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Açıköğretim Kitap Satış Bürosu Açıldı
kitapları inceleyebilecek. Bundan dolayı
‘Açıköğretim Kitabevi’ de diyebiliriz aslında.
Bu anlamda Açıköğretim kitaplarının online satışının yanında doğrudan satışını da
gerçekleştireceğimiz bir merkezimiz olacak.
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
“20 farklı kategoride toplam 746 kitabımız var”

Anadolu
Üniversitesi
bünyesinde
kurulan
Açıköğretim Kitap Satış Bürosu düzenlenen törenle
açıldı. Kitap Satış Bürosunda, 20 farklı kategoriden
746 kitabın satışının gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Açılışa; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci
Gündoğan, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu
Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan
Vekili Prof.Dr. Yücel Güney, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra çok sayıda
öğretim elemanı katıldı.
“Üniversitemizin böyle bir birime ihtiyacı vardı”
Açılışa konuşan Rektör Prof.Dr. Naci Gündoğan,
Açıköğretim Kitap Satış Bürosu’nun estetik bir
tasarımla yapıldığını belirterek sözlerini şu şekilde
sürdürdü: “Üniversitemizin gerçekten böyle bir birime
ihtiyacı vardı. Açıköğretim kitaplarının nereden
temin edileceğine yönelik çok soru alıyorduk. Online satış işlemi zaten gerçekleştiriliyordu ama
öğrenciler bu kitapları doğrudan eline alıp inceleme
fırsatı bulamıyordu. Bu sayede artık isteyen herkes
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Çok geniş yelpazede hazırlanan Açıköğretim
kitaplarının bu büroda sergileneceğini aktaran
Açıköğretim Fakültesi Kitap Sisteminden
Sorumlu Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Murat
Akyıldız ise, “20 farklı kategoride toplam 746
kitabımız var. Misafirlerimiz, bu kitapların
tamamına büromuzdan ulaşabilecekler. Ayrıca
burası, misafirlerimizin kitapları incelerken ya da
beklerken çay ve kahvelerini yudumlayabilecekleri
kitap kafe formatında bir yer oldu. Kitap satış işlemi
ise kredi kartı ile gerçekleştirilebilecek. Nakit olarak
ödeme yapmak isteyenler, büronun hemen yan
tarafında bulunan bankadan ödeme yapıp kitaplarını
satın alabilecekler.” dedi.
Konuşmaların
ardından
Rektör
Gündoğan,
Açıköğretim Kitap Satış Bürosu hakkında bilgi alıp
incelemelerde bulundu.
Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Açıköğretim’de Bayramlaşma
Ramazan Bayramı dolayısıyla 22 Haziran
Perşembe günü Açıköğretim Fakültesi’nde
bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene
katılan Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör
Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili

Prof.Dr. Yücel Güney, iyi dileklerini sunarak törene
katılan herkesin bayramını kutladı. Akademik ve
idari personelin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen
tören, Açıköğretim ailesinin bayramlaşmasıyla son
buldu.
Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
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İkinci Üniversite Programları
		 Brüksel’de Tanıtıldı
işlemi yaptırdıktan sonra; ‘İnternet Başvuru Belgesi’ ile kayıt için
gerekli diğer belgelerini hazırlayıp, banka ödemesini yaptıktan
sonra Köln’deki Batı Avrupa Bürosuna posta yoluyla göndermeleri,
dileyen adayların şahsen gelerek
teslim edebilecekleri aktarıldı.
Tanıtımlar devam edecek

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi, Brüksel’de tanıtıldı. Batı
Avrupa Koordinatörlüğü ile T.C.
Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği iş birliğinde düzenlenen
“İkinci Üniversite” tanıtım toplantısına ağırlıklı olarak öğretmenler
ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Brüksel Eğitim Müşavir Vekili Ali
Özgür tarafından yapılan açılış
konuşmasının ardından, Anadolu
Üniversitesi Temsilcisi Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Atilla Doğan, Anadolu Üniversitesinin Batı Avrupa’daki eğitim-öğretim faaliyetlerini ayrıntılı
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olarak sundu. Yrd. Doç. Dr. Doğan,
Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakültelerinin Batı Avrupa Programlarında 8 lisans ve 2 ön lisans
olmak üzere toplam 10 program
bulunduğunu, bunların tamamına
İkinci Üniversite kapsamında kayıt yapılabileceğini belirtti. Ayrıca
adayların İnternet sitesi üzerinden
ön başvuru işlemini gerçekleştirebilecekleri gibi, ön başvuru yapan
veya yapmayan tüm adayların 25
Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında mutlaka kesin kayıt yaptırmaları gerektiği hatırlatıldı. İkinci
Üniversite adaylarının çevirim içi
kayıt alanı üzerinden kesin kayıt

Belçika’daki öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar için düzenlenen tanıtım toplantısında, aynı
zamanda, Açıköğretim Ortaokulu
ile Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programlarının 2017 yılı Ağustos ayından itibaren başlatılacak
yeni kayıt başvuruları hakkında da
ayrıntılı bilgi verildi. Toplantının
kapanış bölümünde ise Yrd. Doç.
Dr. Doğan, “Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi Batı Avrupa
Programları 7 ülke, 12 merkezde
sınav hizmeti sunan, yine Avrupa’daki 20’yi aşan ülkede öğrencisi olan büyük bir organizasyondur.
Tanıtımlarımız bundan sonrada
artarak devam edecek.’’ şeklinde
konuştu.
Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları,
Değerlendirme ve Bilgilendirme
Toplantısında Buluştu

Bu yıl hayata geçirilen ve çok yoğun ilgi
gören Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci
Topluluklarının “Dönem Sonu Değerlendirme ve
Bilgilendirme Toplantısı”, Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi
Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney’in katılımıyla
19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirildi.
Toplantıya, Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci
Topluluklarının yürütücüleri de katılım gösterdi.
Toplantıda, Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarında yer
alan öğrenci sayıları ve bütün topluluklar aracılığıyla
yürütülen etkinlikler hakkında bilgi paylaşımında
bulunuldu. Toplantı, Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi
Öğrenci
Toplulukları
yürütücülerinin
kendi
alanlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunmalarının
yanı sıra öğrencilerin soru, görüş ve önerilerine yer
verilmesiyle devam etti. Toplantının son bölümünde
ise Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Mehmet Fırat, “Açıköğretim Sistemi ile Avrupa
Ülkelerinde Deneyim Fırsatları” başlıklı sunumuyla,
öğrencilerin Avrupa Gönüllü Hizmeti Projelerinden
yararlanarak Avrupa’da öğrenim görebilme fırsatları
üzerine bilgi verdi.

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü
Gelişmeye ve Büyümeye Devam Ediyor
Bilimsel araştırma projeleri kapsamında geliştirilen ve 2016 yılı Mayıs ayından bu yana Açıköğretim Fakültesi bünyesinde internet tabanlı olarak
hizmet veren Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü,
her geçen gün geliştirilmeye ve daha fazla kişiye
ulaşmaya devam ediyor. Açık ve uzaktan öğrenme alanına ilgi duyan herkesin yararlanabildiği
bu sözlüğe, geliştirilen ve dâhil edilen özellikler

sayesinde yeni sözcük ve tanımlar da kullanıcılar
tarafından eklenebiliyor. Geliştirilen sözlük, ayrıca
duyarlı arama özelliğine de olanak tanıyor. Özellikle açık ve uzaktan öğrenme alanında Türkçe dil
birliği sağlamak amacıyla yapılandırılan sözlüğe
“http://auosozluk.anadolu.edu.tr” internet adresinden erişilebiliyor.
Anadolu
Üniversitesi
Açıköğretim
Sistemi
kapsamında, açık ve uzaktan öğrenme alanındaki
kavram, tanım ve terimleri kapsayan, web sistemini
geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ve 115
yazarın katkı sağladığı bu sözlüğe şimdiye kadar
toplam 20 bin 734 kullanıcının erişim sağladığı
görülüyor. 22 bin 544 oturumun açıldığı ve 51 bin
631 görüntülemenin sağlandığı sözlüğün elde
edilen istatistikler sayesinde amacına hızlı bir
şekilde ulaştığı görülüyor.
Proje ekibi içinde yer alan araştırmacılardan
Doç.Dr. Mehmet Fırat, sözlüğün açık ve uzaktan
öğrenme alanının kavramsal yapılandırılmasına
katkı sağlayacağının altını çiziyor.

Arş.Gör. Hakan KILINÇ

Avrupa Fırsatları Web Sayfası
Hayata Geçti
Erasmus+ Gençlik ve Gençlik Çalışanları Hareketlilik
Projeleri bünyesinde yer alan Avrupa Gönüllü
Hizmeti (AGH), 2015 yılı Ekim Ayı’nda Uluslararası
İlişkiler Birimi tarafından hayata geçirilen gönüllülük
projeleriyle faaliyetlerine başladı. Bu projeler
sayesinde, Açıköğretim Sistemine kayıtlı 18- 30 yaş
arasındaki öğrenciler, Avrupa’da 12 aya kadar kâr
amacı gütmeyen kuruluşlarda gönüllü hizmetlerde
bulunabiliyor. İlk öğrencilerini 2016 yılı Mayıs
Ayı’nda gönderen Açıköğretim Sistemi, bugüne kadar
26 öğrencisine yurt dışında eğitim olanağı sağlamış
oldu.
Uluslararası İlişkiler Birimi ve Açıköğretim
Sistemi’nin birlikte yürüttüğü bu tür projelere
yönelik oluşan ilginin her geçen gün artmasına
bağlı olarak öğrenciler için yeni bir web sayfası
oluşturuldu. Bu sayede öğrenciler gönüllü faaliyetler
için hem başvuru öncesinde hem de faaliyet süresi
ve sonrasındaki aşamalarda gerekli bilgiye en doğru
yerden ulaşabilecekler.

Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerine yönelik açılan
bu web sayfasında bulunan “Avrupa Gönüllü
Hizmeti” başlığı altında; başvuru için gerekli olan
CV ve motivasyon mektubu hazırlama kılavuzu,
devam eden projeler, sor-izle-öğren, AGH iş akış
şeması, AGH nedir? gibi içerikler yer alıyor. Web
sayfasında ayrıca AGH projelerinde yer almak
isteyen öğrencilerin yanı sıra bu tür projelere katılan
öğrencilerin deneyimlerinden yararlanılabilmesi
adına oluşturulmuş “Tecrübe Paylaşımları” başlığı
da bulunuyor. Web sayfasında yer alan önemli bir
diğer başlık ise başvuruya hazır hale gelen gönüllü
adaylarının bir arada olduğu “Gönüllü Havuzu”
bölümü. Bunların dışında; gençler için eğitim ve
gençlik alanındaki Avrupa fırsatları hakkında bilgi
sağlayan Eurodesk, sıkça sorulan sorular (SSS),
iletişim bilgileri, gönüllülük fırsatlarına ilişkin
duyurular gibi başlıklar da yer alıyor. Söz konusu
web sayfasına http://eurodesk.anadolu.edu.tr/tr/
adresinden ulaşılabilir.

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
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Açıköğretim Sistemi Eskişehir’de
Tanıtıldı

Açıköğretim Büroları aracılığıyla yürütülen
Açıköğretim Sistemi tanıtım faaliyetleri Eskişehir
AÖF Bürosu’nun yürüttüğü çalışmalar aracılığıyla
devam etti. Halkın yoğun olduğu alanlarda açılan
stantlar aracılığıyla yürütülen tanıtım faaliyetleri
10-11 Haziran tarihlerinde Espark Alışveriş
Merkezi’nde, 17-18 Haziran tarihlerinde ise Sazova

Bilim Sanat ve Kültür Parkı’nda bulunan Anadolu
Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yürütülen tanıtım
toplantıları sayesinde Eskişehir halkına Açıköğretim
Sistemi ve İkinci Üniversite Programları hakkında
bilgilendirmelerde bulunuldu.
Arş.Gör. Kübra AŞAN
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Benim Hikâyem
Karadenizin en güzel, en şirin kenti Ordu’nun Ünye
ilçesinde yaşıyorum. Liseden beri hayalim, hukuk
fakültesinde okumaktı. Çeşitli nedenlerden dolayı
olmadı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirip mali
müşavir oldum. İş yoğunluğu, ev, aile, çocuk derken
unutulmaya yüz tutmuş hayalim bir köşede bekledi
durdu. Öyle ki ikinci üniversite olanağını öğrenene
kadar. Arkadaşlarımdan bazıları ikinci üniversite
kapsamında öğrenimlerine devam ettiklerini
benimle paylaştıklarında, ben de çocuklarım
büyümüşken bunu başarabilirim ve hayalimi
gerçekleştirebilirim dedim. Böylelikle ikinci

üniversite kapsamında Adalet Ön Lisans Programına
kayıt oldum ve 1’inci sınıftayım. Onca yoğunluğa
rağmen ilk dönem başarılı geçti. Okulumu bitirip
dikey geçiş sınavına hazırlanacağım. Hatta daha
fazla bölümü tamamlayarak 15 yaşındaki lise
öğrencisi oğluma ve çevremdekilere örnek olmak
istiyorum ve herkese de tavsiye ediyorum. Bu sene
62 yaşındaki teyzemin ve 50 yaşındaki ablamın da
ikinci üniversiteye kayıt olmalarını sağladım. Birlikte
aynı zamanda eğlenerek çalışıp sınavlarımıza gidip
geliyoruz, sloganımız da “Altın kızlar adalet yolunda”.
Bize bu olanakları sağlayan Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi’ne teşekkür ediyorum.

Arş.Gör. Gamze TUNA
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Açıköğretim Tanıtım Seferberliği
Sürüyor
Anadolu
Üniversitesi, Açıköğretim
Sistemi
kapsamında Türkiye genelinde kentlerde 105 büro
ve yurt dışında Kuzey Amerika, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Lefkoşe, Azerbaycan, Bulgaristan,
Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve
Batı Avrupa Programları İrtibat Büroları olmak
üzere 9 büro aracılığıyla öğrencilerine yönelik
hizmetlerini başarıyla sürdürüyor. 2016 yılında
başlatılan “Açıköğretim Tanıtım Seferberliği” ile
bürolar aracılığıyla farklı illerde ve alanlarda
yürütülen tanıtım faaliyetleri yoğun bir şekilde
devam ediyor.

kitap satış sistemi, sertifika programları, AKADEMA
programları gibi Açıköğretim Sistemine ilişkin
pek çok konuda da çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Büroların sıklıkla gerçekleştirdiği diğer tanıtım
faaliyetleri ise; özel ya da kamu kurumlarının
ziyaret edilerek bilgilendirilmesi, sisteme ilişkin
afişlerin ve broşürlerin hazırlanması, farklı illerdeki
orta öğretim ya da yükseköğretim kurumlarının
yanı sıra fuarlarda stantların açılması, farklı medya
organlarında haber ve reklam çalışmalarının
yürütülmesi ve kamuya açık alanlarda yürütülen
tanıtım çalışmaları olarak sıralanabilir.

Sınavsız İkinci Üniversite olanaklarının anlatıldığı
tanıtım faaliyetlerinde reklam kampanyalarının
yanı sıra kurulan stantlar, düzenlenen tanıtım
günleri, eğitim fuarları, tanıtım toplantıları,
yayınlanan gazete haberleri ve radyo-televizyon
programları
ile
afişleme
çalışmaları
sayesinde,
İkinci
Üniversite Programlarına
başvurularda rekor sayıya
ulaşıldı.
Açıköğretim
Sınavsız İkinci Üniversite
kayıt sayısı önceki yıla
oranla %32,6 oranında
bir artış göstererek 181
bin öğrenciye ulaştı.

2017 yılı içerisinde aynı yoğunluk ile devam eden
çalışmalara önceki yıldan farklı olarak liselerde
yapılan tanıtım faaliyetlerinin de eklenmesi, bu
alandaki önemli çalışmalar olarak dikkat çekiyor.
Bu sayede Sınavsız İkinci Üniversite Programından,
lise döneminde bilgi sahibi olan öğrencilerin örgün
bir bölüm okurken Açıköğretimi de bir seçenek
olarak tercih etmeleri amaçlanıyor.

İkinci
Üniversite
programlarının
yanı
sıra tanıtım faaliyetleri
kapsamında Anadolum
e-kampüs
hizmetleri,
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Bürolar da tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunuyor
Bürolar da yürüttükleri çalışmalarla Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’ne, katkıda
bulunmaya devam ediyor. 2017 yılı Nisan Ayı’nda
başlatılan tanıtım çalışmaları kapsamında bürolara
Açıköğretim Sistemi’ne ilişkin bilgilerin yer aldığı
tanıtım malzemeleri gönderildi. Büro personelinin
büyük özverisi ve çabasıyla gerçekleştirilen tanıtım
faaliyetlerinin gerek Açıköğretim Sistemi’nin
büyümesinde gerekse eğitim olanakları konusunda
toplumda farkındalığın artmasında önemli katkıları
bulunuyor.
Yrd.Doç.Dr. H. Cem SAYIN

Öğrenciler Yeni e-Sertifika Programlarıyla
Buluşmaya Devam Ediyor
Her dönem yeni programlarla zenginleşen e-Sertifika
Programlarının, 2016-2017 eğitim- öğretim yılı Yaz
dönemi kayıtları sona erdi. Açıköğretim Fakültesi
e-Sertifika Programlarından Sorumlu Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydın, bu dönem 6 yeni
e-Sertifika Programına daha kayıt aldıklarını belirtti.
Aydın, yeni programlardan birinin de Okulöncesi
Dönemde Gelişimsel Destek e-Sertifika Programı
(Eğitimci/Uzman İçin) olduğunu söyledi.
Okulöncesi Dönemde Gelişimsel Destek e-Sertifika
Programı (Eğitimci/Uzman İçin) kapsamında sunulan
dersler ve içerikleri ise şöyle:
•

Gelişimsel Desteğe Gereksinimi Olan Öğrenciler
(0-6 Yaş) ve Özellikleri: Bu ders kapsamında,
gelişimsel desteğe gereksinimi olan çocuklar
ve özel eğitim hizmetleri, okul öncesi dönemde
gelişimin doğası, gelişimsel desteğe gereksinimi
olan çocuklarda motor, bilişsel, sosyal ve duygusal
gelişim konuları ele alınıyor. Ek olarak, gelişimsel
desteğe gereksinimi olan çocukların dil, iletişim
ve öz bakım becerileri ile ailelerle iş birliği
konuları hakkında ayrıntılı bilgiler sunuluyor.

•

0-3 Yaş Öğrencilere Kurumda Gelişimsel Destek:
Bu ders aracılığıyla, 0-3 yaş arası dönemde
gelişimsel yetersizlikleri veya gerilikleri olan
çocuklar ve aileleri ile çalışan eğitimci ve
uzmanları bilgi ve beceri ile donatmakamaçlanıyor.

Ders kapsamında, 0-3 yaş döneminde sağlık,
büyüme ve gelişime ilişkin bilgiler sunuluyor. Bu
ders, 0-3 yaş dönemindeki çocuklar ile nitelikli
etkileşimlere girilmesinin, çocukların gelişimsel
alanlarda kurumda desteklenmesinin ve ailelere
kurumda sunulacak psiko-sosyal desteklerin
nasıl daha etkili olabileceği konusunda pratik
bilgileri ve becerileri içeriyor.
•

3-6 Yaş Öğrencilere Kurumda Gelişimsel Destek:
Erken dönemde gelişimsel destek gereksinimi
olan çocuklara ve ailelerine sunulan eğitim
hizmetlerinin kaliteli olabilmesi için farklı beceri
alanlarına yönelik sistematik öğretim sunma
konusunda hem teorik hem de pratik açıdan
eğitimcilerin ve uzmanların donanımlı olması
son derece önem taşıyor. Bu ders kapsamında,
3-6 yaş arasında gelişimsel destek gereksinimi
olan
çocukların
gelişimini
desteklemek
amacıyla sistematik öğretimin sunulması ve
kurumda bilişsel gelişimin desteklenmesine
yönelik bilgiler sunuluyor. Ayrıca, dil ve iletişim
becerilerinin ve sosyal becerilerin öğretimine
ilişkin örnekler inceleniyor. Derste, oyun
becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili açıklamalara
ve kurumda motor gelişimi desteklemek için
yararlı olan uygulamalara yer veriliyor. Ek olarak,
öz bakım becerilerine ilişkin bilgiler ve kurumda
karşılaşılan davranış sorunlarının üstesinden
gelmeye ilişkin örnekler sunuluyor.

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
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Açıköğretimliler, Kariyer Öykülerini
Paylaşmaya Devam Ediyor
mesiyle inşaat mühendisliği bölümüne yönelmek
zorunda kaldım. İş hayatına atıldıktan sonra hukuk
fakültesinde okuma isteğim yeniden canlandı. Açıköğretimde İkinci Üniversite kapsamında Adalet
Ön Lisans Programına sınavsız geçiş hakkımın olduğunu Bitlis Açıköğretim Bürosu’ndan öğrendim.
Bunun üzerine Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programına kaydımı yaptırdım. Bu programdaki öğrenimimi tamamlayıp diplomamı aldıktan
sonra bu noktada kalmayıp dikey geçiş ile hukuk
fakültesine de devam etmek istiyorum.”
e-Sertifika Programlarına ilişkin görüşlerini de dile
getiren Ay, “Bitlis Açıköğretim Bürosu sayesinde
İngilizce e-Sertifika Programlarından yararlanabileceğimi de öğrendim. Mühendislikte İngilizce
önemli olduğu için güz döneminde e-Sertifika
Programlarına da başvuruda bulunmayı düşünüyorum. Ayrıca yol haritamı çizmemde İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı broşürlerin de faydası olacağını düşünüyorum. Özellikle
benim gibi çalışma hayatı olup da kendini başka
alanlarda da yetiştirmek isteyenler için Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sitemi bulunmaz bir fırsat. Açıköğretim Sistemi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.” diyor.
“Kariyer Destek Öyküleri” köşesinde büro temsilcilerimizden gelen öyküleri paylaşmaya devam ediyoruz.
Bültenimizin bu sayısında, Bitlis ve Sivas Açıköğretim Bürolarından gelen kariyer destek öyküleri yer
alıyor. Bitlis Büro Yöneticisi Ayfer Dönmez ve Sivas
Büro Yöneticisi Ömer Faruk Yazıcı’ya vermiş oldukları
hizmetten ve paylaşımlarından dolayı teşekkür eder,
çalışmalarında başarılar dileriz.
“İkinci Üniversite için Açıköğretim Sitemi önemli bir
fırsat”
İkinci Üniversite fırsatından yararlanan binlerce kişiden sadece biri olan Mürsel Ay, Açıköğretim Sistemiyle tanışma hikâyesini şu şekilde aktarıyor: “Muş doğumluyum ve dört kardeşin en büyüğüyüm. Akdeniz
Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim. Şu anda Bitlis’te bir kamu kuruluşunda inşaat
mühendisi olarak çalışıyorum. Günümüz şartlarında
insan, tek meslekle yetinmeyip yeni alanlara yönelmek istiyor. Ancak çalışma hayatına da atılmak gerektiğinden ikinci bir alana yönelmek zor oluyor. Hep
hukuk okumak istemiştim. Ancak ailemin yönlendir-
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“Anadolu Üniversitesi’ne emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum”
Sivas Büro Yöneticisi Timur Elgin ise, “2011 yılında
Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programına
kaydımı yaptırdım. Mezun olup diplomamı almak
üzere Açıköğretim Fakültesi Sivas Bürosu’na gittiğimde bana dikey geçiş yapabileceğimin bilgisi verildi.
Bunun üzerine Uluslararası İlişkiler Lisans Programına kayıt yaptırdım ve şu anda son sınıf öğrencisiyim.”
diyerek Açıköğretim Sistemi ile tanışmasını aktarıyor.
Açıköğretim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen kariyer planlaması görüşmelerine değinen Elgin, sözlerini şu şekilde sürdürüyor:
“Üç ders sınavlarıyla
ilgili bilgi almak üzere Açıköğretim Fakültesi Sivas
Bürosu’na gittiğimde kariyer planlaması ile ilgili görüşme yapmak isteyip istemediğim soruldu ve bunun üzerine büro yöneticisine yönlendirildim. Kayıt
yaptırdığım andan itibaren her konuda bilgi veren
ve sürekli yardımcı olan bu kurumun, böyle güzel bir
çalışma yapması aslında beni çok da şaşırtmadı. Büro
yöneticisi ile yaptığım görüşme neticesinde, Adalet
Ön Lisans Programından almış olduğum diploma ile
dikey geçiş sınavına da girerek hukuk fakültesine ge-

çiş yapabileceğim bilgisini alınca çok şaşırdım. 2017
yılı Dikey Geçiş Sınav başvurularının devam ettiğini
duyunca çok mutlu oldum. Ayrıca Uluslararası İlişkiler
Lisans Programından mezun olduğumda tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru hakkım olabileceği
ve ALES sınavına girerek tezli yüksek lisans başvurusu yapabileceğim konularında da bilgilendirildim.
Bunların yanında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi e-Sertifika Programları hakkında da bilgiler
verildi. Yapılan görüşmede çok faydalı bilgiler edindim. Anadolu Üniversitesi ve Açıköğretim Fakültesi
Sivas Bürosu çalışanlarına emeklerinden dolayı çok
teşekkür ediyorum.”

Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

Açıköğretim Başarı
Hikâyeleri
Bu sayıda sizlerle, öğrencimiz Ümit Unat’ın başarı
dolu kariyerinde Açıköğretim Sisteminin yerini,
bizlere ilettiği mektubu dolayısıyla paylaşıyoruz.
Değerli katkıları için Mardin Bürosu çalışanlarımıza
teşekkür ederiz.
”Mardin Savurkapı Mahallesi’nde, 01.11.1973
tarihinde 6 çocuklu işçi bir ailenin ilk çocuğu
olarak dünyaya geldim. İlkokulu Mardin Sakarya
İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Mardin Lisesi’nde
bitirip 1990 yılında mezun oldum. Üniversite
sınavında Dicle Üniversitesi Mardin Meslek
Yüksekokulu İnşaat Bölümü’nü kazandım. 1992
yılında bu bölümden mezun olunca Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne
kayıt yaptırdım. 1992-1997 yılları arasında radyoda
ve kitabevinde çalışarak kültürel anlamda faaliyet
gösterdim. 14.01.1997 tarihinde Sosyal Sigortalar

Kurumu’nun Ankara’da açtığı merkezi sınavda 100
bin kişi ile yapılan yazılı ve sözlü sınav sonrası
Mardin Sigorta İl Müdürlüğü’ne icra memuru olarak
atandım. 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından yapılan görevde yükselme sınavı ile
Mardin Sosyal İl Müdürlüğü Prim, Tahakkuk ve
Tahsilat Servisine Şef olarak atandım. 05.03.2012
yılında ise Mardin İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak
Kızıltepe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü’ne
atandım. 23.01.2017 tarihinde hâlen görev yaptığım
Mardin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde İl Müdür
Yardımcılığı’na atandım.
Bu sınavların tamamını Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi’nde edindiğim bilgi ve birikimle
aştım. Kariyerimdeki bu başarıları elde etmemde
yardımcı olduğuna inandığım Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi’ne minnettarım. “
Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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Güzel Sanatlar, AKADEMA’da
Yoğun Talep Görüyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde 2015 yılından bu yana hizmet veren
AKADEMA’da, Güzel Sanatlar kategorisi katılımcılar tarafından yoğun talep
görüyor. Altı dersin yer aldığı Güzel Sanatlar kategorisinde, “Fotoğrafçılığa
Giriş” ve “Fotoğraf Üzerine:
Fotoğrafın Ortaya Çıkışı”
adlı dersler, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği
dersler arasında yer alıyor. Söz konusu derslere
“https://ekampus.anadolu.edu.tr/” İnternet adresinden kayıtlar devam
ederken, katılımcılar kayıt
işlemlerini tamamlarının
ardından ise yine aynı İnternet adresi üzerinden
derslerin içeriğine ulaşabiliyor. Derslerde belirtilen etkinlikleri verilen süreler dâhilinde tamamlayan katılımcılar, derslerin
sonunda tamamlama belgesi almaya hak kazanıyorlar. Katılımcılar, belirtilen süreler dışında da
derslerin içeriklerine erişebilme hakkına sahipler.
Esra Çolak tarafından yürütülen “Fotoğrafçılığa Giriş” dersi kapsamında katılımcılara öncelikle “photo” ışığın ne olduğu ve “graph” ışıkla yazma ve çizme teknikleri öğretiliyor. Fotoğrafı bilerek çekmek

isteyenlere “ışıkla yazma”yı öğreten “Fotoğrafçılığa Giriş” dersi aracılığıyla, fotoğrafta ışığın doğru
kullanımı, uygun kompozisyonun oluşturulması,
doğru kadrajlama ve profesyonel makine kullanımı
gibi kriterlerin öğretilmesi
amaçlanıyor. 4 hafta süren
ders kapsamında, ilk hafta
ışık kullanımı, ikinci hafta
kompozisyon, üçüncü hafta
fotoğraf makineleri ile kullanımları ve son hafta ise foto
proje eğitimleri veriliyor.
Prof.Dr. Levend Kılıç tarafından yürütülen “Fotoğraf
Üzerine: Fotoğrafın Ortaya
Çıkışı” dersi sayesinde ise
fotoğrafın yaşamdaki yerinin anlaşılması hedefleniyor. Ders kapsamında ayrıca
fotoğrafın resmedilme tekniği, fotoğrafın sanat
ortamındaki ve toplumsal yaşam içindeki yeri
gibi konuların öğretilmesi hedefleniyor. Beş hafta süren ders kapsamında sırasıyla; optik yoluyla
yüzey üzerine resmetme, Altamira Mağarası ve yüzey üzerine resmetme, yüzey üzerinde geleneksel
resmetme teknikleri, ışıkla resmetmek, görüntü ve
karanlık kutu ile yüzey üzerinde gerçek görüntü
konuları katılımcılarla paylaşılıyor.
Arş.Gör. Gamze TUNA

Batı Avrupa Yükseköğretim
Programları Bahar Dönemi
Ara Sınavı Gerçekleştirildi
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Batı Avrupa
Yükseköğretim Programları Bahar Dönemi Ara Sınavı,
20-21 Mayıs tarihlerinde 699 farklı dersten sınava
giren yaklaşık 1800 öğrencinin katılımıyla yapıldı.
Sınavda; 186’sı salon başkanı, 200’ü gözetmen ve
12’si yurt dışı sınav koordinatörü olmak üzere toplam
636 kişi görev aldı.
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Bahar Dönemi Ara Sınavı, Viyana (Avusturya), Bern
(İsviçre), Paris (Fransa), Londra (İngiltere), Brüksel
(Belçika), Lahey (Hollanda), Köln, Stuttgart, Hamburg,
Frankfurt, Münih ve Berlin’de (Almanya) yer alan
12 farklı sınav merkezinde başarıyla tamamlandı.
13 Farklı binada 49 farklı salonda gerçekleştirilen
sınava ilk oturumda 1187, ikinci oturumda 1106,
üçüncü oturumda 1085 ve dördüncü oturumda ise
1096 öğrenci katılım gösterdi.
Arş.Gör. Gökhan ÖNDER
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