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Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE İKİNCİ
ÜNİVERSİTE KAYITL ARI REKOR KIRDI

Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemine
İkinci Üniversite kapsamında yapılan kayıtlar
bu yıl rekor sayıya ulaştı. 2016-2017 Öğrenim
Yılı için 31 Ağustos-21
Eylül 2016 tarihleri arasında 181.025 kişi kayıt
yaptırdı. Yükseköğretim
kurumlarının herhangi
bir lisans veya önlisans
bölümünden mezun olan
veya okuyan öğrencilerin başvurabildiği İkinci
Üniversite kapsamında
gerçekleştirilen kayıtlar
geçen yıla oranla %32,6
artış gösterdi. Adalet,
İlahiyat, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, İşletme,
Uluslararası İlişkiler ve
Sağlık Yönetimi programları İkinci Üniversite
kapsamında en çok tercih
edilen bölümler oldu.
‘Emeğimizin Karşılığını
Aldık’
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney

Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Vekili Prof.Dr. Yücel
Güney, İkinci Üniversite
kayıtlarıyla ilgili olarak
“Açıköğretim Sisteminin
bütün personeli İkinci
Üniversite kayıtları kapsamında büyük özveriyle
çalıştı. Her bir Açıköğretim Fakültesi Bürosu bulunduğu ilde yerel yönetimlerle, kamu kurum ve
kuruluşlarıyla görüşerek
İkinci Üniversite prog-

ramlarımızın tanıtılması
için uğraştı. Oldukça yoğun bir tanıtım faaliyeti
gerçekleştirildi. Emeklerimizin karşılığını aldık
diye düşünüyorum. Bu
konuda Merkez Büroda, AÖF bürolarında ve
AÖF Basın ve Halkla
İlişkiler Biriminde görev
yapan personelimiz başta olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür
ederim.” şeklinde konuştu.
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AÖF BÜROLARINDAKİ İYİLEŞTİRME
ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN
DEVAM EDİLİYOR

Şahin, bu tadilat çalışmalarının diğer AÖF bürolarında
da önümüzdeki dönemlerde
aşama aşama gerçekleştirileceğini belirtti.

Açıköğretim Fakültesi bürolarının iç ve dış görünüşleri
itibariyle standart hâle getirilmesi ve fiziki altyapılarının
iyileştirilmesi amacıyla 2013
yılında başlatılan tadilat projesi, tüm hızıyla devam ediyor.

2013 yılından bu yana; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa,
Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir,
Kırklareli, Kütahya, Manisa,
Muğla, Muş, Sakarya, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde bulunan toplam
50 AÖF bürosunda başlayan
tadilat ve fiziki altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında; AÖF bürolarının iç
ve dış cepheleri, demirbaşları, elektrik ve su tesisatları
yenilendi. Kayıt dönemleri
gibi yoğun zamanlarda AÖF
bürolarındaki sürecin daha
sağlıklı işlemesi amacıyla bürolara sıramatikler yerleştirildi. Bunların yanı sıra, AÖF
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Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

bürolarındaki güvenliği sağlamak için tüm AÖF bürolarına Açıköğretim Fakültesinden de izlenmesi mümkün
olan güvenlik kameraları yerleştirildi. Ayrıca, tüm illerde
AÖF bürolarına ulaşımı kolaylaştırabilmek için şehir
merkezlerinde çeşitli yerlere
yön tabelaları konuldu.
Açıköğretim
Fakültesi
bürolarının Fiziki Altyapılarının İyileştirmesi Çalışmaları Koordinatörü Öğr.Gör.
Tahir Şahin, 25 Ağustos tarihinde yapılan ihaleyle 15
AÖF bürosunda daha iç ve
dış cephe yenileme çalışmalarının başlatılacağını dile
getirdi. Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi
yeni kayıt ve kayıt yenileme
işlemlerinin 8 Ekim tarihinde sona ermesiyle başlayacak
olan çalışmalarda; Adana,
Artvin, Gaziantep, Hatay,
Kahramanmaraş, Karaman,
Konya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize ve Trabzon illerindeki AÖF bürolarının yer
alacağını ifade eden Öğr.Gör.
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Öğr.Gör. Gökhan Deniz DINÇER

Kurban Bayramı dolayısıyla
9 Eylül Cuma günü Açıköğretim Fakültesi teras katında
bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Bayramlaşma törenine katılan Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı ve
Açıköğretim Fakültesi Dekan
Vekili Prof.Dr. Yücel Güney,
iyi dileklerini sunarak törene katılan herkesin bayramını
kutladığını ifade etti. Akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma töreni esnasında akademik
ve idari personel arasında
olumlu ve etkili bir iletişim ortamı sağlandı.
Bayramlaşma töreni sonrasında kaydedilen videolar ile
bürolara bayramlaşma mesajı
iletildi. Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör YardımAÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ AİLESİ
BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE BULUŞTU

cısı ve Açıköğretim Fakültesi
Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel
Güney, Açıköğretim Bürolarından Sorumlu Koordinatör
Yard.Doç.Dr. Recep Okur,
Merkez Büro Müdürü Öğr.
Gör. Salih Gümüş ve Açıköğ-

retim Fakültesi Sekreteri Öğr.
Gör.Dr. İlker Usta, hazırlanan
bu videoda yoğun geçen kayıt
dönemi için bürolara teşekkür
ederken Açıköğretim Sisteminde yer alan tüm büro çalışanlarının bayramını kutladı.
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AÇIKÖĞRETİM SİS TEMİNDEN SİNEMA
VE TARİH MERAKLIL ARINA MÜJDE

Açıköğretim Sisteminde, öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri dışında sosyal paylaşımlar geliştirmesi amacıyla Kitap
Kulübünden sonra Sinema ve
Tarih Kulüpleri kuruluyor.
Yürütücülüğünü Öğr.Gör.
Engin Kılıçatan’ın yaptığı Sinema Kulübü, katılımcılarının
genel kültür bilgisi edinmelerini
sağlamayı ve entelektüel anlamda kişisel gelişimlerine katkıda
bulunmayı hedefliyor. Kulübün
amaçları arasında, Açıköğretim
Sistemi öğrencilerinin kitleselliğe sahip sinema sanat dalı ile
ilişkilenmelerini sağlamak ve
hâli hazırda aldıkları üniversite
eğitiminin yanında kendilerini
keşfetmelerine yarayacak yeni
kapılar açmak yer alıyor. Açıköğretim Sisteminde sinema
sanatına ilgi duyan ve bu alanda kendisini geliştirmek isteyen
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tüm öğrenciler kulübün hedef
kitlesini oluşturuyor. Kulüp
kapsamında, sinema tarihine
ilişkin önemli sunumlar ve sinemanın diğer disiplinler ile
ilişkilerinin tartışılacağı seminerler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bununla beraber, sinema
tarihinden seçkin yönetmen ve
film örneklerinin tartışılması ve
filmler üzerine ayrıntılı değerlendirmeler yapılması düşünülüyor. Sinema alanında emek
veren usta yönetmen, oyuncu
ve akademisyenlerin düzenlenecek olan seminerlere davet
edilmesi ve Açıköğretim Sistemi öğrencileriyle etkileşim
hâlinde olmaları hedefleniyor.
Yapılacak etkinlikler arasında,
sinema kulübünün düzenleyeceği, Açıköğretim Sistemi öğrencilerine yönelik bir kısa film
yarışması da yer alıyor. Sinema

Arş.Gör. Kübra AŞAN

Kulübünün faaliyetlerinden yararlanmak için her Açıköğretim
Sistemi öğrencisi Açıköğretim
sisteminden bu kulübün sayfasına ulaşıp kayıt oluşturarak
kulübün üyesi olabilecek.
Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin tarih alanındaki bilgi
birikimi ile kendilerini özgür
ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal,
düşünsel ve kültürel bağlamda
faaliyetler yapmayı amaçlayan
Tarih Kulübünün yürütücülüğünü ise Arş. Gör. Metin Çatalkaya üstleniyor. Öğrencilerimizle üniversitemiz arasında
mevcut olan ilişkiyi daha da
artırmak istenen kulüp, farklı üniversitelerden birbirinden
değerli hocaların katılımıyla
konferanslar düzenlemeyi planlıyor. Öğrencilerin edindiği
teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek amacıyla saha çalışmaları ve gezilerin düzenlemesi
düşünülüyor. Öğrencilerin üyelik ile katılabileceği faaliyetler,
Açıköğretim Sistemi üzerinden
yürütülecek.
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Arş. Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

“Açıköğretim Sisteminde,
Radyo Dinleme Eğiliminin Yeri
ve Öneminin Konumlandırılmasına Yönelik Bir Araştırma”
isimli bilimsel araştırma projesi
kapsamında, Radyo A’da açıköğretim yayınları başlıyor.
Türkiye’de bir ilki hayata geçirecek proje kapsamında radyo yayınları Ekim ayı itibariyle
başlayacak. Yayınlar, hafta içi
11:00-12:00 ve 17:00-18:00
saatleri arasında dinleyicilere
ulaşacak. Ayrıca gün içerisinde
yayınlanan spotlarla Açıköğretim sistemi ile ilgili bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılacak.
Proje kapsamında birbirinden
farklı içeriklere sahip birçok
program bulunuyor. Ders Zili
programında, Açıköğretim sisteminde yer alan derslerin anlatımı müzik araları ile birlikte
gerçekleştirilecek. 100 Derece
programında ise sertifika programları ve ikinci üniversite ile
ilgili söyleşiler yer alacak. Kutup Yıldızı programı kariyer
danışmanlığına odaklanırken,
Yol Arkadaşı programı psikolojik danışmanlık temasıyla yayınlanacak. Radyo yayınlarının
bütün paydaşları kapsaması
için, Büroların Sesi programı
AÖF bürolarına ses vermeyi
hedeflerken, Açıköğretimden
Hayata programı ile ise yaşa-
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RADYO A’DA AÇIKÖĞRETİM
YA Y I N L A R I BA Ş L I YO R

mında Açıköğretimin etkisini
hisseden öğrenci ve mezunların hikâyeleri paylaşılacak. Açıköğretim kitaplarından derlenen ilginç bilgilerin yer aldığı
Soru İşareti ve sınav, kayıt ayrıca sistemle ilgili önemli bilgilerin paylaşıldığı Açıköğretim Hatırlatıyor isimli spotlar
gün içindeki yayınlar sırasında dinlenebilecek. Açıköğretim Soru Platformu programı
kapsamında ise, Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör
Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Yücel Güney her ay öğrenci ve
paydaşlardan gelen soruları cevaplayacak. Proje kapsamında

bir de haftalık hazırlanan haber
programı bulunuyor. Açıköğretimde Haftanın Gündemi ile
gündem takibi yapılacak.
101.7
Frekansı
ve
www.radyoa.anadolu.edu.tr
adresinden dinlenen Radyo
A’ya, Açıköğretimin web sayfası ve mobil uygulamalarından
ulaşılabilecek.
Açıköğretim
yayınlarının tekrarını Radyo
A’nın web sayfasında yer alan
arşiv bölümünden de dinleme
şansı olacak. Yayın akışları ve
programlarla ile ilgili bilgiler,
Radyo A twitter ve facebook
hesapları ile Açıköğretimin
sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.
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AÖF LABORANT VE VETERİNER
SAĞLIK ÖN LİSANS PROGRAMI
M E Z U N L A R I N A S U N İ TOHUMLAMA
SERTİFİKASI ALMA YOLU AÇILIYOR

Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı ve
Açıköğretim Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Yücel Güney,
Açıköğretim Fakültesi Dekan
Yardımcıları, Uygulama Dersleri Koordinatörü, Laborant
ve Veteriner Sağlık Ön Lisans
Programı Akademik Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Mustafa Eser ile T.C. Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı Dr.
İbrahim Özcan, veteriner hekim suni tohumlama uzman
ve uzman yardımcılarının katılımı ile Ağustos ayı içerisinde Açıköğretim mezunlarının
Suni Tohumlama sertifika
programına başvurularına ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 18 Aralık
2013 tarihinde çıkarılan yönetmeliğe göre, Açıköğretim
Fakültesi Ön Lisans Programı
Laborant ve Veteriner Sağlık
Bölümü mezunlarının tekniker unvanı almaya hak kazanmalarına rağmen, suni tohumlama kursuna başvuru hakları
kaldırılmıştı. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunlarının bu hakkı elde edebilmesi
için Açıköğretim Fakültesi ve
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında gerçekleştirilen toplantıda, başvuru
hakkının elde edilebilmesi için
Bakanlık tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlarda,
öğrencilere staj yükümlülüğü
getirilmesi yönünde karar verildi. Belirlenen kurumlarda

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

staj yapan öğrenciler, mezun
olduktan sonra suni tohumlama kurslarına başvuru hakkını
elde edebilecek. Toplantının
sonrasında, T.C. Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığından
gelen misafirlere, Açıköğretim
faaliyetlerinin
yürütüldüğü
merkezler ve stüdyolar gezdirilerek, Açıköğretim Sistemi
hakkında kapsamlı bilgi verildi. Bu yeni uygulamanın en
kısa sürede hayata geçirilmesi, staj yapılacak kurumların
belirlenmesi ve Laborant ve
Veteriner Sağlık Bölümü programına yeni staj faaliyetlerinin
eklenmesine yönelik kurumlar
arasında çalışmalar hızla devam ediyor.
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Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

PROF.DR. A.BARIŞ BARAZ EN İYİ
BİLDİRİ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Barış Baraz,
14-15 Nisan tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesinde düzenlenen 7. Aile İşletmeleri Kongresinde sunduğu “Aile İşletmelerinde Türk Kültürünün İzleri: Eskişehir’de Bir Araştırma” adlı
bildirisiyle jüri tarafından “En İyi Bildiri” ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Baraz, sadece Türkiye’de değil, dünyada da işletmelerin çoğunun aile
işletmesi olduğunu ve aile işletmelerinin yüzde
70’inin ikinci kuşağa geçemediğini, bu nedenle
aile işletmelerinde sürekliliği sağlamanın önemli
olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Baraz, “Aile işlet-

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

melerini kalıcı kılmak bütün ekonomilerin çözüm aradığı en önemli sorunlardan biri. Ben de
Eskişehir’de üçüncü kuşağa geçen 26 aile işletmesi
üzerinde yürüttüğüm araştırmayla Türk kültürünün hangi özelliklerinin öne çıktığını analiz ettim. Bu nedenle sunduğum bildirinin Türk girişimcisinin niteliklerini gösteren ve kültürün Türk
iş sistemini nasıl etkilediğini açıklayan önemli
bulguları olduğunu düşünüyorum.” şeklinde düşüncelerini ifade etti. Prof. Dr. A. Barış Baraz, Eskişehir’i ve Anadolu Üniversitesini iyi bir şekilde
temsil ettiğine inandığını belirterek sözlerine son
verdi.
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AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HİZMET
BİNASI YENİ DÖNEME HAZIR

Açıköğretim Sisteminin
artan kapasitesi ve hizmet çeşitliliği gereği, üniversitemizin
Yunus Emre Kampüsü Cumhuriyet Kapısı önünde bulunan
hizmet binasında 2015 yılından
bu yana çok sayıda yenilik gerçekleştirildi.
2015 yılında ilk olarak Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi (ANAPER)
personelinin kullanımına yönelik 15 kişilik 7 adet ofis yapımının yanı sıra 3 adet derslik düzenlemesi yapıldı. Daha sonra
Öğrenme Teknolojileri ARGE
Birimine (ÖTAG) tahsis edilen

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

14 stüdyo inşaatı tamamlandı.
E-seminer ders anlatımı, sesli kitap çekimlerinin ve konu
anlatım videolarının yapıldığı
stüdyoların yanı sıra ÖTAG
Birimi yönetici ve personelleri
için 5 adet çalışma ofisi yapıldı.
Son olarak da binada mevcut
olan Anfi I ve Anfi II dersliklerinin iç mekân düzenlemeleri
yenilendi.
2016 yılında ise aktif olarak
kullanılmayan sanat galerisi yerine, yurt dışındaki öğrencilerimize ders anlatımı amacıyla
2 adet video konferans salonu
düzenlendi. Buna ek olarak,

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

prodüksiyon odası, moderatör çalışma ofisi ve personel
çalışma odası da yapıldı. Bu yıl
tamamlanan bir başka yenilik
ise ÖTAG Birimi için yapılan,
30 kişinin çalışabileceği açık
ofis inşası. Bu açık ofis içinde
bir de toplantı odası mevcut.
Son olarak ise Yaşamboyu Öğrenme Merkezi (YÖMER) ve
Açık Öğretim Fakültesi çalışanları için 12 kişi kapasiteli 3 adet
personel ofisi yapıldı.
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Arş.Gör. Hakan KILINÇ

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İÇİN
YARDIM SAYFASI OLUŞTURULDU
5. Etik Kurulu Başvuruları

Etik Kuruluna Başvurunuzu; aşağıda belirtilen linki kullanarak,
açıklamalar doğrultusunda yapabilir, Formlar ve Dokümanlara da
ulaşabilirsiniz. https://www.anadolu.edu.tr/arastirma/etik-kurulu
6. Proje Başvuruları

Proje Başvuruları; aşağıda belirtilen linki kullanarak açıklamalar
doğrultusunda yapılabilir, Formlar
Dokümanlara da ulaşabilirsiniz.
https://www.anadolu.edu.tr/arastirma/bilimsel-arastirma-projeleri/formlar-ve-dokumanlar
7. Ayniyat Malzemesi Cihaz/
Ekipman, Bakım Onarım, Talepleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yapılan
fiziksel iyileştirmelerin yanı sıra
fakülte personelinin işlerini kolaylaştıracak sistemlerin geliştirilmesine de devam ediliyor. Bu sistemlerden biri de akademik ve idari
personel için oluşturulmuş olan
yardım sayfası. Yardım sayfasının
amacı, Açıköğretim Fakültesi Sistemi içerisinde yer alan akademik
ve idari personelin yönetim ve süreçler ile ilgili bilgiye ve dokümanlara belirli bir sistematik içerisinde
ulaşmasını sağlamak. Personelin
işlerini kolaylaştıracak olan bu
web sitesi ile birlikte, eksik ya da
hatalı olarak yapılan eylemlerin en
aza inmesi planlanıyor.
Yardım sayfası içerisinde yer alan
bilgiler şu şekilde:

1. Yurt Dışı Öğretim Elemanları
Görevlendirme
Başvuruları
(Konferans, Kongre, Sempozyum vb.)

a. Sunumla katılım
b. Afiş veya Posterle katılım
c. Dinleyici olarak katılım
2. Yurt İçi Öğretim Elemanları
Görevlendirme
Başvuruları
(Konferans, Kongre, Sempozyum vb.)

a. Sunumla katılım
b. Afiş veya Posterle katılım
c. Dinleyici olarak katılım
3. ÖYP Araştırma Görevlileri
Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Başvuruları

• Başvuru Dilekçesi
• Doküman Kontrol Listesi
• Görevlendirme Onay Formu
4. Akademik Personel İzin Talebi

• Yurtiçi İzin Talebi      
• Yurtdışı İzin Talebi       
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

• Malzeme İstek Formu
• Cihaz/Ekipman,
Bakım
Onarım İstek Formu
• Atölye İş İstek Formu
• Teknik Servis İşlem Bildirim ve Sorgulama Formu
8. Grafik Tasarım Basım İstek
Formu
9. Etkinlik Bilgi Formu
10. Yurt Dışı Öğretim Elemanları
Görevlendirme İş Akış Süreci
11. Yurt İçi Öğretim Elemanları
Görevlendirme İş Akış Süreci

Konu ile ilgili görüş bildiren Açıköğretim Fakültesi Sekreteri Öğr.
Gör.Dr. İlker Usta, akademik ve
idari personelin ihtiyaç duyduğu işlemleri adım adım işleyerek
gerekli bilgi ve dokümanları sağlayan bu sistemin, işlerin kolaylaştırılması adına diğer fakülte ve
kurumlara örnek teşkil edebilecek
öncü bir araç olacağını belirtti.
11
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AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ BASIMEVİYLE
DE GÖZ DOLDURUYOR

Basımevi, yıllık 14 milyon kadar
kitap, 20 milyondan fazla soru
kitapçığı ve Anadolu Üniversitesi
içerisinde üretilen tüm basılı materyallerin üretimini gerçekleştiriyor. Bütün bunları 100 kişilik
bir kadro yerine getiriyor.

Anadolu Üniversitesi Basımevi Müdür
Yrd.Doç.Dr. Levent AKYALÇIN

Açıköğretim Sistemi dâhilinde
her yıl sayısız kitap ve basılı derssınav materyali üretiliyor. Bu
üretimin tasarlanması, oluşturulması ve dağıtılması aşamalarında
devasa bir insan gücü ve onların yönetimindeki teknik
altyapı yer alıyor. Bu altyapıyı ve
basımevindeki teknolojik yenilikleri incelemek üzere Anadolu
Üniversitesi Basımevi Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Levent Akyalçın
ile görüştük.
Merhabalar hocam, Anadolu
Üniversitesi Basımevinin görevi ve işlevi hakkında neler
söyleyebilirsiniz?

Basımevi Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne
bağlı bir birim olarak çalışıyor
ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün
organize
ettiği
eğitim-öğretim, araştırma ve
topluma hizmet faaliyetleri
içerisinde kullanılan tüm basılı
malzemenin üretiminden sorumlu. Bütün işlemler Basımevi
Müdürlüğü bünyesinde yer alan
personel ve teknik alt yapı olanaklarıyla gerçekleştiriliyor.

Sınav dönemlerinde yoğun
oluyor musunuz?

Aslında Basımevi her zaman
yoğun ama sınav dönemlerinde
daha sıkı bir tempomuz var.
Sınavlardan önce kapalı devre
çalışıyoruz ve personelimiz bu
dönemlerde 20 gün boyunca
dışarı ile hiçbir iletişim olmadan,
tamamen üniversitemizin fiziksel
ve sosyal kaynakları ile üretim
yapıyor.
Böylesine yoğun bir iş temposunda hatasız basım yapmayı nasıl başarıyorsunuz?

Kitap ve sınavlara ilişkin basımlar hata kabul etmeyen işler. Bu
yüzden basımevinde görevli personel ciddi bir çaba ve emek sarf
ediyor.
İş temposundan bahsetmişken basımevindeki teknolojik
gelişmeler hakkında da bilgi
verebilir misiniz?

Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN

Basılan çok sayıda sınav materyali olduğundan bu materyallerin
basılması kadar gruplanması da
önem arz ediyor. Bunun için
gruplama ve paketleme işlemini
gerçekleştiren yeni teknoloji
ürünü cihazları basımevimize
kazandırdık. Şu anda kurulu halde 2 adet cihazımız var.
Diğerleri de devreye alınıyor,
güncellemeleri yapılıyor ve bu
arada personelimiz cihazların kullanımı konusunda eğitim alıyor.
Bu cihazlar kullanılarak soru
kitapçıkları 20’li paketler halinde
gruplanıyor. Sistem, kitapçıkların
üzerindeki kare kodları okuyarak
gruplamayı otomatik olarak
yapıyor, eğer sırası karışanlar varsa
onları ayırıyor, farklı kitapçıklara
göre senkronizasyonu sağlıyor ve
homojen gruplamayı sağlıyor. Bu
sayede kitapçık paketlerinin hatasız olması sağlanıyor. Henüz kurulumu tamamlanmayan cihazlar
da en kısa zamanda, muhtemelen
Kasım ayı içerisinde kullanılır
hâle gelecek. Yeni paketleme sisteminin saatlik kapasitesi 12000
paket.

Peki basımevi hakkında bize
verebileceğiniz sayısal bilgiler var mı?
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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DERS KAYDI WEB SİTESİ YENİLENDİ!
Açıköğretim Sistemi çok büyük ve yaygın bir sistem. Dünyanın pek çok bölgesinde öğrencilerin dâhil olduğu böyle bir
sistemde öğrenci ve ders kayıtlarının yapılması demek, kısa bir
zaman aralığında yüz binlerce
öğrencinin bir web sitesi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Bu büyük
sistem için, sisteme yakışan bir
web arayüzü de gerekiyor. Bu
yüzden bir süredir yapılan çalışmalar sonucunda, öğrenci kayıt
sayfasında önemli değişiklikler
gerçekleştirildi.
Artık kaydını yaptırmak isteyen öğrenciler sisteme T.C. kimlik numaralarını girdiklerinde
bilgileri otomatik olarak sorgulanıyor ve temel kimlik bilgileri, ÖSYS kayıtlarında yerleşilen

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

bölüm bilgisi, İkinci Üniversite
kayıtlarında da geçmiş mezuniyet
bilgileri ekrana yansıyor. Bu sayede hem zaman kaybının önüne
geçiliyor hem de kayıtlarda yanlışlıkların önüne geçilmiş oluyor.
Örneğin, ön lisans mezuniyeti
olan bir öğrencinin İkinci Üniversite kapsamında yanlışlıkla bir
lisans programına başvurması engelleniyor.
Yapılan güncellemeler ile birlikte, artık ikamet edilen il ile
sınav merkezi olarak seçilen il
ayrımı sistemde net biçimde görülebiliyor. Dolayısıyla öğrencilik
ile ilgili haklar adrese bağlı değil;
Türkiye genelindeki 106 büro
üzerinden daha kolay biçimde
kullanılabiliyor.
Sistem, başvuruları daha önce
ayrıca alınan muafiyet işlemleri-

Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN

nin de çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Bu ise
binlerce basılı evraktan tasarruf
edilmesini sağlıyor.
Kayıt işlemlerinin sonunda bir
özet ekranı beliriyor ve öğrenciler
bu ekran üzerinde yer alan kısımlardan kayıt işlemleri sırasında
doldurulan her bir sayfada yer
alan bilgilerin özetini görebiliyor.
Eğer bir yanlışlık varsa ilgili sayfaya dönüp gerekli düzeltmeyi gerçekleştirebiliyor.
Yeni arayüz aynı zamanda mobil cihazlarla da uyumlu. Mobil
cihazlar üzerinden başlatılan oturumlarda ekran ölçeklendirmesi,
kullanılan cihaza uygun hâle getiriliyor. Bu sayede kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi daha da
erişilebilir hâle geliyor.

13

AÇIKÖĞRETİM

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNE
E-XCELENCE KALİTE ORTAĞI ETİKETİ

DUYURU
Arş.Gör. Gamze TUNA

E-xcelence Kalite Ortağı Etiketi almaya hak kazanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim,
İktisat ve İşletme Fakülteleri,
Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliğinin (European
Association of Distance Teaching Universities – EADTU)
internet sayfasında yer alan nitelikli kurumlar arasında bulunuyor. Nitelikli kurumlar listesine
“http://e-xcellencelabel.eadtu.
eu/e-xcellence/qualified-institutions” linkinden ulaşılabilir.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

GÜZ DÖNEMİ E-SERTİFİKA
PROGRAMLARINA KAYITLAR BAŞLIYOR
•
•
•
•
•
•
•

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları, Açıköğretim
Sistemindeki derslerden yararlanmak isteyen fakat üniversite
sınavını kazanamayan bireyler
için iş kurma ve yönetme konularında eğitim görme fırsatı sunuyor. En az lise ve dengi
okullara ait bir diplomaya sahip
olan herkesin başvurabileceği
e-Sertifika programlarında, eğitim ve öğretim internete dayalı
olarak uzaktan öğretim yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Bu
sayede, çalışmakta olan ya da
kendi işini kurmayı düşünen girişimcilerin iş yönetimi alanında
rekabet güçlerini arttıracak bilgi ve becerileri, uzaktan eğitim
yöntemiyle edinmeleri mümkün
oluyor. e-Sertifika programlarına kayıt yaptıran katılımcılar;
deneme sınavları, ders videoları,
e-seminer ve sesli kitap gibi çeşitli e-öğrenme malzemelerinden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanabiliyor.
2016 yılı bahar ve yaz dönemlerinde toplam 72.706
kişinin kayıt yaptırdığı e-Ser-

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

tifika programlarına 2016
yılı Güz Dönemi başvuruları,
10-28 Ekim tarihleri arasında
http://esertifika.anadolu.edu. tr
adresinden yapılabilecek. Kayıt
ücretleri; yeni kayıt için 200 TL,
kayıt yenileme için ise 100
TL’dir. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ile yapılan
protokol kapsamında bulunan
İşveren ve İşveren Vekili İçin
İş Sağlığı ve Güvenliği e-Sertifika programının da başvuruları aynı tarihte yapılacak
olup ücreti 250 TL olarak belirlendi.
2016 Yılı Güz Döneminde 25 e-Sertifika Programı
ile 3 Batı Avrupa e-Sertifika
Programı açılması planlanıyor.
http://esertifika.anadolu.edu.
tr/programlar adresinde ayrıntılı olarak tanıtımlarının
bulunduğu e-Sertifika programları:
• Coğrafi Bilgi Sistemleri
(ARCGIS)
• Coğrafi Bilgi Sistemleri
(MAPINFO)
• Coğrafi Bilgi Sistemleri
(QGIS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dış Ticaret Uzmanlığı
Genel Muhasebe
Hakem Eğitimi
İlköğretimde Kaynaştırma
ve Drama
Teknoloji
İlköğretimde
Uygulamaları
İş Yaşamı ve Hukuku
İşveren ve İşveren Vekili
İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Kurumsal İletişim
Muhasebe ve Yönetim
Pazarlama Yönetimi
Perakendeciliğe Giriş
Perakendecilik
Sağlık İletişimi
Sigorta Acente İşletmeciliği
Temel Düzey Türk İşaret
Dili
Tıp Sekreterliği
Turkcell Mağazada Pazarlama Yönetimi
Turkcell Perakende Mağaza Yönetimi
Turkcell Perakendeciliğe
Giriş
Turkcell Perakendecilikte
Müşteri
Yönetim ve Organizasyon
Türk Müziği
Batı Avrupa Yönetim ve
Organizasyon
Batı Avrupa Perakendecilik
Batı Avrupa Perakendeciliğe Giriş Programı
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Anadolu Üniversitesi eSertifika Programlarında 2016
yılı bahar ve yaz dönemlerinde
toplam 72.706 katılımcı eğitim
aldı. “İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetleri” Programı ise en
fazla kayıt alan programlardan
biri oldu. “İşveren ve İşveren
Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” Programı

dışındaki programlarda yer
alan katılımcı yüzdeleri, pasta
grafiğinde sunulmuştur.
Önümüzdeki dönemlerde de
bireylerin mesleki ve bireysel gelişimlerine destek olacak
yeni e-Sertifika programlarının sisteme eklenmesi düşünülüyor. 2017 yılı itibariyle
Programlama, Mobil Yazılım,
Web Programlama gibi bilişim

sistemleriyle ilgili e-Sertifika
programlarının açılması planlanıyor.

Şekil 1. 2016 Yılı Bahar ve Yaz Dönemleri e-Sertifika Programları Katılımcı Yüzdeleri *Grafikte “İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” Programı yer almamaktadır.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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Arş.Gör. Gamze TUNA

AÖF Anadolum Facebook sayfası; etkileşim merkezi, bürolar, web sitesi ve
e-posta sisteminin yanı sıra,
öğrenciler ve bilgi almak isteyenler için bir destek kanalı
olarak hizmet veriyor. Açıköğretim Sistemi hakkında
bilgi almak isteyen herkesin
takip edebileceği bu sayfa,
www.facebook.com/AOFAnadolum adresinde Şubat ayında yayına başladı.
Açıldığı günden itibaren
135.000’in üzerinde takipçiye ulaşan Facebook sayfasında sorulan sorular, öğrencilik
hizmetleri konusunda uzman
ve tecrübeli bir ekip tarafından cevaplandırılıyor. Sayfada, günlük yaklaşık 1000’in
üzerinde soru yanıtlanıyor.
Öğrencilerin kişisel bilgilerinin alınıp otomasyonlar-

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
AÖF ANADOLUM FACEBOOK
SAYFASINDA BULUŞUYOR

dan kontrolünü gerektiren
sorular olduğunda, öğrenciler etkileşim merkezi ya da
aofbilgi@anadolu.edu.tr eposta adresine yönlendiriliyor. AÖF Anadolum Facebook sayfası, Açıköğretim
Sistemi hakkında bilgilendirme yapmanın yanında;
sosyal bulunuşluğu arttırma,
farkındalık yaratma, hatırlatmalarda bulunma ve tanıtım

faaliyetlerini yürütme gibi
konularda hizmet veriyor.
Öğrencilerin birbirleriyle de
etkileşime girmelerine olanak
tanıyan bu sayfada, yapılan
öğrenci etkinliklerinin, konferansların ve törenlerin fotoğrafları paylaşılıyor. Sayfada
öğrenciler merak ettikleri konuları birbirlerine danışarak
tecrübelerini paylaşabiliyor.
Sayfadaki her bir gönderi,
tasarım ve kontrol süreçlerinden geçtikten sonra yayınlanıyor. Görsellerde kullanılan
şablonlar ve bu görsellerin tasarımında kullanılan renkler
ile gönderilerin daha dikkat
çekici ve akılda kalıcı olması
hedefleniyor. Paylaşılan gön-
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deriler ile 300.000’in üzerinde görüntüleme ve 2.000’in
üzerinde yorum elde ediliyor. Günlük yaklaşık 10.000
kişi sayfayı tıklayarak içeriği
kontrol ediyor ve 40.000’in
üzerinde erişim, 1.500’ün
üzerinde etkileşim ve 300’ün
üzerinde beğeni gerçekleşiyor.
AÖF Anadolum Facebook
sayfasının, Kıbrıs, Azerbaycan, Almanya ve ABD başta
olmak üzere Türkiye dışında
yaklaşık 40 farklı ülkeden takipçisi bulunuyor. Takipçilerinin büyük bir kısmını 1834 yaş aralığındaki bireylerin
oluşturduğu sayfada, 13 ile 65
yaş üstü arasında takipçiler de
yer alıyor.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK

AR-GE VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER GRUP
KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN YENİ WEB SAYFASI

Açıköğretim Fakültesi ARGE ve Uluslararası İlişkiler
Grup Koordinatörlüğü tarafından (http://argegrup.anadolu.edu.tr/) adresinde yer
alan bir web sayfası hazırlandı.
Anasayfasında koordinatörlüğün tanıtıldığı ve vizyon, misyon ve amaçlarının yer aldığı
bu sitede Açıköğretim Sistemi
kapsamında gerçekleştirilen
projeler, bilimsel yayınlar ve
etkinlikler üç bölüm hâlinde tasarlandı. Projeler bölümünde altyapı, genel amaçlı
ve lisansüstü olmak üzere,
2010-2016 yılları arasında
Açıköğretim Sistemi öğretim
üyeleri tarafından yürütülen
Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) detaylarına yer verildi. Proje yürütücüsü, proje
adı, hangi anabilim dalında
gerçekleştirildiği, yılı ve hâlen
devam edip etmediği gibi ayrıntılar sunuldu. BAP dışında,
2013-2016 yılları arasında yürütülen tüm “Yayın ve Araştırma Teşvik Projeleri”ne ait
bilgiler de siteye eklendi. Üniversite kapsamındaki projeler
dışında, öğretim üyelerimizin
TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve
diğer kurum ve kuruluşlara ait
projelerine ait bilgiler de web
sayfasında yer aldı. TÜBİTAK
projeleri bağlantısında, sırasıyla, Açıköğretim Sistemi bün-
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yesinde yürütülen TÜBİTAK
1001, 3001, 1601 ve TÜBİTAK 1000 projeleri ve Avrupa
Birliği Projeleri bağlantısında
ise 7 adet Avrupa Birliği projesine ait bilgiler belirtildi. Bu
sayfada, hibe programı adı ve
sözleşme makamı, uygulama
yeri, proje süresi, proje ortakları ve toplam bütçe gibi çok
detaylı bilgilere yer verildi.
Bilimsel yayınlar bölümünde
ise, Açıköğretim Sistemi kitapları, AUAd ve TOJDE dergilerinin tanıtımları, açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili bilgilerin
yer aldığı kitaplar ve yürütülen
tezlere ait bağlantılara yer verildi. Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı’nda yürütülerek tamamlanan 15 doktora ve 43
yüksek lisans tezinin yanı sıra,
5 adet tezsiz yüksek lisans projesine ait tez adı, tez yazarı, yıl
ve tez danışmanı bilgisi siteye
eklendi.
Etkinlikler bölümünde Açıköğretim Sistemi kapsamında
düzenlenen seminerler, e-seminerler, çalıştaylar ve panellere ait bilgiler yer aldı. Aylar
halinde siteye yerleştirilen bilgilerde, ilgili etkinliğe ait sunum yapan kişinin adı, görev
yaptığı kurum, yaptığı sunumun başlığı, toplantı tarihi ve
toplantı yerine ait bilgilere yer
verildi. Video çekimi yapılan

toplantılara ait görüntüler, uygun formata dönüştürülerek,
Youtube ortamına yüklendi ve
video linkleri siteye eklendi.
Yalnızca seminerler değil, aynı
zamanda, e-seminerlere, çalıştaylara ve panellere ait video
çekimleri de bu web sayfasından erişilebilir hâle getirildi.
Etkinlikler bölümünde akademisyenlere yönelik olarak açık
ve uzaktan öğrenme alanındaki konferanslara ve dergilere
değinildi.
Sözlük ve veritabanı bölümünde ise, açık ve uzaktan öğrenme
alanındaki kavram ve terimleri
içeren “Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü” ile “Patents
for Papers” adlı uluslararası veritabanına ait bağlantılara yer
verildi.
Üstteki bağlantılarda ise,
“Uluslararası
İşbirlikleri”,
“Kariyer Planlaması” ve grup
koordinatörlüğünün iletişim
bilgilerinden oluşan bir yapı
hayata geçirildi. Uluslararası
işbirliklerinde açık ve uzaktan
öğrenme alanında aktif bir rol
üstlenen ve Anadolu Üniversitesinin de içinde yer aldığı
“Asian Association of Open
Universities (AAOU)”, “The
European Association of Distance Teaching Universities
(EADTU)”, “The European Distance and E-Learning
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Network (EDEN)” ve “International Council for Open and
Distance Education (ICDE)”
adlı kuruluşlara ait bilgiler sunuldu.
Kariyer Planlaması linkinin
altında “Erasmus Hareketlilik” kapsamında ders verme ve
eğitim alma hareketliliklerine
katılan öğretim üyelerinin bilgileri yer aldı. Ayrıca, Mevlana
Değişim Programı, TÜBİTAK
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Yayın Teşvik ve TÜBİTAK
ve diğer kuruluşların burslarıyla ilgili önemli bağlantılar
ve bilgiler paylaşıldı. İletişim
Bölümünde ise, AR-GE ve
Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörlüğünün iletişim bilgilerine yer verildi.
Bu web sayfasıyla, Uzaktan
Eğitim Anabilim Dalında
tamamlanan tezlerden, gerçekleştirilen seminer ve top-

lantılara, yürütülen proje bilgilerinden bilimsel yayınlara
kadar çok çeşitli konularda
güncel bilgi almak olanaklı
hâle geldi. Açıköğretim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen
tüm etkinliklerin yer aldığı bu
web sayfası sürekli güncellenen
yapısıyla ziyaretçilerini bekliyor.
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Arş. Gör. Merve ÇELIK

AÖF, AŞÇI ADAYLARINI BEKLİYOR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
bünyesinde, 2015-2016 Öğretim Yılında açılan
Aşçılık Ön Lisans programının temel amacı; aşçılığa sevdalı herkesi bu program kapsamında bir
araya getirmek. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Aşçılık Ön Lisans Program Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Hakan Yılmaz,
Aşçılık Ön Lisans Programı ile ilk olarak sektörde profesyonel aşçı olarak çalışan ancak diploma
sahibi olmayan bireylere, ikinci olarak ise bu işi
hobi olarak yapmak isteyen kişilere ulaşmak istediklerini ifade etti. Programın açılış aşamasında,
50 üniversite bünyesinde yer alan Aşçılık Programı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
öğretim elemanlarıyla görüşen Yılmaz, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda ders kapsamında okutulan kitabın yeniden revize edileceğini belirtti.
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Pek çok kişinin ilgisini çeken bu programda, herkese hitap etmesi amaçlanan dersler bulunuyor.
Gastronomi ve medya dersleriyle aşçılığın aynı
zamanda bir iletişim olduğu bilinci aşılanmaya
çalışılırken, gıda coğrafyası dersiyle bir yemeği
oluşturan malzemelerin nerelerden geldiğinin bilinmesi sağlanıyor. Yeme-içme kültürünün serüveni bu alanın tarihi dersiyle, yemeklerin sunumu
ile ilgili konular ise mutfak hizmetleri dersiyle öğrenciye aktarılıyor.
2016-2017 Öğretim Yılında mevcut kontenjan
sınırını aşan talep, Aşçılık Programının öğrenciler
tarafından büyük bir ilgi gördüğünü gösteriyor.
Aşçılık Ön Lisans programı ile ilgili detaylı bilgilere, üniversitemizin Aşçılık Ön Lisans programı
adresinden ulaşabilirsiniz.
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ANADOLUM E-KAMPÜS, ÖĞRENCİLERİN
İHTİYAÇLARINA YANIT VERMEYE DEVAM EDİYOR
Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören öğrencilerin ders
malzemelerine erişim sağlamaları, öğretim üyeleri ve diğer
öğrencilerle etkileşim içinde
derslerini takip edebilmeleri
amacıyla oluşturulan Anadolum
e-Kampus ders çalışma platformu sayfası, 2015-2016 Bahar
Döneminde yaklaşık 100 milyon kez görüntülendi. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören platformda 571 farklı ders
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açıldı. 606 öğretim üyesi, ders
moderatörü ve ders sorumlusu
olarak görev aldı ve 14.309 mesajla öğrencilerin sorularına yanıt verdi.
10 Ekim tarihi itibariyle öğrenciler 2016-2017 Güz Dönemi
için dersleri ile ilgili içeriklere
bu platformdan erişebilecekler.
Öğrenciler ders kitaplarına, ünite anlatımlarına ve özetlerine,
bir soru bir cevap videolarına,
e-seminer kayıtlarına, deneme

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER

sınavlarına ve önceki sınavlarda
çıkmış sorulara buradan ulaşabiliyor. Ayrıca öğrenciler tartışma
platformları ile ders sorumluları
tarafından hazırlanan açık uçlu
sorulara diğer öğrencilerle birlikte cevap verebilecekleri Araştır-Bul Etkinliklerine ve sormak
istedikleri soruları diğer öğrencilerle ve eğitmenlerle paylaşabilecekleri Sor-Öğren Etkinliklerine
platform aracılığıyla erişebiliyor.
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Arş.Gör. Gökhan ÖNDER

2016-2017 öğretim yılı kayıt işlemleri
tamamlandı. Yeni öğretim yılında Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında 95.954, Ek yerleştirme ile 23.648 ve
İkinci Üniversite kapsamında 181.025 öğrenci Açıköğretim Sistemi’ne katıldı. İkin-
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AÇIKÖĞRETİM
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNE
KAYITLARDA İKİNCİ
ÜNİVERSİTE ÖNE ÇIKIYOR

ci Üniversite kapsamında gerçekleştirilen
kayıtlar geçen yıla göre %33 artış gösterdi.
Adalet, İlahiyat, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Sağlık
Yönetimi Bölümleri İkinci Üniversite kapsamında en çok tercih edilen bölümler oldu.
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“AÖF ÜMRANİYE BÜROSU
ÇALIŞANLARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sedat VARAN

E-bültenimizin bu sayısında Açıköğretim Sistemine İkinci Üniversite kapsamında kayıt olan öğrencimiz Gazeteci
Sedat Varan’ın düşüncelerini sizlerle paylaşmak istedik. Bu yıl
geçtiğimiz yıllara göre %33’lük bir artış göstererek 181.000
öğrencinin kayıt olduğu İkinci Üniversite kayıt sürecindeki
gözlemlerini bizimle paylaşan öğrencimize teşekkür ediyoruz.

Sayın Yetkili,
Ben 49 yaşındayım. İktisat Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümünden 2016 yılı Ağustos ayı itibarıyla mezun oldum. Bu bölümü okurken
üniversitenizin verdiği eğitim kalitesinden çok
memnun kaldım. Sizin sayenizde yaşam boyu
öğrenmeyi kendime ilke edindim. Lisans mezunu
olduktan sonra bu kez Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programını okumak istedim.
İnternet ortamında hızlı bir şeklide başvurumu
gerçekleştirdim. Ardından kaydımı tamamlamak üzere 3 Eylül Cumartesi günü AÖF Ümraniye Bürosuna gittim. Erken saatler olmasına
rağmen büronun önünde onlarca insan sıraya
girmişti. Büronun iş planı kusursuz gibiydi.
Dışarıda iki görevli sıraya giren öğrencilerin ve
öğrenci adaylarının belgelerini kontrol ediyordu.
Gördükleri eksiklikleri öğrencilere söylüyor,
böylece öğrencilerin boşuna kuyrukta beklemelerinin önüne geçmiş oluyorlardı. Bu görevliler
öğrencileri içeriye sıra numarasına göre alarak
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Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

büroda işlerin sessiz ve hızlı bir biçimde yürümesini sağladılar.
İşlemlerini tamamlayan öğrencilerden kitap almak isteyenlerin, hemen yan tarafa geçip seri bir
biçimde oradaki görevli arkadaşların yardımı ile
kitaplarını poşete koyup mutlu bir şekilde bürodan
ayrıldıklarını gördüm. Ne bir bağrışma, ne bir
itişme oldu. Büyük bir ahenk içinde, saygı ve sevgi
çerçevesinde çalışanlar görevlerini yaparken stres
altındaki öğrencilerin rahatladığına şahit oldum.
Bu memnuniyet duygularımla; uzaktan eğitimi
planlayan, alt yapısını hazırlayan başta Anadolu
Üniversitesi yöneticileri olmak üzere İstanbul
Ümraniye Açıköğretim Bürosunun yöneticisi ve
özverili çalışanlarına teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız; bu vesile ile “YAŞAM BOYU
ÖĞRENMEYE DEVAM!” diyorum.
Saygılarımla,
Sedat VARAN – Gazeteci
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Şerife Sibel YARADILMIŞ

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ,
EĞİTİMDEKİ BAŞARISININ HAKLI
GURURUNU YAŞAMALI

Açıköğretim Sisteminin ilk yıllarından bu yana, Yaşam Boyu Öğrenme ilkesi doğrultusunda Açıköğretim Sisteminin bir parçası olan mezunumuz Şerife Sibel Yaradılmış, öncelikle 1992 yılında İşletme Bölümünü, ardından 2016 yılında Sosyoloji Bölümünü başarıyla tamamlamış.
Hislerini bizimle paylaştığı mektubunu biz de sizlerle paylaşıyoruz.

Ben Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine
gençlik yıllarımda girdim, 1992 yılında İşletme Bölümünden mezun oldum. O yıllar Açıköğretim Sisteminin kurulduğu yıllardı. Sayenizde üniversite hayali
kurup herhangi bir sebepten ötürü bu hayalini gerçekleştiremeyen insanlar hayallerine ulaştı, onlara ışık oldunuz. Üniversiteyi bitirdiğimde memuriyet hayatımda hem terfi aldım, hem sosyal hayatta yükseldim, hem
de birçok alanda başarılı oldum. Açıkçası, iş hayatımda
bana basamak oldunuz.
Yaşım ilerlediğinde, emekli olduğumda ikinci hayatımda yine ışık oldunuz. Emekliliğe adım attığımda
misyon kattınız ve ikinci üniversite kapsamında Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirmemi
sağlayacak kapıyı açtınız. 2016 yılı Haziran ayı itibariyle mezun oldum. Sizler neler başardığınızı mutlaka
biliyorsunuz, ancak duygularımı bilseniz, o hisleri benle
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yaşasanız sığacak bir dünya bulamaz taşarsınız. Bölgelerinizde görevlendirdiğiniz tüm personeliniz canla başla çalışarak sizleri temsil ediyor, sizlere fazlasıyla layık
oluyor, inanın. Ben oturduğum bölgeye yakın olması
sebebiyle AÖF İstanbul Kartal Bürosuna kayıtlıydım.
Tüm çalışanlarınıza ve başta AÖF İstanbul Kartal Bürosu yöneticisi Halide Tuba Tunç olmak üzere, çalışan
tüm personelinize emekleri için çok teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun. Bizim coğrafyamızda gelişme ve
ilerlemenin yegâne yolunun eğitim ve öğretim olduğunu inatla, inançla kanıtladınız, bunun haklı gururunu
yaşamalısınız.
Tüm Anadolu Üniversitesi ailesine sonsuz minnet ve
teşekkürlerimle…
Şerife Sibel YARADILMIŞ - İSTANBUL
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