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Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

KUZEY AMERİKA PROGRAMLARINA KAYITLI
ÖĞRENCİLER İLK SINAV HEYECANINI YAŞADI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika Programlarına kayıtlı öğrencilerin güz dönemi ara sınavları
18 Aralık 2016 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör
Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.
Yücel Güney tarafından yapılan
açıklamaya göre Kuzey Amerika
Programlarına kayıtlı öğrenciler,
2016-2017 öğretim yılının ilk
sınavına Houston, Maryland ve
New York sınav merkezlerinde
girdi. Güney, sabah ve öğleden
sonra oturumları yapılan sınava
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

giren öğrencilerin bir ilki yaşıyor olmaktan dolayı heyecanlı
olduklarını belirtti. Aynı heyecanın kendisinde ve üniversitesinde de hissedildiğini belirten
Güney, Anadolu Üniversitesinin

Batı Avrupa Programları ile 30
yıl önce başlayan küreselleşme
sürecinde gelinen noktanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.
Eğitim dili Türkçe olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi Kuzey Amerika Programları, Türkiye’deki öğrenimini yarıda bırakmak zorunda
kalıp Amerika’ya gidenler, bir
yandan çalışıp bir yandan Türk
Yükseköğretim diploması ile
kariyerlerine hız ve güç katmak
isteyenler, ilgi alanlarını genişletmek, yeni bilgiler ile hayatlarını renklendirmek isteyen, iş
hayatına ara vermiş ya da henüz
başlamamış ev hanımları, İkinci Üniversite programlarıyla,
kariyerinin henüz başındayken
portföyünü güçlendirmek ve
bir adım önde olmak isteyen,
Amerika’da üniversitede okuyan
öğrenciler, çocuklarının Türkçe
öğrenmesini ya da Türkçelerini
ilerletmesini isteyen, Amerika’da yaşayan Türk aileler için
bir eğitim fırsatı sunmak amacıyla başlatıldı.
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EN GELLİ ÖĞREN CİLERİMİZİN
ORGANİZASYONUNDA DÜNYA
ENGELLİLER GÜNÜ HALK KONSERİ

Açıköğretim Sisteminin görme engelli öğrencileri tarafından 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü
nedeniyle 6 Aralık Salı
günü Sinema Anadolu’da
bir “Halk Konseri” gerçekleştirildi. Konsere Anadolu
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Naci Gündoğan, Rektör
Yardımcısı Prof.Dr. Adnan
Özcan ile Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.
Yücel Güney’in yanı sıra
çok sayıda öğretim elemanı,
öğrenciler ve Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü
sporcuları katıldı.
Konser, Kasım ayında
Çeşme’de gerçekleştirilen
VelotürkGranFondo BisikAÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

let Yarışması’nda Eşpedal
Kategorisi’nde birinci olan
ve etkinliğin organizasyonunu üstlenen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Abidin Karademir’e Anadolu Üniversi-

Arş.Gör. Kübra AŞAN

tesi ve Açıköğretim Sistemi
adına Rektör Prof.Dr. Naci
Gündoğan tarafından teşekkür ödülünün verilmesiyle
başladı. Görme engelli olan
Abidin Karademir’e pilotluk
eden Eskişehir Bisiklet Derneği üyesi Oğuzhan Can’a
ise Prof.Dr. Yücel Güney tarafından teşekkür hediyesi
takdim edildi.
Etkinlikte açılış konuşmaları ve ödül takdiminin
ardından Açıköğretim Sistemindeki görme engelli
öğrencileri ile Eskişehir ve
çevre illerden gelen görme
engelli müzisyenler, Türk
Halk Müziği’nin önemli
eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu.
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Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

ESKİŞEHİR’DEKİ BAŞARILI ÖĞRENCİLERLE
FİKİR ALIŞVERİŞİ İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ

Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi
Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel
Güney, Açıköğretim Sistemi’nin Eskişehir’de yaşayan
başarılı öğrencileriyle bir araya geldi. Açıköğretim Fakültesi Toplantı Salonu’ndaki
buluşmaya, Prof.Dr. Güney
ve başarılı öğrencilerin yanı
sıra Açıköğretim Fakültesi
Dekan Yardımcıları Yrd.Doç.
Dr. M. Recep Okur, Yrd.Doç.
Dr. Murat Akyıldız ve Fakülte Sekreteri Öğr.Gör.Dr. İlker
Usta da katıldı. Buluşmada
konuşan Prof.Dr. Yücel Güney, sistemde 1 milyon 371
bin öğrenci bulunduğuna
dikkat çekerek, Açıköğretim,
İktisat ve İşletme Fakültelerinin işleyişi hakkında öğrenAÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

cilere bilgi verdi. Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade
eden Prof.Dr. Güney, “Kendi
öğrenme sorumluluğunu üstlenen, öğrenme için kendinden fedakârlık ederek çalışma
azmi gösteren, yaşıtlarına,
arkadaşlarına,
çocuklarına
örnek olan ve yüksek başarı
gösteren arkadaşlarımızla yüz
yüze buluşuyoruz, sorunlarını dinleyerek sistemi daha
iyi nasıl iyileştirebileceğimiz
üzerine çalışıyoruz. Sizlerden
gelen dönütlerle sizlerin daha
iyi nasıl öğreneceğinizi planlıyor, ona göre ekiplerimizi
çalıştırıyoruz. Başarılarınızı
gördükçe bizleri motive ettiğinizi bilmenizi istiyoruz”
dedi. Öte yandan iki oturumda gerçekleştirilen etkinliğin
ilk oturumuna 30 yaş altı 25,

ikinci oturumuna da 30 yaş
üstü 25 öğrenci katıldı. Başarılı öğrencilerin tamamı, Açıköğretim kitaplarının oldukça
iyi hazırlandığını, e-öğrenme
ortamlarının (Anadolum ekampüs sistemi) öğrenmeyi
kolaylaştırdığını,
yardımcı
kaynaklara ihtiyaç duymadan
genişletilmiş özet, video dersler, deneme sınavları, 1S1C
(1 Soru 1 Cevap), çıkmış sorular gibi öğrenme malzemelerinin kurumca öğrencilere
sunulmasının çok faydalı olduğunu belirtti. Çoğunlukla ikinci üniversite öğrencisi
olan grubun büyük bir kısmı,
okumakta oldukları programlarından mezun olduktan
sonra yeni bir programa daha
kayıt olacaklarını belirtti.
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AÇIKÖĞRETİM BÜRO PERSONELİ HİZMET
İÇİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Açıköğretim Büro Personeli
Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü, Eskişehir’de verdiği kariyer destek hizmetinin
ardından, İstanbul’da görev
yapan Açıköğretim büro yöneticileri ve çalışanları için de
drama eğitimi düzenledi. İstanbul’un Aksaray, Beşiktaş,
Avcılar, Ümraniye, Bahçelievler, Kadıköy, Mecidiyeköy,
Kartal, Ataköy, Beylikdüzü ve
Şişli bürolarında görev yapan
85 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim, 17 Aralık
Cumartesi günü Aksaray Konukevi Toplantı Salonunda
09:00-17:00 saatleri arasında
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

iki oturumda gerçekleştirildi.
Açıköğretim Büro Personeli
Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü üyelerinden Yrd.Doç.
Dr. Hakan Sezerel tarafından
verilen drama tabanlı eğitimde, büro personelinin özellikle iş yaşantısında önemli olan
problem çözme, karar verme,
zaman yönetimi, iletişim gibi
becerilerinin geliştirilmesinin
yanı sıra grup çalışması, ekip
ruhu, iş bölümü gibi hizmet
kuruluşlarında önemli olan
dinamikler üzerinde duruldu.
Eğitim sırasında büro personeli farklı gruplara ayrılarak,
iş ve özel hayatlarında en sık

Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

karşılaştıkları sorunları belirlediler. Daha sonra gruplar,
bu sorunlara çerçevesinde yaptıkları doğaçlamalarla problemlere yönelik çeşitli çözüm
yolları geliştirdiler. Etkinliğin
açılış ve kapanış konuşmalarını yapan Açıköğretim Büro
Personeli Hizmet İçi Eğitim
Koordinatörü Prof.Dr. Avni
Barış Baraz, drama eğitiminin
bürolarda hizmet kalitesinin
artırılmasında önemli bir işlevi
olduğunu vurgulayarak, büro
personeline göstermiş olduğu
yoğun ilgi ve katılımlarından
dolayı teşekkür etti. Eğitim
sonunda telefon bağlantısıyla
katılımcılarla bir araya gelen
Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve
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Açıköğretim Fakültesi Dekan
Vekili Prof.Dr. Yücel Güney
ise benzer eğitimlerle büro personelini desteklemeye devam
edeceklerinin mesajını verdi.
Etkinlik programında drama
eğitiminin yanı sıra Açıköğretim Fakültesi öğretim üyeleri ile büro personeli arasında
ortak bir paylaşım platformu
oluşturuldu. Bu kapsamda
büro personeline tanıtım faaliyetleri, e-sertifika programları
ve hizmet sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümüne
yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Açıköğretim Fakültesi
Sekreteri Öğr.Gör.Dr. İlker
Usta, Açıköğretim kültürünü
doğru yansıtmanın kurumun
itibarı açısından önemli olduğunu belirtti ve yöneltilen soruları cevapladı. Açıköğretim
Fakültesi Merkez Büro Yönetici Yardımcısı Cengiz Kaşık-

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

çı, 2015-2016 öğretim yılı ile
ilgili durum değerlendirmesi yaparak, kayıt sürecindeki
hazırlıklar, kitapların dağıtımı, beklenmedik sorunlar ve
bu sorunların çözümlerine
yönelik önerilerde bulundu.
Açıköğretim Fakültesi Dekan
Yardımcılarından Yrd.Doç.
Dr. Sinan Aydın ise üniversitenin en önemli misyonlarından
birinin ‘yaşam boyu eğitim’
olduğunun altını çizdiği konuşmasında, e-sertifika programlarını tanıttı. Son olarak
Açıköğretim Fakültesi Basın
ve Halkla İlişkiler Biriminden

Öğr.Gör. Gökhan Deniz Dinçer, bugüne kadar aktif olarak
tanıtım faaliyetlerine katılım
gösteren büroların sisteme
yaptıkları katkılardan bahsederek, tanıtım faaliyetleriyle ilgili
büroların neler yapabileceklerine ilişkin bilgi verdi. Etkinliklerin ardından kapanış kokteylinde tekrar bir araya gelen
çalışanlar, drama eğitiminin ve
paylaşım ortamının kendileri
için çok yararlı olduğunu ayrıca farklı bürolarda görev yapan
çalışanları bir araya getirmesi
açısından önemli bir fırsat yarattığını ifade ettiler.
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KONYA İLİNDE BAŞARI BELGESİ TAKDİM
TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci
Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin farklı illerde yaşayan
başarılı öğrencileriyle bir
araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 21 Aralık Çarşamba günü Konya’da düzenlenen törende
dereceye giren öğrenciler,
başarı belgelerini Rektör
Gündoğan’ın elinden aldı.
Meram
Uluslararası
Gençlik Akademisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Rektör Gündoğan’ın yanı sıra Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve AçıköğreAÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

tim Fakültesi Dekan Vekili
Prof.Dr. Yücel Güney ile
Açıköğretim Sitemi öğretim
elemanları ve öğrencileri katıldı. Tören Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası
Klarnetli Beşlisi ve ardından Açıköğretim öğrencisi
Ömer Demirci’nin müzik
dinletileriyle başladı. Tören,
dinletilerin ardından Konya
Meram Büro Yöneticisi Deniz Ülken Taşpınar’ın açılış
konuşmasıyla devam etti.
Örgün öğretimde bu tarz
toplantıları aralıklarla yaptıklarını kaydeden Prof.Dr.
Yücel Güney, “Düşündük ki
Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerimizin de bu

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

tür buluşmalara hakkı var.
Bu bağlamda başarılı öğrencilerle buluşmamız ve bu öğrencilerimize temas etmemiz
gerektiğini fark ettik. Onların Anadolu Üniversiteli
olduklarını bir şekilde hatırlatmamız gerekiyor. Bu konuda bize ciddi geri dönüşler oldu ve biz de çok mutlu
olduk. Bu durum aynı zamanda bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu.” dedi.
Açıköğretim Sisteminin
35 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken
Rektör Prof.Dr. Naci Gündoğan, “Açıköğretim, şu
anda hem yurt içinde hem
de yurt dışında çok geniş
8
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kitlelere eğitim olanağı sunan bir sistem. Bugün itibariyle yaklaşık 8 milyon
vatandaş, Açıköğretim Sisteminin öğrencisi olmuş ya
da hâlen öğrencisi olmaya
devam ediyor. Bu durum,
hem bizi mutlu ediyor hem
de beraberinde ciddi sorumluluklar yüklüyor.” dedi.
“Açıköğretim, artık herhangi bir üniversite okuyamayan değil, daha önce bir
üniversitede okumuş fakat
kendini farklı alanlarda geliştirmek isteyen, hayat boyu
öğrenmenin de aracı olmuş
bir sistem hâline geldi.” diyen Rektör Gündoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Şu an Açıköğretim Sistemi,
yüzde 20’si 18- 25 yaş, yüzde
80’i ise 25 yaş üzeri öğrencilerden oluşuyor. Açıköğre-

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

tim Sisteminin bundan sonraki hedefi sadece üniversite
okuma şansı bulamayanlar
değil. Bu durumda olan kişiler de önemli bir kitle bizim için fakat ekonomik
olarak ya da başka nedenlerle üniversite okuma şansından mahrum olan öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize
de eğitim sunmak hem üniversite hem de bireysel olarak görevimiz ve ödevimiz.
Zaten Anadolu Üniversitesi
olarak insanların, hayatlarının her döneminde ihtiyaç
duydukları eğitim-öğretim
ihtiyacını sunma olanağına
sahibiz. Dolayısıyla özellikle
‘İkinci Üniversite’ fırsatının,
Türk
yükseköğretiminde
önemli bir çığır açtığını düşünüyorum. Bundan sonra
da inşallah bu programla-

rı zenginleştirmeye devam
ederek daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz.”
Törende aynı zamanda
Açıköğretim sisteminde öğrenci olan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale,
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ve Taşkent
Belediye Başkanı Osman
Arı yaptıkları konuşmalarda
Açıköğretim sistemiyle nasıl tanıştıklarını anlattı. Üç
belediye başkanı da Açıköğretim sisteminin sağladığı
hayat boyu öğrenme fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirterek çevrelerine
bu konuda örnek olmaya
çalıştıklarını ifade ettiler.
Tören, Açıköğretim Sisteminin dereceye giren
öğrencilerine başarı belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.
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AÇIKÖĞRETİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

Ar-Ge ve Uluslararası
İlişkiler Grup Koordinatörlüğü tarafından yürütülen
seminer, panel, çalıştay ve eseminerler kapsamında bu
ay iki seminer daha organize edildi. Farklı alanlardaki
uzmanların katılımıyla her
Perşembe düzenlenen seminerler, Açıköğretim Fakültesi 9. katta gerçekleştirilmektedir. Aralık ayının 3.
semineri olarak 22.12.2016
tarihinde düzenlenen seminerin konuğu Doç.Dr. A.
Aşkım Kurt oldu. Anadolu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden
Doç.Dr. Kurt “Teknoloji
ile Ortaya Çıkan Bağımlılıklarımız” konulu bir seminer verdi.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Aralık ayı seminerlerinin
son konuğu ise Ar-Ge ve
İnovasyon Koordinasyon
Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM
TTO) Yönetici Yardımcılarından Rabia Taş oldu.
Taş, 29.12.2016 tarihinde
verdiği seminerde “Uluslararası Destek Programları

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

Tanıtım Toplantısı” başlıklı
bir sunum yaptı. Ar-Ge ve
Uluslararası İlişkiler Grup
Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen seminerler, alanında uzman katılımcıların gerçekleştireceği
sunumlarla önümüzdeki
aylarda da devam edecektir.
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Arş.Gör. Hakan KILINÇ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan
Açıköğretim Sistemine kayıtlı
öğrencilerden bölüm bazında
dereceye giren başarılı öğrencileri bulundukları illerde ziyaret
ederek başarı belgelerini takdim
etti. Bu kapsamda 3 Aralık CuAÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

SORU KÜP OYUNU ÖDÜLLERİ
S A H İ P L E R İ N E U L A Ş I YO R

martesi günü İstanbul ili Avrupa
Yakası’ndaki Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerle İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bir araya gelen Prof.
Dr. Naci Gündoğan, okudukları
bölüm bazında kazandıkları başarıları sayesinde belge almaya
hak kazanan öğrencileri tebrik
ederek başarılarının devamını
diledi. Törene; Prof.Dr. Gündoğan’ın yanı sıra Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu
Rektör Yardımcısı ve
Açıköğretim Fakültesi
Dekan Vekili Prof.Dr.
Yücel Güney, Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakülteleri öğretim elemanları ve çok sayıda
öğrenci katıldı.

Gerçekleştirilen törende ayrıca, Anadolu Üniversitesinin
hazırladığı SoruKüp oyununda
dereceye giren ve İstanbul ilinde bulunan öğrencilere de ödül
verildi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen
törende dereceye giren Arda Anıl
Küçük, Eren Kılıç, Özgür Sağıroğlu ödüllerini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci
Gündoğan’ın elinden aldı.
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SÖYLEŞİ

AÇIKÖĞRETİM

BATI AVRUPA PROGRAMI İLK
MEZUNLARINDAN ALTUN DİZLEK, BATI
AVRUPA BÜROMUZU ZİYARET ETTİ

1992 Yılı Batı Avrupa Programı Diploma

Altun Dizlek

Altun Dizlek, Açıköğretim Sistemi Batı Avrupa Programı’nı 1991
yılında tamamlayarak programın ilk
mezunlarıından biri oldu ve 1992
yılında yapılan diploma töreninde öğrencilerimiz adına bir konuşma yaptı. Mezuniyetinden 25 yıl sonra Köln
Batı Avrupa Büromuzu ziyaret eden
Dizlek, büro görevlileriyle o günlerde çekilen fotoğraflarını ve anılarını
paylaşarak öğrenim sürecini ve o günlere ait hatıralarını şöyle dile getirdi:
“1987 yılında 40’lı yaşlarımdayken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Batı Avrupa Programı
İş İdaresi programına kayıt oldum.
Bu eğitim hizmetinden bir tanıdık
vasıtasıyla haberim olmuştu. Önceleri inanamadım. ‘Türkiye’deki
üniversite burada nasıl öğretim
verecek’, diye aklımdan geçirmedim değil. O dönemki görevliler
Açıköğretim Sistemini öyle bir anlattılar ki, hemen kayıt oldum.
Türkiye’deyken meslek lisesinden
mezun olmuştum, fakat yükseköğrenime devam edememiştim. Çok
başarılı bir öğrenciydim. İmkânlar
elverse mühendislik okuyabilirdim.
60’lı yıllarda üniversite öğrencisi
olmak, İstanbul’a, Ankara’ya gitmek, oralarda yaşamak ekonomik
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Arş.Gör. Dilşad TEKİN

“Ben hayatımı ‘Açıköğretim’den Öncesi ve Sonrası’
şeklinde ikiye böldüm.”
Altun Dizlek Mezunlar Adına Konuşmasını Yaparken

nedenlerle bizim için zordu. Ama
Türkiye’de yapamadığım yüksek
tahsil imkânı Almanya’da ayağıma
gelmişti. Bu fırsatı değerlendirmek
istedim. O zaman tek bir fakülte
vardı. Açıköğretim Fakültesi İş İdaresi Programına kayıt oldum. Ders
kitaplarını işyerinde mola saatlerinde ve akşamları evimde okuyarak
ders çalıştım. Haftasonları akademik danışmanlık derslerine katıldım. Türkiye’den gelen hocalarımla güzel hatıralarım var. Evde beni
ders çalışırken gören kızımın da,
oğlumun da okuma heveslerinin
arttığına şahit oldum. Açıköğretim
Sistemi bu anlamda gerek bana,
gerekse aileme eğitim-öğretim anlamında çok şey kattı. Bizim evin havasını değiştirdi. Eşim dışında evde
herkes öğrenciydi. Öyle ki bazen
ders çalışmak için kızım ve oğlumla
yarışırdık. Üçümüze bir masa yetmiyordu. Dört yıl sonra başarıyla
mezun oldum. Bir yıl sonra Köln’de
yapılan diploma töreninde benden
öğrenciler adına konuşma yapmam
istendiğinde çok memnun oldum.”

Açıköğretim Sisteminin sosyal
hayatına oldukça önemli katkılar
sağladığını belirten Dizlek, “Diplomamı aldıktan sonra pozisyon
değişikliği ve diğer imkânlar için
işyerine teslim ettim. İşyerine diplomamı verdiğimde o zamanki iş
yeri sorumlusu ayağa kalktı ve ceketini ilikleyerek beni tebrik etti.
Bu benim için çok anlamlıydı.
Hem işyerinde hem de aile içinde
Açıköğretim yoluyla kendimi ve
ailemi geliştirme fırsatı buldum.
Kızım özel sektörde, oğlum ise
Alman eğitim sisteminde öğretmen olarak çalışıyor. Ben emekli
oldum. Hayatımızı bir zamanlar
Almanya’ya gelmeden ve Almanya’ya geldikten sonra diye ikiye
bölerken, şimdi ben hayatımı ‘Açıköğretim’den Öncesi ve Sonrası’
şeklinde ikiye böldüm. Herkesin
bu duyguyu yaşamasını isterim.
Anadolu Üniversitesi ve özellikle
Açıköğretim Sistemi’ne kendi adıma çok şey borçluyum. Dünden
bugüne emeği geçen herkese teşekkür ederim.’” şeklinde konuştu.
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TANITIM

AÇIKÖĞRETİM

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ SORUKÜP
İ L E OY N A YA RA K Ö Ğ RE N İ YO R

SoruKüp Uygulaması

Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge
Birimi yenilikçi ders malzemeleriyle Açıköğretim Sisteminde bulunan öğrencilere farklı yollardan
öğrenme olanağı sunuyor. Bu malzemelerden biri de SoruKüp adlı
uygulama. Oyunlaştırma öğeleri
ile zenginleştirilmiş web tabanlı bir
alıştırma uygulaması olan SoruKüp,
üniversitemizin Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Öğretim
Üyesi Yard.Doç.Dr. Yusuf Levent
Şahin tarafından geliştirilerek Açıköğretim Sistemi için uyarlandı ve
kullanıma sunuldu. Facebook adlı
popüler sosyal ağ hesabı ile giriş yapılabilen uygulama; akıllı cep telefonlarında, tabletlerde ve bilgisayarlarda çalışabiliyor.
Kart tabanlı ve çok oyunculu bir
bilgi yarışması konseptinin etrafında
tasarlanan uygulamada oyuncular
puanlarına göre sıralama ve rütbelendirme gibi güdüleyicilerle destekleniyor. Her dersin her ünitesi için birer
kart tasarlanarak o üniteye ait sorular
seçilen kartla çağrılıyor. Her kullanıcı
sırası geldiğinde masaya serilen kartAÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

SoruKüp Uygulaması

lardan istediğini seçerek o üniteye ait
sorulardan rastgele bir sorunun açılmasını sağlıyor. Kullanıcılar sorulara
doğru yanıtlar vererek oyunda ilerliyor. Her kullanıcı verdiği doğru yanıt
ve yanıtlama süresi üzerinden puan
alıyor.
SoruKüp 12.000’i geçen kullanıcı sayısıyla Açıköğretim öğrencileri
arasında şimdiden çok ilgi çeken bir
oyun uygulaması. Oyunun gelecekte Açıköğretim Sistemindeki birden
fazla lisans programı için uygulanma-

sı planlanıyor. Oynayarak öğrenme
yaklaşımıyla hazırlanan uygulamada
İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin ve iki yıllık Adalet
bölümünün tüm sınıfları için sorular
sisteme yüklenmiş durumda. Ayrıca,
Güz ve Bahar dönemi için 64’er derse
ait yeni sorular hazırlanarak uygulamaya yüklenmeye devam edecek.
Oyun girişinde bölüm ve sınıf giriş
sistemi de gelecekte yapılması planlananlar arasında bulunuyor.

SoruKüp Uygulaması
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TANITIM

AÇIKÖĞRETİM

AKADEMA’DA YOĞUN TALEP GÖREN
B İ R A L A N : S O S YA L B İ L İ M L E R

Arş.Gör. Gamze TUNA

AKADEMA’da, Sosyal Bilimler kategorisi altında “Şiir Okumak ve Yazmak” ve “Aile Yapısı ve İlişkileri” olmak üzere iki ders bulunuyor. 7 Kasımda kullanıcıların hizmetine açılan her iki ders de sanal sınıflarda
yürütülen eşzamanlı oturumlar ile öğretim elemanlarıyla etkileşim kurmaya olanak sağlıyor. Derslere kayıtlar
http://akadema.anadolu.edu.tr/cat-sosyal.php adresinden devam ediyor. Katılımcılar kayıt yaptırdıktan sonra, istedikleri zamanlarda https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden derslerin içeriklerine ulaşabiliyorlar.
Ayrıca, belirtilen ders süreleri boyunca dersin öğretim üyesi ve diğer katılımcılarla iletişime geçilebiliyor. Öğretim üyelerinin verdiği görevleri http://akadema.anadolu.edu.tr adresinde belirtilen süreler dahilinde yerine
getiren katılımcılara, dersin sonunda tamamlama belgesi veriliyor.

Şiir Okumak ve Yazmak

“Şiir Okumak ve Yazmak” dersi, Prof.Dr. Yüksel Kocadoru tarafından yürütülüyor. http://akadema.anadolu.edu.tr/course-siir.php adresinde yer
alan ders tanıtımında şiir sanatının “Az kelime ile
çok duygu ve düşünce ifade etme sanatı” olarak
ifade edildiği bu ders, öğretim üyesi ile yoğun etkileşime fırsat sunuyor. Öğretim üyesi, katılımcılarla
her hafta bir kez eşzamanlı (sanal sınıf ) iletişim kurarak dersi yürütüyor. Ders, şiir meraklılarının karşılaştıkları şiirleri, edebi çerçevede uygun biçimde
okuyabilmelerini ve kurallara uygun şiir yazabilme
becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. 4 hafta süren bu dersin haftalık planı şu şekilde:
• Hafta 1: Tanışma (Eşzamanlı), İyi Şiirin
Özellikleri (Eşzamansız), Haftanın kapanışı (Eşzamanlı)
• Hafta 2: Şiir okuma uygulaması (Eşzamansız), Haftanın kapanışı (Eşzamanlı)
• Hafta 3: İyi şiir yazmaya başlangıç (Eşzamansız), Haftanın kapanışı (Eşzamanlı)
• Hafta 4: Şiir yazma uygulaması (Eşzamansız), Haftanın ve Dersin Kapanışı (Eşzamanlı)
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Aile Yapısı ve İlişkileri

“Aile Yapısı ve İlişkileri” dersi Prof.Dr. Sezen
Ünlü tarafından yürütülüyor. Bu derste, toplumun en küçük yapı taşını oluşturan aile olgusu ele
alınıyor. Ailenin ve evliliğin toplumsal hayattaki
önemi, başarılı evliliklerin ortak özellikleri, aile yapısının bozulmasına yol açan etkenler ve sonuçlar
ile başarılı anne-baba olmanın altın kuralları üzerinde odaklanılan bu derste, öncelikle okuma ve
ders anlatım videolarını inceleniyor, daha sonra
ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuluyor.4
hafta süren bu dersin haftalık planı şu şekilde:
• Hafta 1: Tanışma (Eşzamanlı), Aile yapısı
hakkında neler bilmeliyiz? (Eşzamansız),
Evlilik öğrenilir mi? (Eşzamansız), Haftanın kapanışı (Eşzamanlı)
• Hafta 2: Nasıl doğru insanı seçebilirim?
(Eşzamansız), Haftanın kapanışı (Eşzamanlı)
• Hafta 3: Artık evliliğin anlamı kalmadı
mı? (Eşzamansız), Haftanın kapanışı (Eşzamanlı)
• Hafta 4:İyi bir anne/baba mıyım? (Eşzamansız), Haftanın ve Dersin Kapanışı
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TANITIM

AÇIKÖĞRETİM

Arş.Gör. Merve ÇELİK

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİYLE YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde
2015-2016 öğretim yılında açılan Yönetim Bilişim Sistemleri
Lisans Programı, özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte
bilişim sistemlerine olan ihtiyacı gidermek amacıyla kuruldu.
Bu programla birlikte; işletmelerin ve bireylerin yaşadığımız
çağa ve topluma adını veren
bilgiyi üretme, depolama ve
paylaşma, bilgiye erişim ihtiyacını karşılamak için kullanılan
yöntem, süreç ve sistemlerin
planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi süreçlerini anlayabilme becerisinin

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

kazandırılması hedefleniyor.
Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlar; finansal hizmetler, perakende hizmetleri,
lojistik ve ulaşım, turizm, iletişim ve bilişim teknolojileri
gibi alanlarda çeşitli hizmetler
verebilecekler. Bu hizmetlerin başında bilgi teknolojisi
çözümleri üretme, müşteri
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve
ürünlerin pazarlanması, organizasyonel anlamda ise bilgi
teknolojileri ihtiyaçlarının belirlenmesi yer alıyor.
2015-2016 öğretim yılında
2000 kontenjanla Açıköğretim sisteminde yer alan lisans

programı, 1732 kayıt sayısıyla
%87 doluluk oranına ulaştı.
Önümüzdeki öğretim yılı için
de aynı sayıda kontenjan açacak olan bu programa YGS ve
LYS ‘den alınan puanlarla kayıt
gerçekleştiriliyor. Yapılan tercih
sayısına bağlı olarak, mevcut
kontenjan sınırı içerisindeki
puan sıralaması göz önünde
bulunduruluyor.
Programla
ilgili detaylı bilgiye ulaşmak
için https://www.anadolu.edu.
tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-sistemindeki-programlar/yonetim-bilisim-sistemleri adresi ziyaret
edilebilir.
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TANITIM

AÇIKÖĞRETİM

YENİ BİR E-SERTİFİKA
PROGRAMI: TÜRK MÜZİĞİ

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

TürkMüziği e-SertifikaProgramı

Anadolu Üniversitesinin zengin altyapısı ve üstün
teknolojisi ile Türk Müziği
eğitimini büyük kitlelere
ulaştırmak amacıyla Türk
Müziği e-Sertifika Programı hazırlandı. Programa,
Türk Müziği öğrenmeye
meraklı en az lise ve dengi
okul mezunu herkes başvurabiliyor. Programa kayıtlar,
30 Ocak - 17 Şubat 2017
tarihleri arasında http://
esertifika.anadolu.edu.tr/
program/30/turk-muzigi-esertifika-programi adresinden yapılabilecek.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Türk Müziği e-Sertifika
Programının içeriği ve öğrenme malzemeleri, alanında üstün uzmanlar tarafından tasarlandı. Bu
programda birebir çevrimiçi sistemle uygulamalı
eğitimin yanı sıra tüm öğrenme malzemeleri, e-kitap
olarak çevrimiçi hizmete
sunuluyor. İlk aşamada kolay ve orta düzey eğitim ile
başlayacak olan programda Müzik Teorisine Giriş I,
Türk Müzik Tarihine Giriş I
ve Tanbur I dersleri yer alıyor. Ud, Bağlama ve Tanbur

olarak planlanan eğitimde
ilk olarak “Tanbur” dalında
eğitime başlanıyor.
Anadolu Üniversitesi, Türk
Müziği e-Sertifika Programı
ile çeşitli konservatuarlarda
farklı standartlarda verilen
Türk Müziği eğitimine uluslararası bir kalite standardı
getirerek eğitimini Amerika’dan Orta Asya’ya kadar
geniş bir coğrafyaya yaymayı amaçlıyor. Programın
özellikle Avrupa’da yaşayan
Türklerin kültürel kimlik
arayışlarına büyük katkı
vereceği düşünülüyor.
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BAŞARI

HİKÂYELERi

AÇIKÖĞRETİM

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER

ÜS K ÜP ’T E N B İ R BA Ş A RI H İ K ÂYESİ:
AÇIKÖĞRETİM HAYATIMI KOLAYLAŞTIRDI
biraz olsun hayatımı kolaylaştırmamda yardımcı oldu.
Açıköğretim dışında okuduğum üniversitede bile burada kazandığım bilgilerin
faydasını hissettim.
Neden Açıköğretim Sistemini
tercih ettiniz?

Kadir MEHMED
İşletme Fakültesi – İşletme Bölümü
ÜSKÜP - MAKEDONYA CUMHURİYETİ

Kadir MEHMED, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi Yurt Dışı Programları
kapsamında Üsküp’te İşletme
Fakültesi İşletme Bölümü’nde
öğrenim görüyor. Bu sayımızda Kadir MEHMED ile söyleşimizde Açıköğretim Sistemi
üzerine konuştuk.
Açıköğretim Sisteminde öğrenim görmek size nasıl bir
katkı sağladı?

Açıköğretim Sistemi’nde şu
an hâlâ okumaya devam ediyor olmama rağmen, bana
arka planda çok şey kattı.
Ben ne kadar farkında olsam ya da olmasam da bana
hayatımın bazı yerlerinde
küçük dokunuşlar yaparak
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Benim Açıköğretimi seçme
nedenim aslında fazladan bir
üniversite bitirip diplomamı
almaktı. Tabii ki edindiğim
bilgileri de ilerde kendi işletmemi ayakta tutma isteğiyle
tercih ettim. Fakat beklediğimden de fazlasını elde ettim ve buna devam edeceğime inanıyorum.
Açıköğretim Sistemi’nde öğrenci olmak iş ve sosyal hayatınızı nasıl etkiledi?

Büro Hizmetleri ile ilgili neler
düşünüyorsunuz?

Büro çalışanları da bana her
konuda ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı.
Yaşadığım yer AÖF bürosuna uzak olsa bile bunu hiç
hissettirmediler.
Açıköğretim Sistemi’nde yapılan sınavları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sınavlar ise bence tam anlamıyla birer sınav. Akademik
açıdan zorluk kıvamı üniversite derecesinde. Bunun yanı
sıra soruların mantığa dayalı
olması da akılda kalıcı olmalarını sağlıyor ve bu da bize
hayatımızda kullanabileceğimiz gerçek birer bilgi olarak
geri dönüyor.

Açıköğretim şu anda olan
yarım iş hayatımı diyelim,
gözle görülür bir farkla etkiledi. Bizim bir aile işletmemiz olduğu için Açıköğretim’den edindiğim bilgileri
daha kolay hayata geçirebildim, bu konuda şanslıydım.
Ayrıca sosyal hayatımda da
gerek yakınlarımdan gerekse
yeni tanıştıklarımdan hiçbir
olumsuz yorum almadım ve
bu beni fazladan motive etti.

17

ÖĞRENCİMİZDEN

AÇIKÖĞRETİM

TÜRK MÜZİĞİ E-SERTİFİKA PROGRAMI
KATILIMCIMIZDAN MEKTUP VAR!

MEKTUP VAR!
Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

Bu haberde, Türk Müziği e-Sertifika Programında eğitim alan bir katılımcımızın program ile ilgili deneyimlerini ve görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Katılımcımıza değerli paylaşımları için teşekkür eder, yaşam
boyu eğitimlerinde başarılar dileriz.
Merhaba, Hayranı olduğum ve büyük bir tutkuyla öğrenme hevesi içinde bulunduğum Tanbur enstrümanını da içeren Türk Müziği e-Sertifika Programına büyük bir mutlulukla kayıt oldum. Geleneksel Türk Müziğimiz; zengin bir kültür mirasının izlerini,
diğer kültürlerle bağlantısında, terminolojisinde, ses sisteminde, icracılarında, enstrümanlarından eserlerine kadar her alanda somut olarak görmenin mümkün olduğu bir
deryadır. Türk Müziği üzerine, akademik olmakla birlikte aynı zamanda her düzeyde öğrencinin anlayabileceği bir eğitim programı hazırlanmasında göstermiş olduğunuz emek
ve çabalarınız için sizleri kutlamak isterim. Türk Müziği e-Sertifika Programı içeriğinde
yer alan tüm kitapların ve çevrimiçi eğitim sisteminin, profesyonel ve usta bir müzik
eğitimcisi anlayışıyla ve sorumluluğuyla hazırlanmış olduğu anlaşılıyor. Özellikle görsel
ve işitsel eğitim anlatımıyla birlikte, ilgi duyduğum Tanbur enstrümanını öğrenebilmek
ve kavrayabilmek açısından son derece faydalı bir bilgi hazinesidir. Zira, dipnotlardan ve
kaynakçadan da anlaşılacağı üzere, bu sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir emek
harcadığınız görülüyor. Bu programın esas amaçlarından birinin de, Tanbur enstrümanını
sevdirmenin yanında, zengin bir miras ve hazine olan Türk Müziği ve kültürüne bir katkı
sağlamak olduğu aşikardır. İş hayatında aktif ve yoğun bir yönetici olarak, benim gibi
amatör olarak müzik ve bir enstrüman ile ilgilenen ve icra etmeye çalışan birçok arkadaşımın da programa büyük bir ilgi gösterdiklerini biliyorum. Bununla birlikte, programın
kontenjanının sınırlı olması ve kayıt süresinin bitmiş olması dolayısıyla üzüntü duyduklarını, programın devamını ve tekrar kayıtların açılmasını sabırsızlık içinde beklediklerini
de ayrıca sizinle paylaşmak isterim. Bir ilk olan Türk Müziği e-Sertifika Programının içeriği ve külliyatının süreç içerisinde daha da gelişeceği ve zengin bir kaynak olarak bizlerin
hizmetinde olacağını umuyorum. Bu vesile ile programı planlayan Anadolu Üniversitesi
yönetimine ve programda emeği geçen herkese şükranlarımı sunmak isterim.
Sevgi ve Selamlarımla,
Aykut GÜMÜŞLÜOĞLU

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

18

ÖĞRENCİMİZDEN

AÇIKÖĞRETİM

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

MEKTUP VAR!
ÖĞRENCİLERİMİZDEN MEKTUP VAR!

Açıköğretim Ailesine,
Bir köylü çocuğu olarak dünyaya geldim, uzun yıllar çobanlık ve ırgatlık yaptım.
Okuyacak kitaplarım ve zamanım yoktu. Minik bir el radyosuyla dünyayı dinleyerek
anlamaya ve öğrenmeye çalışıyordum. İlkokulu bitirdiğimde sadece birkaç ders kitabı
okuyabilmiştim. Oysa başta kendim olmak üzere bütün insanları tanımak, köyümden
itibaren şehrimi ve dünyanın geri kalanını görmek istiyordum. Kitap okumayı, yeni şeyler öğrenmeyi, farklı kültürlerle tanışmayı çok seviyordum.
Erken yaşta çalışma hayatına başlamış olmam, içimdeki kitap okuma aşkını hiç söndürmedi, yıllar geçtikçe bu aşk bir tutkuya dönüştü.
30 yıl önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Güzel yurdumun çeşitli bölgelerinde hâkim olarak çalıştıktan sonra, 14 yıl önce İstanbul’a atandım.
İstanbul’daki hayat, insan ilişkileri, her şey doğup büyüdüğüm köyden, Anadolu’dan
farklıydı, kendimi çok yetersiz hissettim, baş edemeyeceğim duygusuna kapıldım. Trafik,
yalnızlık, insanların ilgisizliği, kendi halindeliği gibi İstanbul’a özgü depresyonlarla karşılaştım. En sonunda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi gibi bilge, dost, çağdaş
ve candan bir arkadaşla tanıştım. Bu arkadaşım sayesinde hayata ve insana dair öyle çok
şey öğrendim ki tek başıma 40’tan fazla ülke gezdim. Hayatım renklendi ve anlamlandı.
Çok farklı kültürler, coğrafyalar gördüm, farklı insanlarla tanıştım, tanıştığım bu insanlarla dost oldum.
Zihnen ve bedenen çok güçlendim, üniversitede öğrenim gören iki çocuğa örnek olmayı öğrendim. İnsanlarla iletişim kurup sorunlarını çözebilmeyi öğrendim. Sevgili eşimi anladım, daha iyi geçinmeyi öğrendim, güzel aile olmayı öğrendim.
Yaşamak çok güzel; dolu dolu hissederek yaşamak, dünyayı tanıyarak yaşamak çok
daha güzel. Bunun için yaşam boyu öğrenmek ve okumak gerekir. Öğrenmenin yolu da
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden geçmektedir. Bana bu yaşımda okuma
imkânı veren milletime, devletime sayın rektör ve dekanlarıma, üniversite öğretmenlerime çok teşekkür eder, minnetlerimi sunar, genç arkadaşlarımın ömür boyu okumalarıöğrenmeleri dileğiyle gözlerinden öperim.
İbrahim ÇALIŞKAN
İlahiyat Önlisans Programı Öğrencisi
Ev İdaresi Önlisans Programı Mezunu, 2016
Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programı Mezunu, 2014
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