerimizi, ozanlarımızı, şairlerimizi ta-
nıma ve okuma fırsatı buldum. Diksiyonumda bile iyi 
derecede düzelmeler oldu. Ama benim için en önemli 
yararı; benim örgün eğitim gibi bir sistem içinde öğre-
nim görmediğim için, 4 sene boyunca bütün konuları 
kendi araştırmalarım sayesinde öğrenmek oldu.

Bu sistem sayesinde edindiğiniz kazanımların kari-
yeriniz açısından bir faydası oldu mu?

Ben 2 sene boyunca vekil öğretmenlik yaptım. Lisans 
süresince edindiğim kazanımları, tecrübeleri öğrencile-
rime aktarmaya çalıştım. Birlikte çok güzel etkinlikler 
yaptık. Şu an öğretmen olabilmek için çalışıyorum. Ata-
nırsam, bu edindiğim bütün tecrübelerimi öğrencileri-
me aktarmaya devam etmek istiyorum. Onlar için iyi bir 
rol model olacağımı düşünüyorum. 

Yaşamboyu öğrenme kapsamında öğrenim görmek 
istediğiniz başka alanlar var mı? Şayet varsa yeniden 
Anadolu Üniversitesini tercih eder misiniz? 

Ben Uzaktan Öğretim bölümünde tezsiz online yük-
sek lisans yapıyorum. Ama bu programdan mezun ol-
duğumda Türk dilinden veya Eğitim Bilimlerinden de 
yüksek lisans yapmayı istiyorum. Bunun için tabiki de 
Anadolu Üniversitesini seçerim çünkü muhteşem bir 
eğitim kadrosu var. Ben bu üniversitede okudum, bu-
rada formasyon aldım ve hangi bölüm olursa olsun yine 
Anadolu Üniversitesini tercih ederim. Buranın öğrencisi 
olduğum için gurur duyuyorum ve burada okumak bir 
ayrıcalıktır diyorum.

Açıköğretim Sisteminde sizi en çok zorlayan unsur-
lar nelerdi? 

Açıköğretim sisteminde okumanın zor yanları da 
oldu tabi benim için. Yukarıda da söylediğim gibi örgün 
eğitimde öğrenim görmediğim için, soracağım soruları 
kendim araştırıp doğru cevapları kendim bulmam ge-
rekiyordu. Bu bazen çok kolay oluyordu ama bazen de 
oldukça zorluyordu. Mesela birbirine benzeyen kavram-
lar karşıma çıkıyordu ve bunların çok küçük ayrımları 
oluyordu. Bana birinin açıklaması gerekiyordu ve ben 
ne yapıp edip yine o cevabı kendim buluyordum. Ama 
kolay olan hiçbir şey yok. Ne olursa olsun iyi ki Türk 
Dili ve Edebiyatını Açıköğretimde okumuşum diyorum. 
Zorluklarından daha çok kolaylıkları oldu bana.

Sistemin daha iyi hale getirilmesi için herhangi bir 
öneriniz var mı? 

Sistemin şu anda iyi olduğunu düşünüyorum. Sade-
ce şunu söyleyebilirim; Açıköğretim hakkında insanlar 
daha fazla bilgilendirilmeli. Bu sisteme önyargılı yaklaşı-
lıyor. Bu önyargıyı kırmak için çeşitli seminerler düzen-
lenebilir, televizyon programlarında daha fazla dile geti-
rilebilir diye düşünüyorum. Yaptığınız röportajın benim 
gibi diğer bütün öğrenci arkadaşlarıma yararlı olacağını 
düşünüyor ve bütün öğrencilere başarılar diliyorum. 

BİR BAŞARI HİKÂYESİ – YEŞİM ÖZBEK
Arş. Gör. Gökhan ÖNDER

HİKÂYELERi
BAŞARI
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Ar-ge ve Uluslararası ilişkiler Grup 
Koordinatörlüğü Şubat 2016 Seminerleri

• 02 Şubat 2016 / Salı 13:00 – 14:00
Doç. Dr. Hasan ÇALIŞKAN
Anadolu Üniversitesi
Kamusal Konuşma
AÖF 9. Kat Konferans Salonu

• 08 Şubat 2016 / Pazartesi 10:30 – 12:00
Olcay SEVİK
Anadolu Üniversitesi
TÜBİTAK ARDEB Hakkında Tanıtım ve 
Bilgilendirme Toplantısı
AÖF 9. Kat Konferans Salonu

• 12 Şubat 2016 / Cuma 14:00 – 16:00
Rabia TAŞ
Anadolu Üniversitesi
Proje Motivasyon Atölyesi
AÖF 9. Kat Konferans Salonu

• 15 Şubat 2016 / Pazartesi 14:00 – 16:00
Prof. Dr. Alan William TAIT
The Open University
Open and Distance Education
AÖF 9. Kat Konferans Salonu

• 16 Şubat 2016 / Salı 13:00 – 14:00
Prof. Dr. Deniz TAŞCI
Anadolu Üniversitesi
Postmodern Yönetim Yaklaşımları
AÖF 9. Kat Konferans Salonu

• 09 Şubat 2016 / Salı 13:00 – 15:00
Prof. Dr. Erol SAYIN
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
Verimlilik, Üretkenlik, Etkililik ve Şark Kurnazlığı
AÖF 9. Kat Konferans Salonu

• 19 Şubat 2016 / Cuma 14:00 – 16:00
Rabia TAŞ
Anadolu Üniversitesi
Uluslararası Destek Programları Tanıtım 
Toplantısı
AÖF 9. Kat Konferans Salonu

• 23 Şubat 2016 / Salı 13:00 – 14:00
Prof. Dr. Simber ATAY
Dokuz Eylül Üniversitesi
Açık ve Uzaktan Öğrenme Kültürü
AÖF 9. Kat Konferans Salonu

AR-GE VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER GRUP 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 SEMİNERLERİ

Arş. Gör. Gökhan ÖNDER

AÇIKÖĞRETiM
SAYILARLA


