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Açıköğretim Sistemi Fotoğraf
Yarışması Ödülleri Sahipleriyle Buluştu
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin fotoğraflarından oluşan serginin açılışı ve ödül töreni, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halit Turgay Ünalan’ın yürütücülüğünü
üstlendiği “Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Etkisi” başlıklı proje dâhilinde ilk 3’e
giren öğrencilere “Üstün Başarı Ödülü” takdim edildi. Almanya’dan Elif Özdoğan, Makedonya’dan Müşerref Kasım ve Vakkass Shtin dereceye giren isimler
olurken, öğrenciler ödüllerini Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr. Nabi Avcı’nın elinden aldılar.

Açıköğretim Sistemi aracılığıyla yurt dışında eğitim
gören 10 bine yakın öğrenci bulunduğunu söyleyen
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, “Batı Avrupa, Balkanlar ve Amerika’dan sonra
şimdi de Suudi Arabistan’da da faaliyetlere başladık.
Bu öğrencilerimizin üniversite aidiyetlerini ve Türk
kültürüne bağlılıklarını ifade etmeleri kapsamında
bir Türk Kültürü Fotoğraf Yarışması düzenledik ve
sonrasında 60’a yakın öğrencimizin çalışmalarının
yer aldığı bir sergi haline getirdik. Bu çalışmalar
arasından belirlenen 3 öğrencimizi de Üstün Başarı
Ödülü’ne layık gördük. Öğrencilerimiz de ödüllerini
almak üzere ülkelerinden
gelerek, bugün aramıza
katıldılar. Bu vesileyle tüm
öğrencilerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür
ederim.” diye konuştu.
Sadece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Arnavutluk, Azerbaycan, Batı Avrupa, Bosna
Hersek, Bulgaristan, KKTC,
Kosova, Kuzey Amerika ve
Makedonya programlarına
kayıtlı öğrencilerin katılabildiği yarışmada üstün başarı ödülü alan 3 fotoğrafın
yanı sıra katılımcılardan
seçilen 53 fotoğraf da sergilenmeye hak kazandı.
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Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Ana-Dil Türkçe ile Türkçe
Dünyaya Açılıyor
Herkes tarafından kullanılabilecek sade ve basit bir
arayüzle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında açık ders malzemesi oluşturmak amacıyla hazırlanan Ana-Dil Türkçe sistemi erişime açıldı.
“Ana-Dil Türkçe”nin yabancılara Türkçe öğreten ve
farklı öğrenme malzemeleri ile zenginleştirilmiş bir
ortam olarak tanımlanabileceğini belirten Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Yücel Güney, sistemin aynı zamanda öğreticilerin öğretim süreçlerinde kullanabilecekleri ders araç – gereçleri ve A1/A2 düzeyine yönelik öğrenme materyalleri sunduğunu dile getirdi.
Kendi öğrenme hızı ve kontrolünde çalışma olanağı
Sistemin katılımcılara A1 düzeyinde, günlük yaşamda kullanabilecekleri selamlaşma, tanışma, hatır
sorma, meslekleri tanıma, sayıları tanıma, yemek
yeme, alışveriş yapma, hava durumu ve mevsimleri fark etme, tedavi olma, kutlama gibi etkinliklerde
kullanabilecekleri dil becerileri kazandırmayı hedeflediğini belirten Prof.Dr. Güney, “A2 düzeyinde aile
ve akraba adlarını fark etme, spor ile ilgili kavram-
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ları tanıma, boş zaman ve hobilerini tanımlama, iş
yaşamı ile ilgili görüşmeleri gerçekleştirme, sosyal
çevre ve arkadaş iletişimi kurma, mevsimlere göre
ayları tanıma gibi dil becerilerinin kazandırılması
amaçlanıyor.” diye konuştu. Bu amaçlar doğrultusunda e-dersler, video dersler, ses dosyaları ve metinler,
oyun gibi öğrenme araçlarının geliştirildiğini kaydeden Prof.Dr. Yücel Güney, sistemin katılımcıların
kendi öğrenme hızı ve kontrolünde çalışabilmesine
olanak tanıyan ve kesinlikle üst düzey bir bilgisayar becerisi gerektirmeyecek şekilde tasarlandığını
kaydetti.
“Ana-Dil Türkçe” projesi ile her yıl öğrenim görmek
amacıyla Türkiye’ye gelen yaklaşık 90 bin yabancı
uyruklu öğrencinin, Türkiye’de bulunan ve eğitim
için bütçe ayıramayacak durumda olan yaklaşık 3,1
milyon mültecinin, Türk devletlerinde yaşayan veya
Türkiye’den dünyanın dört bir yanına göç eden Türklerin ve tüm bunlara ek olarak Türk dilini ve kültürünü öğrenmek isteyen tüm dünya vatandaşlarının,
günümüz öğretim teknolojilerini kullanarak yer ve
zamandan bağımsız olarak Türkçe öğrenmelerinin

asıl amaç olduğunu belirten Prof.
Dr. Yücel Güney, sistemi merak
edenlerin turkce.anadolu.edu.tr
İnternet adresinden erişebileceğini ifade etti.
“Farklı diller de sisteme dâhil olacak”
Türk Dünyası Vakfı 2017 Yılı Seçimli Genel Kurul Toplantısında,
Ana-Dil Türkçe programının tanıtımında söz alan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci
Gündoğan, “Türk Dünyası Vakfımızın amaç ve hedefleriyle de doğ-

rudan ilgili olduğu için, üzerinde
yaklaşık iki yıldır çalıştığımız ve
emek harcadığımız “Ana-Dil Türkçe” projemizin heyecanını ve mutluluğunu bugün burada sizlerle
paylaşmak istedik. Türkçemizi
yabancılara öğretme konusunda
maalesef bir eksikliğimiz var. Biz
de Üniversite olarak bu kapsamda
neler yapabileceğimizi düşündük
ve uzaktan dil öğreten bir program üzerinde çalıştık. Şu anda A1
ve A2 düzeyinde materyallerimiz
tamamlandı ve birkaç ay içerisin-

de B1 düzeyini de bitirmiş olacağız. 2018 yılı için ise hedefimiz B2
düzeyini tamamlamak. Bütün bu
seviyelerin tamamlanmasının ardından Üniversitemiz, dört kurda
başta yabancı uyruklu öğrencilerimiz olmak üzere herkese açık
bir yabancı dil portalını hizmete
sunmuş olacak. Sistemimiz, hem
çevrim içi hem de çevrim dışı
olarak çalışabilecek. Daha sonra
farklı dilleri de bu sisteme yükleyerek erişime açacağız.” şeklinde
konuştu.
Öğr.Gör. Serap UĞUR
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Dünya Engelliler Günü’nde
Engeller Açıköğretim Sistemi Görme
ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği
Topluluğu’yla Bir Kez Daha Aşıldı
Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk
Halk Müziği Topluluğu, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 4 Aralık Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
(AKM) Opera ve Bale Salonu’nda bir konser düzenledi. “Anadolu’dan Türküler Konseri” adını taşıyan
etkinliğe; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci
Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel
Güney, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Adnan Özcan, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güler Günsoy, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Celal Hakan
Kağnıcıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı, öğrenci ve misafir katıldı.
Türkiye’nin farklı yörelerine ait türkülerin yanı sıra
Azerbaycan halk müziğinden eserlerin de icra edildiği konserde, kuruluşunun üzerinden bir yıl dahi
geçmeden ikinci konserini dinleyicilerle buluşturan
Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk
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Halk Müziği Topluluğu, başarılı performansıyla katılımcıların beğenisini topladı.
Rektör Prof.Dr. Naci Gündoğan konser bitiminde
yaptığı konuşmada, topluluk üyelerine teşekkürlerini sunarken, bir sonraki konseri sabırsızlıkla ve
heyecanla beklediğini ifade etti. Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği
Topluluğu’nun, kuruluşundan çok kısa bir süre içerisinde profesyonel sanatçıları aratmayacak bir performansa imza attığını belirten Gündoğan, “Gençlerimizin önündeki engelleri kaldırırsak, onlara destek
olursak başaramayacakları şey yoktur.” diyerek konserin sahnelenmesinde emeği geçen ve sahne arkasında büyük bir özveriyle çalışan diğer ekip üyelerine de ayrıca teşekkür etti.
Konser, konuşmaların ardından Açıköğretim Sistemi
Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu üyelerine Prof.Dr. Naci Gündoğan, Prof.Dr. Yücel
Güney ve Prof. Dr. Adnan Özcan tarafından teşekkür
belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Topluluk Üyeleri:
• Şef - Öğr.Gör. Erdal ULUDAĞ,
• Bağlama - Öğr.Gör. Erdal ULUDAĞ ve Hasan Uğur ÖNLÜ,
• Gitar - Olcay BÖGE,
• Bas Gitar - Emre ÜÇKAYA,
• Bendir - Durmuş ÇAKIT ve Özkan TEKMEN,
• Kemane - İbrahim Uğur ÖNÜR,
• Kaval ve Zurna - Ali BEDEL,
• Davul - Özkan TEKMEN,
• Darbuka - Cem ÇELEBİ ve Serkan TİNTAŞ,
• Koro - Aynur ÇETİNKUŞ, Bilge Sinem ÖZPINAR, Caner OYMAN, Cemal FIRAT, Ebubekir ÖZÜDOK, Ercan
GÜNER, H. İbrahim SARIKAYA, İrfan ÇETİNKUŞ, Kader CAN, Kübranur PETEK, Necibe Selcen YÜCEL, Neriman DEMİR, Neslihan DİNÇ, Nihal YALÇIN, Rümeysa ERGİN, Satılmış ÇETİNKUŞ, Serpil CEYLAN, Yusuf
ÇINAR, Zafer CENGİZ, Zuhal DÜLGER,
• Koordinatör - Arş.Gör. Emrullah TÖREN,
• Teknik Ekip - Naci VATANSEVER, Metin ANIK, Ahmet
Önder ÖZKAN, Yusuf Emre ÖVER, Bilal ÇETİNKAYA, Kadir ÇETİN,

ÖZDEMİR,

Zafer

TURAN,

• Kostüm - Hatice Özsoy, Vasfiye UMUTLU, Belgin GÜNDOĞAN,
• Görsel Tasarım - Nurcihan ÖZKAN.

Yrd.Doç.Dr. H. Cem SAYIN
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Açıköğretim Sistemi Başarılı
Öğrencileriyle Buluşma Geleneğini
Sürdürüyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde öğretim
gören 30 yaş üstü ve 30 yaş altı başarılı öğrenciler, 30
Kasım Perşembe günü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde bir araya geldi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney, İktisat
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güler Günsoy, İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç.Dr. Mehmet Fırat ve Doç.Dr. Muhammed Recep Okur, İktisat
Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd.Doç.Dr. Seda Tekeli

ve Yrd.Doç.Dr. Erhan Akdemir, İşletme Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd.Doç.Dr. Didem Paşaoğlu Baş ve
Yrd.Doç.Dr. Ergün Kaya ve ilgili öğretim üyelerinin
katılımıyla iki oturum hâlinde düzenlenen buluşmada 14.30’da 30 yaş altı, 16.00’da ise 30 yaş üstü
başarılı öğrencilerle bir araya gelindi.
“Öğrencilerin başarısı Açıköğretim Sistemi için motivasyon kaynağı”
Buluşmada konuşan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Yücel Güney, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin işleyişi hakkında öğrencilere genel
bilgiler vererek, öğrencilerin başarılarının Açıköğretim Sistemi için son derece motive edici
olduğunu vurguladı. Başarının elde edilmesinde
rol oynayan Açıköğretim kitapları, e-öğrenme
ortamları ve diğer yardımcı kaynakların önemi ve etkisi üzerine konuşulan buluşmada, en
çok yararlanılan kaynakların Açıköğretim Sistemi E-Kampüs olanakları olması dikkat çekti.
E-Kampüs platformunda yer alan genişletilmiş
özet, video dersler, deneme sınavları, 1S1C, çıkmış sorular cv. öğrenme malzemelerinin başarılı
öğrenciler tarafından etkili bir şekilde kullanıldığı belirtilerek, bu sistemin sürekliliğinin sağlanması temennisi ile buluşma sona erdi.

Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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Açıköğretim Engelli Sorunlarını
Yerinde Dinledi
Eğitim materyallerinden sınav hizmetlerine kadar
pek çok alanda engellilere yönelik kolaylıklar sağlayan ve yeni ürünler ortaya koyan olan Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, engelli bireylere
eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacının yanı sıra
eğitimde olduğu gibi sosyal hayatta da engelli öğrencilerinin yanında olma hedefiyle hareket ediyor.
Açıköğretim Sisteminin sağladığı imkânlardan yararlanarak 8 bin 412 yardımcılı engelli gözetmenin
görev aldığı ve 5 bin 365 engelli bireyin girdiği Açıköğretim Güz Dönemi ara sınavlarına katılanlardan
biri olan Açıköğretim Sistemi öğrencisi olan terör
gazisi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay,
25 – 26 Kasım tarihlerinde gerçekleşen ara sınavlar öncesi, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç.Dr. Muhammet Recep Okur, Sağlık Programları Bölüm Başkanı Doç.Dr. Gökhan Kuş, Açıköğretim
Fakültesi Fakülte Sekreteri Hasan Akın ve Sosyal
Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri Tuman Açıkgöz
tarafından ziyaret edildi. Sistem hakkında öneri ve
istekler alınan Muzaffer Oktay, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirirken, Açıköğretim Sisteminde engellilere yönelik olumlu düzenlemeler yapıldığını ifade etti.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından engellilere yönelik sağlanan kolaylıklar, yapılan
çalışmalar ve ileride düzenlenecek olan etkinlikler,
öğrencilerle engelsizaof.anadolu.edu.tr adresinden
takip edilebilir.
Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
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Engelli Öğrenciler Birimi Tanışma
Toplantısı Gerçekleştirildi
Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, 4
Aralık Pazartesi günü Merkez Yemekhane’de bir tanışma toplantısı ve yemeği gerçekleştirildi.
Tanışma toplantısına, Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof.Dr.
Adnan Özcan ve ProfDr. Yücel Güney, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Handan Deveci, Dil ve
Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Attila Cavkaytar, Açıköğretim Sistemi Engelli Öğrenci Destek Biriminden
Sorumlu Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet Fırat,
Açıköğretim Sistemi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Kuş, Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Müdürü Doç.Dr. Osman Tutal ile üniversitemizin örgün programlarında
eğitim gören engelli öğrenciler ve ailelerinin yanı
sıra çok sayıda öğretim üyesi katıldı.
‘‘Anadolu Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana
engelliler konusunda hassasiyeti olan bir üniversite
oldu.’’ diyerek konuşmasına başlayan Rektör Prof.Dr.
Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesinin bu alanda uygulanan faaliyetler kapsamında Türkiye’nin
önemli üniversitelerinin başında geldiğini söyledi.
“Engelleri kaldırma konusunda kararlıyız”
‘‘Biz hem örgün eğitim sistemimizde hem de Açıköğretim Sistemimizde engelli öğrencilere hizmet
ediyoruz.’’ diyerek Anadolu Üniversitesi’nin engelli
öğrencilere yönelik çalışmalarına dikkat çeken Prof.
Dr. Gündoğan, ‘‘Açıköğretim Sisteminde şu anda 5 binin üzerinde engelli öğrencimiz var. Belki Türkiye’de
bu kadar sayıda engelli öğrencisi olan tek üniversiteyiz. Gerçekten bu bizim engellilere ulaşma ve
engellerini kaldırma konusunda kararlılığımızı gösteren çok önemli bir durum. Kampüslerimizde özellikle engelli öğrencilerimizin daha konforlu hareket
edebilmesi için son yıllarda çok önemli düzenleme-
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ler yapılıyor. Mutlaka
eksiklerimiz
vardır ama Anadolu
Üniversitesi kampüsleri, engelli bireylerin en rahat
ettiği kampüslerin
başında
geliyor.
İnşallah var olan
eksikliklerimizi de
önümüzdeki günlerde gidereceğiz.
Hepinize eğitim-öğretim
hayatınızda
başarılar diliyorum.’’
diye konuştu.
Açılış konuşmasının
ardından
Engelli
Öğrenciler Birimi ve
faaliyetleri hakkında
sunum yapılan toplantı, Rektör Prof.Dr.
Naci Gündoğan’ın,
öğrencilerin eğitimöğretim süreçlerine
çeşitli
yönlerden
katkı sunan Ozan
Sezgin, Hayati Özer,
Erdoğan Çukur, Çiğdem Öztok ve Ahmet
Semet adına İbrahim
Uğurlu’ya teşekkür
belgelerini vermesiyle sona erdi.

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER

Yönetim ve Organizasyon e-Sertifika
Programı Katılımcılarla Buluşuyor
Anadolu Üniversitesi, ödüllü e-Sertifika Programlarıyla kendilerini geliştirmek isteyen bireylere öğrenme
hizmeti sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda sunulan programlardan biri de Yönetim ve Organizasyon
e-Sertifika Programı.
e-Sertifika Programlarından Sorumlu Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Sinan Aydın, Yönetim ve Organizasyon
e-Sertifika Programının mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen akademik eğitim almamış
bireylere yönelik olduğunu belirtti. e-Sertifika Programları Koordinatörü Arş.Gör. Buket Kip Kayabaş, bu
program kapsamında katılımcılara yönetim ve organizasyon alanında güncel bilgiler aktarılarak, mevcut
bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.
Yönetim ve Organizasyon e-Sertifika Programı kapsamında katılımcılara “Yönetim ve Organizasyon”,
“Genel İşletme” ve “İktisada Giriş” dersleri sunuluyor.
•

Yönetim ve Organizasyon: Günümüzde her türlü işletmede yönetim faaliyeti vazgeçilmez bir
öneme sahiptir. İşletmenin başarısı, yönetim
faaliyeti kadar, işletme yöneticilerine de bağlıdır. Bu ders kapsamında katılımcılara; yönetim
ve yöneticilik, yönetim fonksiyonları, örgütlerde
bölümlendirme sistemleri ve iş-mevki tanımları, yetki-güç ve yetki devri, liderlik, güdüleme,
örgütlerde çatışma ve yönetimde güncel yaklaşımlar konularında detaylı bilgiler sunuluyor.

•

Genel İşletme: Bu ders kapsamında toplumsal
yaşamın vazgeçilmez kurumlarından olan “işletmeler” her yönüyle inceleniyor. Derste; işletmeler ve özellikleri, işletme çevresi, etik ve sosyal
sorumluluk, işletmelerin kuruluşu ve büyümesi,
işletmelerde yönetim, işletmelerde üretim ve
pazarlama, işletmelerde insan kaynakları yönetimi ve işletmelerde muhasebe ve finansal yönetim konuları ele alınıyor.

•

İktisada Giriş: Kökeni yıllar öncesine dayanan
iktisat biliminin içeriği her geçen gün gelişiyor.
Yaşanan her yeni gün, iktisat bilimini yeniden
şekillendirecek ve destekleyecek kanıtlar sunuyor. Bu ders kapsamında; temel kavramlar ve
tüketici davranışı, arz, talep ve esneklik, üretim,
maliyetler ve firma davranışı, mal ve faktör piyasaları, makroekonominin kapsamı ve temel
makroekonomik değişkenler, milli gelir düzeyinin belirlenmesi, para ve bankacılık, toplam talep-toplam arz analizi ve politika uygulamaları
konuları derinlemesine inceleniyor.

e-Sertifika Programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://
esertifika.anadolu.edu.tr/ adresinden, ders içeriklerine ise https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden
Anadolum eKampüs sistemine giriş yapılarak erişilebilir.
Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
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Kariyer öyküleri: Bitlis Bürosu
“Kariyer Destek Öyküleri” köşesinde
büro temsilcilerimizden gelen öyküleri
paylaşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin bu sayısında, Bitlis Açıköğretim
Bürosundan gelen kariyer destek öyküsü yer alıyor. Bitlis Büro Yöneticisi
Ayfer Dönmez ve tüm büro çalışanlarına vermiş oldukları hizmetten dolayı
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar
dileriz.
Erdoğan Özdil, Açıköğretim Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü mezunu ve şu anda
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapıyor. Özdil, bir Açıköğretim mezunu olarak başarı ve kariyer
öyküsünü bizlerle paylaştı.
“Tercihimi akademik kariyerden yana kullandım”
“Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için söylemeliyim ki hangi yazar ve şair varsa,
derslerde bütün detaylarıyla işlendiğini gördüm.
Sınavlarda ise geçmiş yıllardan farklı sorular geliyor ve bu nedenle öğrenciyi zorlayıcı bir o kadar
da geliştirici bir yöntemi var. Dolayısıyla bölümü
okurken derslerime daha fazla özen gösterip sıkı
çalışmam gerekti. Derslerimi başarıyla tamamlayıp
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra
ne yapmam gerektiği hakkında düşündüm. Önümde edebiyatla ilgili farklı yollar vardı: Edebiyat öğretmeni mi olmak istiyorum yoksa akademik dünyada mı yol almak istiyorum? Akademik kariyerin
benim geleceğim açısından daha iyi olacağına karar verdim ve seçimimi bu yönde yaptım.”

İkinci Üniversite kapsamında ise Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı’nda öğrenimine
devam eden Özdil, kariyer yolunda Açıköğretim Bürosu çalışanlarının kendisine çok destek olduğunu
şu sözlerle belirtti: “İkinci Üniversite ve e-Sertifika
programları hakkında Bitlis Bürosu yol gösterici
oldu. Açıköğretim Sisteminin bu tür imkânları olduğunu duyunca bir Açıköğretim mezunu olarak
gurur duyuyorum. Son 5-6 senedir Açıköğretimin
vizyonunun değiştiğine şahsen okuyarak şahit oldum. Büro çalışanlarına vermiş oldukları kariyer
desteğinden dolayı çok teşekkür ederim.”

Arş.Gör. Ece DOĞANTAN
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Açıköğretim Sistemi Coğrafi Bilgi
Sistemleri Fuarında Yer Aldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının,
30 Kasım Perşembe ile 1 Aralık
Cuma günleri arasında Ankara Congresium ATO Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlediği “Coğrafi Bilgi Sistemleri
Günü Sempozyum ve Fuarı’nda
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi de yer aldı.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla tüm dünyada kasım ayında kutlanan “Dünya CBS
Günü” dolayısıyla gerçekleştirilen
sempozyum ve fuarda, Açıköğre-

tim Sistemi adına Aydınlıkevler,
Anıttepe, Cebeci ve Sincan AÖF
Büro personeli hazırladıkları
stantla başta Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı olmak
üzere Açıköğretim Sisteminde yer
alan eğitim olanakları hakkında
ziyaretçileri bilgilendirdi.

nolojileri”, “Siber Şehirler”, “Büyük
Veri ve Veri Güvenliği”, “Sürdürülebilirlik ve Yaşanabilir Şehirler”,
“Akıllı Şehirler ve Yönetişim” başlıklarına ilişkin uluslararası mevzuat, standartlar ve iyi uygulama
örnekleri paylaşıldı.

Ana teması “Bilgi Toplumunun
Yaşam Alanı Akıllı Şehirler” olan
organizasyonda “Dünyada ve Ülkemizde Akıllı Şehir Teknolojilerindeki Mevcut Uygulamalar ve
Gelişmeler”, “CBS Destekli Akıllı
Şehir Uygulamaları”, “İletişim TekArş.Gör. Kübra AŞAN
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Benim Hikâyem
Benim ortaokuldan sonra okuma fırsatım olmadı.
Memuriyet hayatıma ortaokul mezunu olarak, Yardımcı Hizmetler sınıfında başladım ve memuriyet
sürecinde liseyi dışarıdan bitirdim. Liseyi bitirdikten
sonra Genel İdari Hizmetler sınıfına atamam yapıldı.
Bundan sonra geç de olsa Açıköğretim sisteminden
“memuriyet kadro ve dereceye” etkisinden dolayı
faydalanmaya karar vererek 2012 yılında üniversite
sınavlarına girdim ve Açıköğretim Sistemine yerleşecek puanı alarak, ön lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım
bölümüne kaydımı yaptırdım. Çok başarılı olamasam
da yine de bitirmeyi başarabildim. Artık ön lisans da
olsa yükseköğrenim mezunuydum. Bu durumda ileriye dönük kararlarımda fırsatları değerlendirmem
başlangıçtan daha kolaydı ve dikey geçişler sınavsız
iken Açıköğretim İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi
bölümüne kaydımı yaptırdım. Bu süreç de böylece
başlamış oldu. Bu derslerin sınavlarına e-kampüs
üzerindeki avantajlardan faydalanarak hazırlandım
ve 2015-2016 güz-bahar dönemlerinde 3.30 ortalama ile “Onur Belgesi” almaya hak kazanarak bu
dönemleri bitirdim. Yine 2016-2017 güz dönemini
3’e yakın bir ortalamayla tamamladım. 2016-2017
bahar döneminin ara sınavını bir ders hariç başarılı
notlar alarak verdim. 03-04 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak sınavda da başarılı olduğum takdirde,
ortaokul mezunu olarak başladığım memuriyet hayatımı kısmet olursa Üniversite-Lisans mezunu olarak “bu yıl Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyan oğlum
Arif Bilgin’den önce” ailenin ilk üniversite mezunu
olarak tamamlamış olacağım. Bizlere bu fırsatları
sunan, öğrenme adına çalışmalar yaparak olanaklar sağlayan ve emeği geçen herkese, şahsım ve bu
fırsatlardan yararlanan kişiler adına teşekkürlerimi
sunarım.
Ali Rıza Bilgin / Karaman
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1966 Doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimim babamın işi nedeniyle farklı şehirlerde, aynı yıl içinde
dahi değiştirmek zorunda kaldığım, çok sayıda değişik okulda geçti. Çok başarılı bir öğrenci olamadım
ancak sınıfta da kalmadım. 1983 yılında Malatya’da
lise son sınıfa devam ederken, lisanslı atletizm sporcusu olmuş, katıldığım ilk uzun mesafe koşusunda il
birincisi olmuştum. O yıllarda tek hedefim üniversiteye gitmek, beden eğitimi öğretmeni olmaktı. Üniversite sınav sonucumda İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İç Mimarlık çıkmıştı. Olanaklarımızın yetersiz
olması ve çok da istediğim bir bölüm olmayışı nedeniyle üniversite eğitimine devam edemedim. Birkaç yıl sonra çalışma hayatına atıldım. İstanbul’da
bir Üniversite Vakfı’nda çalışıyordum. İşimi çok seviyor ancak hayatımda hep bir eksiklik hissi ile yaşıyordum. Liseden 10 yıl sonra tekrar sınava girdim.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne kayıt
yaptırdım. Hem çok sevdiğim işimden ayrılmayacak
hem de üniversite öğrencisi olma sevinciyle eğitimimi tamamlayabilecektim. Sosyal Bilimler önlisans
programını bitirdim. İş yoğunluğum lisans tamamlama için elverişli değildi. Tekrar aradan yıllar geçti ve
dikey geçiş ile Sosyoloji bölümüne kayıt yaptırdım.
Amacım sadece diploma almak değil, kendimi geliştirmekti ki ders kitaplarının hatta sınavlara hazırlanırken çözdüğüm test sorularının, bana geniş bir
görüş açısı sağlayarak, çevremde gelişen olayları inceleme yeteneği kazandırdığını gördüm. Bu dönem
lisansı tamamlayarak hayatımdaki eksiklik hissini
geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor ve 2. üniversiteyle uzaktan eğitime devam etmek istiyorum.
Okumak arayıştır ve her arayış, içinde bulma heyecanını saklar. Bu heyecanı yaşam boyu kaybetmemek dileğiyle tüm öğrenci arkadaşlarıma başarılar
diliyorum.
Yıldız Köse / İstanbul

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

“Açıköğretim Toplum İçin İkinci Bir
Şans ve Kaçırılmış Gelecek İçin Bir
Telafi İmkânı”
Anadolu
Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü dördüncü sınıf öğrencisiyim. Otoriter bir ailede
ilk çocuk olarak doğmanın şanssızlığı diyelim,
babam ilkokul sonrası
beni okula göndermedi. Yirmi yaşıma geldiğimde çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek
ve kendimi geliştirmek
adına eşimin desteği
ile açık liseye başladım.
Açık lisede okurken, her
dönem sınavlara büyük
bir heyecanla okul sıralarında girmek beni mutlu
etmiştir. İlerleyen yıllarda ailemizde yaşanan ekonomik kriz ve bazı istenmeyen olaylar sonucu lise
diplomam ve aldığım bilgisayar sertifikası sayesinde
çalışma hayatına başladım. Hayatın bize neler getireceğini bilemeyiz. Eğitimli ve bilinçli olursak yaşadığımız her zorlukta bir çıkış yolu bulabiliriz.
Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girdiğimde
oradaki gencecik çocukların gelecek kaygısı ile yaşadıkları sınav heyecanları, çoğunun ellerinin titremesi beni çok etkilemiştir. Gençlerin ve onlara destek
verecek ailelerinin bilinçli olması gerekiyor. “Toplum
için ne yapabilirim?” düşüncesi benim için YGS’de
bu sahneleri görünce oluştu. Sonrasında Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Önlisans Programını
kazandım. Stajımı özel eğitim kurumunda tamamladım. Özel eğitim öğrencilerinin farklı hayatları beni
işaret dili eğitimi almaya yöneltti. İnsanlarla iletişim
kurmak istediğimizde mutlaka bir yolunun olduğunu
gördüm. Sosyal Hizmetler Önlisans Programından
mezun olduktan sonra dikey geçiş hakkından yararlanarak lisans öğrenimimi de Açıköğretim Fakültesi
Sosyoloji Lisans Programında tamamlıyorum.
Önümüzdeki dönem Pedagojik Formasyon Sertifikası da almayı planlıyorum. Hedefim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ASDEP biriminde görev almak. Gelişmiş bir toplumun ancak bilinçli aile ve kendinden
emin fertleriyle mümkün olacağını düşünüyorum.
Açıköğretim toplum için ikinci bir şans ve kaçırılmış
gelecek için bir telafi imkânı…
Açıköğretim Sisteminin öğrenci odaklı çalışmalarını takip ediyor ve bunlardan yararlanıyorum. Hayat
boyu öğrenme felsefisini destekliyorum.

“Teşekkürler Açıköğretim ailesi”
Sevgili Açıköğretim Fakültesi yetkilileri, size hep
eleştiri geliyordur ama ben teşekkür etmek istedim,
bizim millet iyi işi takdir edemez, çünkü görmekte
zorlanır.
Kurmuş olduğunuz Açıköğretim Sistemi muazzam
nitelikte. Kayıt işlemleri sadece internet üzerinden
halledilebiliyor. Sınav için sadece nüfus cüzdanı ve
sınav giriş belgesi yeterli. eKampüs sisteminiz ise
mükemmel. Ders kitapları pdf olarak yüklenmiş,
konu özetleri, üniteler halinde verilmiş… O ders ile
ilgili deneme sınavları ve geçmiş sınav soruları hazırlanmış. Ayrıca ders anlatım videoları yüklenmiş.
Sınav açıklama suresi ise sadece 10-12 gün civarı.
ÖSYM gibi 1,5 ayı bulmuyor.
Bu profesyonelliğinizden ötürü tebrik ederim. Ucuz
bir okul değil ama aldığı parayı hak etmek için elinden geleni yapan bir kurum görüyorum.
Saygılarımla,
Gökhan Akgül / İstanbul

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

Hülya Yazgılı / Kastamonu
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Açıköğretim Sistemi Türk Dili ve
Edebiyatı Lisans Programı Zengin
İçeriğiyle Eğitimlerini Sürdürüyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sisteminde yıllardır eğitim vermekte olan Türk Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı, bölümü tercih
eden öğrencilerinin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları,
okuma kültürünü oluşturmaları
ve geliştirmeleri, sanata karşı duyarlı olmaları, eleştirel ve yaratıcı
düşünme gücüne sahip olmaları
amacıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.
Mezunların geniş kariyer ve istihdam imkânları bulunuyor
Okuma kültürünü ve temel dil becerilerini geliştirmede yardımcı,
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her türlü söz sanatlarının ve geçmişteki akımların kavranmasında
yol gösterici bir dal olan Türk Dili
ve Edebiyatı Lisans Programı, verdiği dersler bakımından da oldukça zengin bir içeriğe sahip. Edebiyatın temel alanlarını oluşturan
dersler dışında Eski Türk Edebiyatı,
Osmanlı Türkçesi ve dönemlere
göre ayrılan Türk Edebiyat Akımları gibi dersler, bu alana ilişkin
temel konuların da pekiştirilmesine imkan sağlıyor. Programdan
mezun olan öğrenciler, kamu ve
özel sektör kurumlarında istihdam
edilebiliyorlar. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları, akademis-

yen olabiliyorken, gerekli şartları
sağlamaları doğrultusunda öğretmenlik de yapabiliyor. Arşiv ve kütüphanelerde de istihdam edilebilen bölüm mezunları, Türk Dilleri
ve Lehçeleri üzerinde uzmanlaşarak Türk Devletlerinde de görev
alabiliyor.
Türk Dili ve Edebiyatı Lisans
Programı ile ilgili detaylı bilgiye
https://www.anadolu.edu.tr/
acikogretim/turkiye-programlari/
acikogretim-sistemindeki-programlar/turk-dili-ve-edebiyati adresinden ulaşılabilir. 			
Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Açıköğretim Seminerleri Yoğun Bir
Gündemle Devam Ediyor
Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörlüğü tarafından yürütülen seminer, panel, çalıştay ve
e-seminerler kapsamında, farklı alanlardaki uzmanların katılımıyla her hafta Açıköğretim Fakültesi 9.
katta gerçekleştirilen etkinlikler bünyesinde sürdürülen Kasım ayı seminerlerinin son konuğu, 24 Kasım
Cuma günü verdiği seminerle Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Canatay
Hacıköylü oldu.
Yrd.Doç.Dr. Hacıköylü “Türk Yüksek Öğretim Sisteminde Örgün, Uzaktan ve Açıköğretim Yöntemleriyle Yapılan Maliye Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi
Aralık etkinliklerinin ilk konuğu ise Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kürşat Çağılay
oldu. Prof.Dr. Çağılay, 1 Aralık Cuma günü düzenlenen
etkinlikte dinleyicilere “Bilişsel Etkinliklerin Göz Hareketi ile Analizi” başlıklı sunumuna ilişkin çok değerli bilgiler aktardı.

leri: Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Prof.Dr. Osman
Tolga Arıcak, Necmettin Erbakan Üniversitesinden
Prof.Dr. Ahmet Saban, Anadolu Üniversitesinden Doç.
Dr. Ali Ersoy, Doç.Dr. Alper Tolga Kumtepe ve Doç.
Dr. Recep Okur oldu. Konuşmacılar panelde “Nicel
ve Nitel Araştırmalarda Karşılaşılan Yaygın Hatalar”
başlıklı bir sunum gerçekleştirerek dinleyicileri bilgilendirdiler.
Aralık ayı seminerlerinin üçüncü konuğu ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Gülsün Kurubacak oldu. 8 Aralık Cuma günü
gerçekleştirilen seminerde Prof.Dr. Kurubacak “Sosyal
Bilimlerde Eylem Araştırması” konulu sunumuyla katılımcılara bilgiler verdi.
Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

Aralık ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen
seminerlerin yanı sıra bir de panel organize edildi.
Geniş katılımlı olması nedeniyle 4 Aralık Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon
Anadolu’da düzenlenen panelin konuk öğretim üye-
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Yayın Kurulu
Doç.Dr. Gökhan KUŞ
Yrd.Doç.Dr. Nurhan ŞAKAR
Yrd.Doç.Dr. Serap CAVKAYTAR
Yrd.Doç.Dr. Elif Pınar KILINÇ
Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
Öğr.Gör. Serap UĞUR
Arş.Gör. Kübra AŞAN
Arş.Gör. Gökhan ÖNDER
Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
Numan KOCA

Yrd.Doç.Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ
Yrd.Doç.Dr. Halil Cem SAYIN
Arş.Gör.Dr. Volga YILMAZ GÜMÜŞ
Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN
Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
Arş.Gör. Ece DOĞANTAN
Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
Arş.Gör. Hakan KILINÇ
Arş.Gör. Dilşad TEKİN
Arş.Gör. Alper Hakan YAVAŞÇALI
Arş.Gör. Sibel ŞAHİN
Merve ALTINÖZ

Tasarım: Mehmet Emin YÜKSEL
Dizgi: Betül ALAT

