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Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

BİLİM VE SANAT TEŞVİK HİZMET
VE MAKALE PERFORMANS
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Doç.Dr. Yılmaz Kılıçaslan

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Sanat
Teşvik Hizmet Ödülleri ve 2000 yılından bu
yana verilen platin, altın ve makale performans
ödülleri Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi
Salon 2016’da 14 Şubat Salı günü düzenlenen
törenle sahiplerini buldu. Ödüller, Brezilya Büyükelçisi ve birçok öğretim elemanının katılımıyla, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Naci Gündoğan tarafından takdim edildi.
Törende konuşan Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, üniversitelerin 3 temel fonksiyonu olduğunu belirterek,
bunların eğitim-öğretim, araştırma ve topluma
hizmet fonksiyonları olduğunu dile getirdi.
Gündoğan konuşmasında, “Anadolu Üniversitesi olarak, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada öğrencileri olan, çok geniş kitlelere eğitim
öğretim hizmeti sunan büyük bir üniversiteyiz.
Anadolu Üniversitesi olarak sadece eğitim-öğretim yapan ve topluma hizmet sunan değil,
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

aynı zamanda araştırmacılık yönü kuvvetli olan
bir üniversiteyiz. Son yıllarda rakamlara bakıldığında sayılar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. 2016 yılı itibariyle yaklaşık 1000 tane
bilimsel araştırma projesi yürütülüyor.” ifadelerine yer verdi.
Gerçekleştirilen projelerin sadece bilimsel
araştırma değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve toplumsal katma değeri olan projeler olduğuna da değinen Rektör Gündoğan, yayın
faaliyetlerinde SSCI ve SCI makale sayısının
450’leri aştığını, teşvike başvuran akademik
personel sayısının bu yıl itibariyle %41, akademik teşvik yönetmeliğine göre tam puan alan
sayısının ise geçen yıla göre % 607 oranında
yükseldiğini ifade etti. Prof.Dr. Naci Gündoğan, konuşmasının ardından öğretim elemanlarına sırasıyla ödüllerini verdi.
“Başarıyı ödüllendirme, kurum olmanın gereğidir” şiarıyla ve seçici kurullarca belirlenen
ve 8 sayılı senato kararı ile Bilim ve Sanat Teşvik, Hizmet Ödülleri ve platin, altın ve makale performans ödülleri, toplamda 126 öğretim
elemanına dağıtıldı. 2016 Yılı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ödülüne İktisat Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yılmaz Kılıçaslan layık
görüldü.
2016 yılı Anadolu Üniversitesi Makale Performans Ödüllerini ise Açıköğretim Fakültesinden Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör
Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Yücel Güney, Doç.Dr. Oktay Emir,
Doç.Dr. Gökhan Kuş, Doç.Dr. Mehmet Fırat,
İktisat Fakültesinden Yrd.Doç.Dr. Erhan Akdemir ve İşletme Fakültesinden Yrd.Doç.Dr.
Elif Eroğlu Hall almıştır.
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Prof.Dr. Yücel Güney

Yrd.Doç.Dr. Elif Eroğlu Hall

Doç.Dr. Gökhan Kuş
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Doç.Dr. Oktay Emir

Yrd.Doç.Dr. Erhan Akdemir

Doç.Dr. Mehmet Fırat
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Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

HABERLER
AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BİR
BEETHOVEN AKŞAMI’NDA

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği “Bir Beethoven Akşamı” adlı konsere Açıköğretim Sistemi
öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin
sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla Eskişehir’de ikamet eden öğrenciler, ücretsiz
davetiyelerini bürodan temin ettiler. Anadolu
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan,
Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney, Devlet Konservatuvarı Müdürü
Prof.Dr. Mustafa Kemal Biçerli’nin de katıldığı konsere, çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi.
Şef Faris Akarsu yönetiminde, kemanda Cihat Aşkın, piyanoda ise Metin Ülkü’ye eşlik eden Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası (ASO), Beethoven’ın Türkiye’de ilk defa seslendirilen “Piyano Konçertosu op. 61a” ile “Keman Konçertosu op.71” eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu. Konser,
çeşitli halk ezgilerinin dinletisinin ardından sona erdi.
Konserle ilgili görüşlerini dile getiren Şef Faris Akarsu ise şunları söyledi: “İki güzide sanatçımız
Cihat Aşkın ve Metin Ülkü tarafından Beethoven’ın eserleri Türkiye’de ilk defa seslendirildi ve ben de
onlara yardımcı olmaya çalıştım. Dünya çapında bir başarıya sahip olan sanatçılarımıza ASO olarak
bu sahnede eşlik etmek bizim için gurur vericiydi.”
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AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE YENİ BİR
ÇALIŞMA: GÖRME VE İŞİTME ENGELLİLER
TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde kurulan Görme ve İşitme
Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu, Şubat ayında çalışmalara başladı. Açıköğretim
Sistemi mezunu ve öğrencisi olan görme ve
işitme engelli bireyleri hem sosyal hayatta
daha aktif bireyler haline getirmek hem de
kampüs havasını solumalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan topluluğa ilgi her geçen gün artıyor. İlk konserine Anadolu’nun
her yöresinden türkülerden oluşan bir repertuvarla hazırlanan topluluk, konserini
Mayıs ayında düzenleyecek. Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve
Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Arş.Gör. Merve ÇELİK

Yücel Güney “Açıköğretim Sistemi Görme
ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu’nun, Açıköğretim Sistemimiz içerisindeki öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile
aramızdaki bağları daha da güçlendireceğini, engelli öğrencilerimizi kampüs hayatına
çekme konusunda katkı sağlayacağını ve en
önemlisi engelli öğrencilerimizin kültür-sanat alanında etkin rol oynamalarını mümkün kılacağını düşünüyorum. Bu vesileyle
yeni kurulan Açıköğretim Sistemi Görme ve
İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğunun hayırlı olmasını diliyor ve ilk konserlerini sabırsızlıkla beklediğimizi söylemek
istiyorum.” şeklinde konuştu.
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Arş.Gör. Kübra AŞAN

Türk mutfağını dünyanın diğer mutfak kültürleriyle buluşturmak, önde gelen
aşçıları bir araya getirip karşılıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla düzenlenen
ve 20 ülkeden bin 500 yarışmacının katıldığı gastronomi
yarışmasına, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri de damgasını
vurdu. Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Bölümü öğrencileri Büşra
Nur Barıştürk bronz, Halil
Altın ise merit madalya kazanarak Eskişehir’e büyük bir
başarıyla döndü.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

A Ş Ç I L I K B Ö L Ü M Ü
ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARISI

“Pasta” kategorisinde hazırladığı “Baharatlı Balkabaklı Turta” isimli tabağıyla bronz madalya kazanan
ikinci sınıf öğrencisi Büşra
Nur Barıştürk, duygularını
şöyle ifade etti: “Açıköğretim
Fakültesi öğrencisi olmama
rağmen, diğer örgündeki arkadaşlarım gibi yarışmaya
katılarak kendimi gösterme
fırsatı yakaladım. Bunu da iyi
kullandığımı düşünüyorum.
Kazandığım ödül de gelecek
adına bana umut verdi. İlerleyen zamanda bu sektörde
devam edeceğim için kendimi bir şekilde kanıtladığımı

düşünüyorum. Bu tür yarışmalar bizim için referans da
sayılıyor, dolayısıyla ben de
yarışmalara elimden geldiğince katılmak istiyorum. Bu
başarıyı kazanmamda özellikle hocalarımın büyük katkısı
oldu. Bunun için emek harcayan ve bu imkânları bizlere
tanıyan herkese teşekkür ediyorum. Açıköğretim öğrencilerine de son derece güzel imkânlar tanınıyor. Katılacağım
diğer yarışmalarda daha iyi
dereceler elde etmek istiyorum.” diye konuştu.
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GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİMİZDEN
B İ R B A Ş A R I D A H A

Geçtiğimiz Kasım
ayında sizleri Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği ve
Açıköğretim Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Abidin Karademir’in
gerek akademik başarıları
gerekse görme engelliler için
yazdığı Eşpedal Projesi hakkında bilgilendirmiştik. Bu
ayki sayımızda da size Abidin
Karademir’in Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen tandem branşı bisiklet yarışlarında elde ettiği
başarıdan bahsedeceğiz.
Türkiye’den 8 tandem
ve toplamda 16 kişilik bir
grupla yarışmaya katılan öğrencimiz Abidin Karademir,
düzenlenen tandem branşı
bisiklet yarışında partneri
Oğuzhan Can ile birlikte birinci oldu. Eskişehir’den 3,
Ankara’dan 2 ve İzmir’den 3
tandem grubunun yarışlara
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

katıldığı süreçte; uçak biletlerinin alınması, bisikletlerin
paketlenmesi, gerekli izinlerin alınması gibi aşamaların
organize edilmesinde büyük
çaba harcayan Karademir, sürecin kendisini çok yorduğunu ancak kazanılan başarı ve
edinilen deneyimin tüm bu
çabalara değdiğini söyledi.
57 kilometrelik orta
uzunlukta bir parkurda yarıştıklarını, parkurun büyük
bir kısmının rampalardan
oluştuğunu ve çok zor şartlarda mücadele ettiklerini
ifade eden öğrencimiz, yarışı birinci olarak tamamladıklarını ve bisikletlerini 33
kilometre daha sürerek 90
kilometrelik uzun parkuru
da tamamladıklarını söyledi.
Hem gören hem görmeyen insanların bir arada olduğu çok sıcak bir ortam
içerisinde yer aldığını ifade
eden öğrencimiz, bu tür or-

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

ganizasyonlarda derece yapmanın geri planda olduğunu asıl
amacın ise gören ve görmeyen
insanlar için bir kaynaşma ortamının yaratılması olduğunu
dile getirdi. Ayrıca bu tür organizasyonların daha fazla düzenlenmesi için verilecek desteğin
görme engellilerin toplumla iç
içe olması açısından çok faydalı
olacağını dile getirdi.
Son olarak öğrencimiz Abidin Karademir, bu süreçte
verdikleri destekten dolayı Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Eskişehir Bisiklet Derneği Vel-Esbid, Eskişehir Görme
Engelliler Spor Kulübüne çok
teşekkür ettiğini söyledi.
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AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNİN
ANKARALI ÖĞRENCİLERİNE
BAŞARI BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle farklı illerde bir araya gelmeye devam ediyor.
Eskişehir de dâhil olmak
üzere bugüne kadar 30’u aşkın
ilde gerçekleştirilen törenlerin
bu seferki durağı Ankara oldu.
Ankara Üniversitesi Tandoğan
Kampüsü Eczacılık Fakültesi
50. Yıl Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen Açıköğretim
Sistemi başarı belgesi takdim
töreninde, bölüm ve program
bazında dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi.
Törene Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney ile
İşletme ve İktisat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Hasan Durucasu’nun yanı sıra çok sayıda
öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin toplumun her kesiminden öğrencisi olduğuna değinen Prof.Dr. Yücel Güney, “Şu anda 28 yaş üstü öğrenci sayımız 500 bin
civarında. Biz 2 bin 500 öğretim elemanıyla Açıköğretim Sistemini götürüyoruz. Başarılı
olan öğrencilerimizle her yıl böyle toplantılar yapıyoruz. Uzaktan eğitim alan başarılı olan
öğrencilerimizle bugün 32’inci ildeyiz. Ankara’ya gelene kadar 6 bin öğrencimize başarı
belgesi verdik. Bu sayı 81 ilimizde devam edecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“Biz büyük bir aileyiz”
Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Hasan Durucasu ise şunları söyledi: “Biz büyük bir aileyiz. Açıköğretim Sisteminin doğası gereği iletişimi
doğrudan birebir kurabilmemiz mümkün olmamaktaydı. Bunu bir nebze giderebilmek
için siz başarılı öğrencilerimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz.”
“Anadolu Üniversitesi çağdaş bir kurumdur”
Anadolu Üniversitesinin Türkiye’nin her köşesine eğitim ışığı saçmaya devam edeceğini kaydeden Anadolu Üniversitesi Aydınlıkevler Büro Yöneticisi Ayla Erşen, “Anadolu
Üniversitesi çağdaş bir kurumdur. Uzaktan eğitim programının yaklaşık 3 milyon öğrencisi bulunmaktadır. Her düşünceden ve etnik kökenden öğrencimiz sistem içerisinde yer
almaktadır. Bizi geniş bir aile yapan da budur. Bizler bu ailenin ferdi olmaktan gurur duymaktayız.” ifadelerini kullandı.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

9

AÇIKÖĞRETİM

Ankara’daki başarılı öğrenciler adına konuşma yapan Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Sekreteri Abdullah Ankaşman, gençlere tavsiyelerde bulunarak, belli
bir noktada takılıp kalmamalarını önerdi.

HABERLER
Görme engelli olan ve aynı zamanda Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanlığı
görevini yürüten Açıköğretim Fakültesi mezunu Emre Taşgın ise, “Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim alanında yaptığı çalışmalar son derece önemli. Bu toplantıların
bizler açısından motivasyon arttırıcı olduğunu düşünüyorum. Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören çok sayıda engelli öğrenci
var. Umarım bu öğrencilerin ders kaynaklarına erişimi konusunda da Açıköğretim
Fakültesi’nin yürüttüğü çalışmalar devam
eder.” dedi.

“Anadolu Üniversitesi bize verdiği değeri
ve önemi gösterdi”
Başarı belgesi alan mezunlardan Murat
Ulama, törene ilişkin görüşlerini şu şekilde
aktardı: “Anadolu Üniversitesi bize verdiği
değeri ve önemi gösterdi. Belli bir yaştan
sonra mezun olmanın sevincini yaşadık, ayrıca bu sayede de sevincimizi onlarla paylaşmış olduk. Bizim gibi düşünen ve okumak
Törende, Anadolu Üniversitesi Senfoni
isteyen herkesin eğitim hayatlarına devam Orkestrası da müzik dinletisi sundu.
etmelerini istiyoruz.”

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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Arş.Gör. Dilşad TEKİN

HABERLER
“DİLLERDEKİ TÜRKÜLER” KONSERİ
AÇIKÖĞRETİMLİLERİ BÜYÜLEDİ

Açıköğretim Fakültesi kültür sanat etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirilen Anadolu’nun Sesleri
Türk Halk Müziği Personel Korosu “Dillerdeki
Türküler” konseri, 20 Şubat Pazartesi akşamı Anadolu Üniversitesi Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi
Opera ve Balo Salonu’nda
dinleyiciyle buluştu. Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi
Öğr.Gör. Erdal Uludağ’ın
yönetimindeki koronun
konserine, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney’in
yanı sıra pek çok müziksever katıldı.
Anadolu’nun dört bir yanından eserlerin seslendirildiği dinletide, Kırşehir yöresinden
“Ah Yalan Dünya”, Çanakkale yöresinden “Çemberimde Gül Oya”, Ordu yöresinden
“Bahçeye Gel Bahçeye”, Trabzon yöresinden “Divane Âşık Gibi”, İstanbul yöresinden “Gemilerde Tâlim Var” gibi türküler seslendirildi. Giresun, Trabzon, Erzincan, Gaziantep, Kırşehir, Iğdır, Azerbaycan, Elazığ, Ordu, Çanakkale, Kayseri, Sakarya, Tekirdağ, Sivas, Erzincan, Van ve İstanbul yöresinden pek çok türkü, solistler Tuğba Şen, Ünal Ayrancı, Meryem
Özdemir, Ufuk Atmaca, Derya Çelik, Muhterem Oykun, Gülcan Günay, İlker Günay,
Selahaddin Can ve Ayşegül Türedi Özen tarafından koro eşliğinde seslendirildi. Her bölgeden ayrı ayrı fotoğrafların
da gösterildiği konseri izleyenler, çalınan türkülere hep
bir ağızdan eşlik etti. Konser
sonrasında koro, salondakiler tarafından dakikalarca
ayakta alkışlandı.
“Bu konser, Açıköğretim Sistemi öğrencilerimize
özel”
Konserin Açıköğretim
Sistemi öğrencilerine özel
olarak Halk Bilim Araştırma Merkezi tarafından
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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hazırlandığını dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim
Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney “Aslında üniversitemizde sürekli olan
bir durum bu. Ama bugüne özel olan şey,
Açıköğretim Sistemi için özel hazırlanması.
Eskişehir’de ikamet eden Açıköğretim Sistemi öğrencilerimizi buraya çağırdık. Biz,
AÖF öğrencilerimizi çok seviyoruz. Onlarla
eğitim anlamında birçok birlikteliğimiz var.
Onlara yararlı olmaya çalışıyoruz. Bu sebeple AÖF öğrencilerimizi kampüsümüzde
ağırlayarak, örgün öğrencilerimizin yapmış
olduğu etkinlikler gibi etkinlikleri onlarla

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

HABERLER

da yapabileceğimizi göstermek istiyoruz.
Bundan sonraki süreçte, bu tip imkânları
onlara sunmaya devam etmeye çalışacağız.
Zaman içerisinde diğer şehirlerimizde de bu
tür etkinlikleri düzenleme planlarımız var.”
diye konuştu. Açıköğretim öğrencilerinin
kendilerini, Anadolu Üniversitesi içinde,
Anadolu Üniversiteli hissetmelerini sağlama
amacında olduklarını belirten Prof.Dr. Güney, “Umarım bunda başarılı olmuşuzdur.
Arkadaşlarımız çok güzel bir konser verdiler.
Bizler de çok güzel vakit geçirdik. Dilerim
ki öğrencilerimiz de mutlu olmuştur.” dedi.
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Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN

HABERLER
ÜNİVERSİTEMİZ, ORGANİZASYONEL
B E C E R İ S İ İ L E T Ü R K
YÜKSEKÖĞRETİMİNE BÜYÜK BİR
DESTEK DAHA VERİYOR

Yükseköğretim Kurulu ve Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile ilk kez bu yıl
5 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı
hakkında üniversitemiz Test Araştırma Birimi Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Nejdet Karadağ ile görüştük.
1) YÖKDİL Sınavı hangi amaçla ve kimlere yönelik yapılıyor?
YÖKDİL Sınavı, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik
dil yeterliği puanı istenen adaylara yönelik olarak gerçekleştirilen bir sınavdır. Bu sınavla,
adayların kendi alanlarındaki, yani fen ve mühendislik bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ve
sağlık bilimleri dil yeterliklerinin ölçülmesi amaçlanıyor.
2) Sınavın süresi, soru sayısı, dil türü vb. nelerdir?
2017 YÖKDİL İlkbahar Sınavında İngilizce/Sosyal Bilimler, İngilizce/Fen Bilimleri ve İngilizce /Sağlık Bilimleri olmak üzere üç farklı test uygulanacak. Testlerde, adayların dil yeterliklerini ölçmeye yönelik her bir alandan 80 soru yer alıyor. Bu soruları cevaplamaları için
adaylara 180 dakika süre veriliyor. Sınav bu dönem sadece İngilizce dili için uygulanacak ama
önümüzdeki dönemlerde sınav kapsamına Almanca, Fransızca ve Arapça dilleri de eklenecek.
3) Sınav soruları ve değerlendirme işlemleri kim tarafından gerçekleştirilmektedir? Anadolu
Üniversitesinin sınavdaki rolü nedir?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ve Anadolu
Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan YÖKDİL Sınavı’nda, sınav soruları Ankara Üniversitesi
tarafından hazırlanıyor, sınav kitapçıklarının hazırlanması ve basımı dâhil olmak üzere sınav
organizasyonu ve değerlendirme ile ilgili tüm işlemler Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor. Sınav sorularına ilişkin itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemi ise
Ankara Üniversitesi tarafından yapılacak.
4) Peki sınav hangi sıklıklarla yapılacak? Kaç kişi katılacak?
Sınavın, İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez yapılması planlanmıştır. 5 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen sınava yaklaşık 93 bin aday başvurdu.
5) Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz hocam. Sizin eklemek istediğiniz diğer bilgiler
nelerdir?
Sınavın, adayların kendi alanlarında yabancı dil yeterliklerini gösterme açısından belirleyici
olacağını düşünüyoruz.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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TÜRK MÜZİĞİ e-SERTİFİKA PROGRAMI
TAMBUR DERSİNİN SINAVI YAPILDI

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

Türk Müziği e-Sertifika Programı - Tambur Sınavı

Katılımcılar tarafından
yoğun ilgi gösterilen Türk
Müziği e-Sertifika Programı’nın Tambur dersinin ilk
sınavı, 29 Ocak Pazar günü
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda gerçekleştirildi. Sınavda, Konservatuvar Müdürü Prof.Dr.
Kemal Biçerli ile Öğretim
Üyesi Prof. Ahmet Bülent
Alaner’in yanı sıra konservatuvar bünyesindeki öğretim
elemanları da görev aldı.
Ayrıca, sınavı gerçekleştirmek üzere, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Cumhur-
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başkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunda görevli tambur ustası Murat Aydemir
üniversitemize davet edildi.
e-Sertifika Programlarından
Sorumlu Dekan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Sinan Aydın,
sınav süresince video çekimi
yapılarak sınavların kayıt altına alındığını ve sınavların
başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.
Uygulamalı çalgı sınavının ardından, katılımcılarla
programın değerlendirilmesine yönelik bir toplantı yapıldı. e-Sertifika Program-

ları Koordinatörü Arş.Gör.
Buket Kip Kayabaş, sınav
sonunda yapılan görüşmede katılımcıların isteklerini
ve sorunlarını dile getirdiklerini belirtti. Kayabaş, katılımcılardan özellikle Türk
Müziği e-Sertifika Programının devamı niteliğindeki
programların açılması yönünde talep geldiğini ifade
etti. Tambur dersinin sınav
organizasyonu, tambur ustası Murat Aydemir’in katılımcılara verdiği mini bir
konserle son buldu.
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Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ TANITIM
FAALİYETLERİNE HIZ VERDİ

Açıköğretim Sisteminin son dönemde üzerinde en fazla durduğu konulardan
biri de hiç kuşkusuz sistemin imaj ve itibarını güçlendiren tanıtım ve reklam faaliyetleri. Açıköğretim Fakültesi (AÖF)
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi koordinasyonunda sistemin en önemli temsilcilerinden biri olan büro çalışanları, rutin
iş süreçlerinin yanı sıra tanıtım ve reklam
faaliyetleri de yürütüyor. Bu çalışmalar
kapsamında 2017 yılının ilk tanıtım etkinlikleri il temsilciliklerinde görevli büro
çalışanlarımız tarafından Düzce, Sivas ve
Yalova illerinde gerçekleştirildi.
Düzce Bürosunun 4-6 Ocak tarihleri
arasında Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve Sosyal Bilimler MYO bünyesinde açtığı tanıtım
Düzce İlinde Kurulan Tanıtım Standı
standı büyük ilgi gördü. Açıköğretim,
İktisat ve İşletme Fakülteleri programları hakkında bilgi verilen tanıtım standını, Düzce MYO
Müdürü Doç.Dr. Ayhan Şamandar da ziyaret etti. Sivas Bürosu da benzer bir uygulamayı 28 Şubat’ta Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirdi. Yalova Bürosu çalışanları
ise tanıtım faaliyetlerini Yalova Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Üniversitesi
Vurmalı Çalgılar Topluluğu Konseri’nde gerçekleştirdi. Konser sırasında düzenlenen etkinliğin
tanıtım faaliyetleri açısından yeni fikirler verdiğini belirten Açıköğretim Yalova Büro Yöneticisi
Halide Erkal Mete, konsere katılan üniversite öğrencilerinin “Keşke biz de Anadolu Üniversitesi
öğrencisi olsaydık.” sözlerini duymanın kendilerini çok gururlandırdığını ifade etti. Biz de Açıköğretim Sistemi olarak tanıtım ve reklam faaliyetlerine destek veren tüm büro çalışanlarımıza
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Sivas İlinde Düzenlenen Tanıtım Etkinliği
AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNİN
HAFIZASI: AÇIK KÜTÜPHANE

TANITIM
Arş.Gör. Gökhan ÖNDER

Açıköğretim Sistemi, kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte ürettiği tüm yazılı ve
görsel materyalleri bünyesinde barındıran çevrim içi bir veri tabanı olan Açık Kütüphane’yi
kullanıcıların hizmetine sunuyor.
1983 yılından günümüze, işletme, iktisat, hukuk, botanik, coğrafya, yabancı diller, sağlık
bilimleri vb. pek çok farklı alanda üretilen kitapların çevrim içi formlarına erişilebilen kütüphane, aynı zamanda “Açık Sınıf ” kapsamında üretilen tüm videolara erişim sağlıyor.
Açıköğretim Sisteminin 35 yıllık birikim ve deneyimine tek tıkla erişim olanağı sağlayan
Açık Kütüphane’de yaklaşık 804 kitap ve 1.337 video bulunuyor. Buna ek olarak siteden
Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerine, yayınlanan bildirilere,
tezlere ve bilimsel dergilere de ulaşmak mümkün.
Açık Kütüphane’ye https://acikkutuphane.anadolu.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

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

TANITIM
TEMEL MUTFAK KÜLTÜRÜ e-SERTİFİKA
PROGRAMI KATILIMCILARLA BULUŞUYOR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 2017 akademik yılı bahar döneminde farklı alanlardan toplam 40 e-Sertifika
Programını katılımcılara sunuyor. e-Sertifika
Programlarından Sorumlu Dekan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Sinan Aydın, 2017 akademik
yılı bahar dönemi e-Sertifika Programlarına
kayıtların sona erdiğini ve gösterilen ilginin
memnun edici olduğunu söyledi. Aydın, her
dönem çeşitlenen programlarla farklı ilgi
alanlarına sahip pek çok katılımcıya öğrenme hizmeti sunduklarını belirtti. e-Sertifika
Programları Koordinatörü Arş. Gör. Buket Kip Kayabaş, katılımcıların e-Sertifika Programları
derslerine https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden, Anadolum eKampüs sistemine giriş
yaparak erişebileceklerini ifade etti.
Aydın, 2017 akademik yılı Bahar döneminde ilk defa açılan ve yoğun ilgi gösterilen programlardan birinin, Temel Mutfak Kültürü e-Sertifika Programı olduğunu belirtti. Temel
Mutfak Kültürü e-Sertifika Programı kapsamında, günlük ve profesyonel hayatta mutfak konusunda katılımcıların mevcut bilgilerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak
amaçlanıyor. Bu programa, en az lise ve dengi okullardan mezun olmuş herkes başvurabiliyor.
Program kapsamında katılımcılara “Temel Mutfak Teknikleri”, “Gastronomi ve Medya” ve
“Menü Yönetimi” dersleri sunuluyor.
• Temel Mutfak Teknikleri: Ders kapsamında, mutfak çalışanlarının asgari düzeyde bilmesi
gereken sağlık, güvenlik ve beslenme gibi konulara yer veriliyor. Derste, bıçağın tutulması,
et ve sebzelerin doğru şekilde doğranması, temel pişirme teknikleri, besin işleme ve saklama yöntemleri gibi endüstriyel mutfaklarda öğrenilmesi gereken temel konuların yanı
sıra uluslararası mutfaklarda yer alan soslar, çorbalar, et ve et ürünleri, sebze ve meyveler,
aperatifler, garnitürler, bakliyat ve tahıllar ile ekmek ve unlu mamullerle ilgili temel bilgiler
inceleniyor.
• Gastronomi ve Medya: Ders kapsamında, medyanın çalışma alanındaki konular, gastronomi eksenli olarak detaylı bir bakış açısı eşliğinde ve çeşitli örnekler açısından ele alınıyor.
• Menü Yönetimi: Ders kapsamında, yiyecek içecek işletmelerinin sundukları hizmetlerde
menüden nasıl yararlanabilecekleri ve değişen dünyaya ve pazar koşullarına uyum sağlamak için menüyü nasıl yönetebilecekleri tartışılıyor.

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN
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ANADOLUM eKAMPÜS SİSTEMİNDE
KULLANILAN ÖĞRENME MALZEMELERİ
Z E N Gİ N L E Ş M E Y E D E VA M E Dİ YO R
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Teknolojileri Araştırma Geliştirme (ÖTAG) Birimi
tarafından Anadolum eKampüs Sistemi geliştirilmeye devam ediyor. Bu gelişmelerden
biri de Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine
sunulan öğrenme malzemelerinin zenginleştirilmesi olarak göze çarpıyor.
ÖTAG Birimi tarafından geliştirilen öğrenme malzemelerinden biri de “Sorularla
Zenginleştirilmiş Etkileşimli Videolar”. Bu
yeni öğrenme malzemesiyle birlikte,
• Anadolum eKampüs Sisteminde öğrencilere sunulan videolarda öğrenci-içerik
etkileşimini artırmak,

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

Arş.Gör. Hakan KILINÇ

• Anadolum e-Kampüs Sisteminde öğrencilere sunulan videoların izlenme
oranlarını artırmak,
• Öğrencilerin öğrenme düzeylerini artırmak,
• Öğrencilerin başarısına katkı sağlamak
hedefleniyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan
ÖTAG Birimi Müdürü Doç.Dr. Köksal Büyük, “Sorularla zenginleştirilmiş etkileşimli
videolar malzemesiyle birlikte öğrencilerimizin daha başarılı olacağına inanıyoruz. Ekibimizle birlikte öğrencilerimizin başarılarını
artıracak yeni öğrenme malzemeleri üretmeye
devam edeceğiz.” dedi.
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Arş.Gör. Gamze TUNA

TANITIM
AKADEMA’DA YOĞUN TALEP GÖREN
BİR KATEGORİ: MÜZİK - I

AKADEMA’da, Müzik kategorisi altında yedi ders bulunuyor. Bu dersler arasında “Haydi
Çello Öğrenelim I”, “Klasik Gitara Başlangıç I” ve “Kemana Başlangıç I”dersleri bulunuyor. 7 Kasım 2016’da kullanıcıların hizmetine açılan bu derslere http://akadema.anadolu.edu.tr/cat-muzik.
php adresinden kayıtlar devam ediyor. Kayıt yaptırıldıktan sonra, https://ekampus.anadolu.edu.
tr/ adresinden derslerin içeriklerine ulaşılabiliyor. Derslerde belirtilen etkinlikleri verilen süreler
dâhilinde tamamlayan katılımcılar, derslerin sonunda tamamlama belgesi almaya hak kazanıyorlar. Katılımcılar, belirtilen süreler dışında da dersin içeriklerine ulaşabiliyorlar.
“Haydi Çello Öğrenelim I” dersi Prof.Dr. Ozan Evrim
Tunca tarafından yürütülüyor. Devlet Konservatuvarı
çello bölümünde başlangıç seviyesinde verilen derslerden
kesitler ile oluşturulan bu ders, bireylerin kendi başına
çello öğrenmesini amaçlıyor. Derste büyük ölçüde videolar ile anlatım yapılıyor. Çello öğrenmeye heves duyan,
başlangıç seviyesindeki genç ya da yaşlı pek çok insan bu
dersten yararlanıyor. 6 hafta süren bu dersin haftalık planı şu şekilde:
• Hafta 1: Çellonun Parçaları ve Doğru Oturuş
• Hafta 2: Bakım, Akort ve İlk Parça
• Hafta 3: Tarihçe, İkinci Parça
• Hafta 4: Bireysel Çalışma, Sağ El ve Yeni Parça
Haydi Çello Öğrenelim I
• Hafta 5: Yayla Çalmak
• Hafta 6: Yayla Çalınan Parçalar
“Klasik Gitara Başlangıç I” dersi Arş.Gör. Emre Ünlenen tarafından yürütülüyor. Gitar öğrenmek isteyen tüm
amatör müzik sevdalıları için tasarlanan bu ders boyunca,
gitarın temel teknikleri üzerine teorik bilgiler anlatılıyor
ve notaların parçalarda nasıl kullanılacağı gösteriliyor.
Her hafta iki ya da üç etkinlikle bulunuyor. Etkinlikler,
video izleyerek öğrenme, sonrasında videoda öğrenilen
bilgi ve teknikleri uygulama ve uygulama videosunu dersin öğretim elemanıyla paylaşma adımlarından oluşuyor.
6 hafta süren bu dersin haftalık planı şu şekilde:
• Hafta 1: Oturuş ve Gitar Tutuşu, Sağ El Tutuşu ve
Ses Üretimi Teknikleri
• Hafta 2: Sol El Tutuşu, Parmak Egzersizleri ve 12
Eşit Nota Sistemi
Klasik Gitara Başlangıç I
• Hafta 3: Notaların Teller Üzerinde Gösterimi
• Hafta 4: 8 ve 13 Numaralı Parçaların Çalışılması
• Hafta 5: 15 ve 16 Numaralı Parçaların Çalışılması
• Hafta 6: 17 Numaralı Parçanın Çalışılması ve Tüm Derslerin Özetinin Yapılması

AÇIKÖ ĞRETİM / E-BÜLTEN

19

AÇIKÖĞRETİM

TANITIM

“Kemana Başlangıç I” dersi Elif Yaygıngöl tarafından yürütülüyor. Müziği seven ve hayatını
müzik ile renklendirmek isteyenler için tasarlanan bu ders, müziğin büyülü dünyasının kapılarını
keman ile açıyor. Başlangıç düzeyinde keman çalabilme becerilerini geliştirmeye yardımcı olmayı
amaçlıyor. 6 hafta süren bu dersin haftalık planı şu şekilde:
• Hafta 1: Kemanı Oluşturan Parçalar ve Keman Tutuşu
• Hafta 2: Enstrüman Bakımı ve Sol Eli Konumlandırma
• Hafta 3: Pizzicato Tekniği ve Parmak Basma
• Hafta 4: Re Majör Gam ve Yayı Doğru Tutmak
• Hafta 5: Yay Tutuşu ve Ses Üretimi
• Hafta 6: Başlangıcın Sonu

Kemana Başlangıç I

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

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
MART AYINDA YENİ ETKİNLİKLERLE
ÖĞREN CİLERLE BULUŞUYOR!

Açıköğretim Sistemi bünyesinde hayata geçirilen Çevrimiçi
Öğrenci Toplulukları, yeni etkinliklerle öğrencilerle buluşuyor.
Mart ayı içerisinde hem Anadolum eKampüs sistemi üzerinde
yürütülmekte olan eSeminer buluşmaları, çevrim içi tartışma ortamları devam ederken, hem de
öğrencilerle yüz yüze etkinlikler
ve kent buluşmaları yoluyla etkileşimin artırılması hedefleniyor.
Kitap ve Sinema Toplulukları 10 Mart Cuma günü 17.00 –
18.30 saatleri arasında İstanbul
Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
Kültür Merkezi’nde Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanının sinemaya uyarlanması bağlamında edebiyat ve
sinema ilişkisini tartışacak. “Anayurt Oteli
Bağlamında Edebiyat ve Sinema Etkileşimi”
adlı buluşmaya tüm öğrencilerimiz davetli.
Kitap Topluluğunun çevrim içi etkinliği 24
Mart tarihinde saat 17.00’da gerçekleştirilecek.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur adlı romanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof.Dr. İbrahim Şahin’in katılımıyla
tartışılacak. Şahin’in yakın zamanda Tanpınar’ın Huzur romanının başkahramanı Suat’ın
mektubunu bulması ve Türk edebiyatının en
önemli romanlarından biri olarak kabul edilen
Huzur romanına bambaşka bir anlam getirmesi konu edinilecek.
Ayrıca, Kitap Topluluğu, Yaşam Boyu Öğrenim konulu kısa öykü yarışması düzenleyecek. Açıköğretim Sistemine kayıtlı bütün öğrencilerin katılımına açık olan bu yarışmaya
başvurular 28 Nisan’a kadar sürecek.

Kitap ve Sinema Toplulukları İstanbul Buluşması
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Fotoğraf Topluluğu kapsamındaki ana etkinlikler ise şu şekilde:
Sizden Gelenler
Artık bütün Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları’nda “Sizden Gelenler” uygulaması mevcut. Bu uygulamada, Fotoğraf
Topluluğu üyesi öğrenciler artık çektikleri fotoğrafları sisteme yükleyebiliyorlar.
Böylece sıradan sosyal paylaşım boyutundan farklı olarak, fotoğraf sanatının
inceliklerinin değerlendirildiği eSeminer
oturumlarında fotoğraflarının birebir yorumlandığını görüyorlar.
Diğer katılımcıların fotoğraflarını
görmek ve yorumları izlemek onlara yaşamadıkları deneyimleri kazandırıyor.
Fotoğraf Topluluğu Etkinlikleri
Bu anlamda Fotoğraf Topluluğunun ilk
Sizden Gelenler etkinliği 03 Mart Cuma günü yapılıyor. Etkinliğe 40 üye, 70’e yakın fotoğraf göndererek fotoğraflarının yorumlanmasını bekliyor.
eSeminer (Eğitim-Sunum)
Mart ayı eSeminer etkinliği, Mart ayının ikinci yarısında gerçekleşecek. Oturumda, Sizden Gelenler uygulamasına ait değerlendirmeler yapılırken, sunumlarla eğitime devam edilecek. Aynı oturumda
katılımcılarla birlikte Nisan ayı planlaması yapılacak.
Açıköğretim Sistemi Sektör Buluşmaları
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık alanlarında çalışma yapan, Açıköğretim programlarına dâhil veya
Fotoğraf Topluluğuna üye olanlar, sektörün yöneticileriyle büyük bir organizasyonda buluşuyorlar.
Gün boyunca etkinliğe katılacaklarla yapılacak “Kampüs Fotoğraflama” etkinliğinden sonra, çekilenler hep birlikte izlenecek ve yorumlanacak. Aynı toplantıda sektörün yöneticileri mezunlarımızdan beklentilerini
açıklayacaklar.
Etkinlik Mart ayının son haftasında
kongre merkezinde gerçekleşecek.
Tüm etkinliklerle ilgili güncel bilgileri almak için eKampüs sistemi üzerinden Fotoğraf Topluluğunun bildirimlerini izlemek yeterli olacak.
Tarih Topluluğu kapsamında ise
Mart Ayının ikinci yarısında tarihçi
yazar Şeref Yumurtacı’nın katılımıyla
102. yıl dönümünde Çanakkale Deniz
Zaferi konu edinilecek ve tartışılacak.
Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları etkinlikleri tüm öğrencilerimizin katılımına açık. Gelecek
aylarda da yeni etkinliklerle öğrencilerimizin topluluklara ilgisinin ve katılımının artırılması hedefleniyor.
Fotoğraf Topluluğu Etkinlikleri
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Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

MEKTUP VAR!
ÖĞRENCİLERİMİZDEN MEKTUP VAR!

Açıköğretim Sistemi e-bültenin bu sayısında, sizlerle öğrencilerimizden gelen teşekkür mektuplarını paylaşmak istedik. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyoruz.
Sayın İlgili,
Size emekleriniz için teşekkür etmek amacıyla yazıyorum. Bu yıl, öğrencilere e-öğrenme malzemeleri kapsamında sunduğunuz
materyallerde değişikliğe gitmeniz, öğrenme
kısmını hem derli toplu, hem kolay anlaşılır
hem de kaliteli bir hale getirdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Lisans
Programında, ikinci üniversite kapsamında
öğrenimime devam eden, bunun yanı sıra bir
üniversitede öğretim elemanı olan görev yapan biri olarak, yeni çalışma malzemelerinin
çok etkili olduğunu belirtmek isterim. Vize ve
final sınavlarına hazırlanmak için az vakit ayırabilmeme rağmen düşüncelerim bunlar. Ayrıca, piyasadaki pahalı çalışma kitaplarına öğGünseli Gümüşel
rencilerinizi mecbur bırakmamanız da harika.
İsabetli yenilikleriniz ve uğraşılarınız için tekrar teşekkür eder, yeni döneminizin hayırlı ve başarılı
olmasını dilerim.
Merhaba,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Bölümü Önlisans Programı’nı tamamladım. Ardından lisans tamamlamayla İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı’ndan mezun oldum. Maddi imkânsızlıklar sebebiyle üniversitede örgün eğitim alamamıştım. Bir gün, bir arkadaşımın önerisiyle Açıköğretim
Sistemi’nden haberdar oldum. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak, tarımla içe içe büyüdüm. Bu sebeple Tarım Önlisans Programı’nı tercih ettim. Bu programda modern
tarım, mesleki bilgiler, sahaya ve uygulamaya dair değerli bilgiler edindim. Bir süre
sonra lisans tamamlamadan Kamu Yönetimi Lisans Programı’nı tamamladım. Hep
kariyer sahibi olabileceğim bir işim olsun istemiştim. Şu an yabancı kökenli bir
firmada ziraat teknikeri ve ekip sorumlusu olarak çalışıyorum. Anadolu Üniversite
Açıköğretim Sisteminin mezunu olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlere teşekkürü
bir borç biliyorum.
Saygılarımla...
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MEKTUP VAR!
Merhabalar,
Teşekkür ve minnetimi sunarak yazıma başlamak istiyorum. Ben Kastamonu’dan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı
öğrencisi Zehra Kaya. Üniversitenizde öğrenci olmaktan gurur duyan, başarmanın tarifsiz bir haz olduğunun bilincinde bir talebeyim. Öğrencilerinizin
hikâyelerine yer verdiğinizi tesadüfî olarak Radyo A programları sayesinde öğrendim. Başarı öykülerine yer verildiğini duyunca “Ben neden bana bu imkânı
sağlayan üniversitem ile kat ettiğim yolları paylaşmayayım ki?” dedim ve bu
kararla hayat öykümü anlatmak istedim.

Zehra Kaya

Ben 23 Mart 1985’te Kastamonu’da doğdum, evli ve üç çocuk sahibiyim. Çalışıyorum, aynı zamanda bir ev hanımıyım. Küçüklüğümden bu yana okumayı çok sevdim, fakat bazı sebeplerden dolayı eğitimime devam edemedim. Küçük yaşta anne ve babamı trafik kazasında kaybettim. 18 yaşımda evlenme kararı
aldım, tabii kendi kendime. Evlendikten sonra eşim çok istememe rağmen eğitime devam etmeme izin
vermedi. Kendince haklı sebepleri varmış tabii. Fakat ben bu arzumdan asla vazgeçmedim. Sonunda eşimi
ikna ettim, ortaokulu dışardan tamamladım. Ardından İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldum. Bugün
İlahiyat Önlisans Programında ikinci sınıftayım. O kadar keyifli, o kadar heyecanlı ki okumak… Çocuklarım benimle beraber sınav stresi yaşıyor ve hep “başarırsın anne sen” gibi sözlerle beni heyecanlandırıyorlar.
Her günüme yeni bir bilgi ekleyerek hem hayatımı hem de sınavlarımı güzel hale getiriyorum. Eşimin bana
bakışı bile değişti. Hele ki başarı belgesi, onur belgesi alırsam çocukmuşum gibi takdir ediyor beni.
Pes ettiğim olmadı hiç ama “Acaba üstesinden gelebilir miyim?” duygusunun tedirginliğini yaşadım. Ev
işleri, çocuklar ve en önemlisi eşim... Başlarda okumama müsaade etmeyen eşim “hep destek tam destek”
bakış açısına sahip şu an. Hatta çok kez, özellikle sınav zamanlarında “Sen çalış, ben mutfağı hallederim.”,
“Sen çalış, ben çocukları uyuturum.” diyor. Bu bir eş, bir anne için harika. Tabii eşim de biliyor ki başarırsam mutlu olacağım ve mutlu edeceğim. Herkesin stres atma yöntemi farklı, ben de okuyup başardığım
zaman deşarj oluyorum. Eşim de daima “Sen hep oku.” diyor. Aslında benim de fikrim bu tabii. Abartı
sanmayın, öldüğümde hâlâ ilim talep eden biri olmak istiyorum.
Hayatımı o kadar değiştirdi ki bu eğitim. Önce çocuklarımın, sonra arkadaşlarımın gözünde önem
kazandım. Bir ortamda fikrim alınıyor ve kendimde güven hâsıl olarak konuşma hakkı buluyorum. “Cahil
konuşur, âlim susar.” derler ya, işte bunu ilim sahibi olunca anlıyormuş insan.
Ben her anını dolu geçirmek isteyen bir insanım. Bu sebeple boş durmuyorum. Kur’an kursu öğreticisi
olarak görev yapıyorum. Okullar Hayat Olsun Projesi altında ilkokullarda Kur’an-ı Kerim dersi veriyorum.
Günlük dört ya da beş saati böyle geçiriyorum, sonra da eve gelip çocuklarımla ilgileniyorum.
Şayet dışarıdan okuma imkânı olmasa, örgün eğitim almam mümkün değildi.
Hâl böyle olunca Açıköğretim okumak isteyenler için harika bir imkân. Ben de bu imkândan yararlanarak (kaybettiğim anları geri getiremesem de) içinde bulunduğum anı en iyi şekilde geçirmek için Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden yaralanıyorum. Eğer bu imkân olmasaydı hayallerim yarım kalacaktı, hedeflerim bile olamayacaktı belki. Hatta ikinci bir üniversite de okumak var aklımda. Ama üstesinden
gelebilir miyim bilmiyorum. Hedefim yüksek, olabileceğimin en iyisi olmalıyım. Bu yüzden ikinci bir
üniversite gereksinimim var.
Kısacası hayat zor, evet. Yaşamak her geçen gün güçleşiyor. Ama üstesinden gelebilmemizin tek yolu
eğitim, azim, sabır ve dua... Geleceğe ümitle bakabilen bir nesil yetiştirmek için, umutla yarına yol almalı
insan. Bu yoldaki azığımızı da âlimlerden, eğitmenlerden ve tabii ki sizlerden alarak ilerleyeceğiz. Bu yolda
bizlerle olup, desteklerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyor, hayat boyu sağlık ve huzur diliyorum.
Saygılarımla…
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