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Açıköğretim Sistemi Öğrenci ve
Mezunlarına Kariyer Desteği Sunuyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi, öğrencilerine öğrenim
sürecinde ve mezun olduktan
sonra iş hayatı, kariyer ve kişisel
gelişimle ilgili ihtiyaç duyacakları
desteği sağlamak üzere Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden
kariyer ve kişisel gelişim platformu çalışmalarına başladı.
Anadolum eKampüs Sistemi içinde yer alan “Kariyerim ve İş Hayatım” platformunda, mezuniyet
sonrasında öğrencilerin karşılaşabileceği durumlar göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duyulacağı
düşünülen bilgiler ve paylaşımlar
öğrencilere sunuluyor. Platformda
ayrıca kamu ve özel sektör iş ilanlarına başvurabilmek için başarılı
olunması gereken sınavlarla ilgili
genel bilgilerin yanı sıra sınavlara
hazırlıkta katkı sağlayacak çeşitli
materyaller de bulunuyor.

2

“Öğrencilerimizin kariyer süreçlerinde de yanlarındayız”

çeşitli yolları tercih ediyorlar. Biz
de bu platformla öğrencilerimize bu aşamada bir nebze de olsa
Kariyerim ve İş Hayatım Platfordestek olmak istedik. Kısaca söymuyla ilgili açıklama yapan Analemek gerekirse Kariyerim ve İş
dolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Hayatım Platformuyla öğrenciNaci Gündoğan şunları söyledi:
lerimizin kariyer süreçlerinde de
“Bu platformda öğrencilerimize,
yanlarındayız.”
öğrencilik sürecinde ve mezun olduktan sonra sınavlara hazırlan- Anadolum e-Kampüs sistemi içema sürecinde destek olabilecek risinde yer alan Kariyerim ve İş
materyaller sunuyoruz. Şu an için Hayatım platformu üzerinden
KPSS’ye yönelik bilgilendirme ya- yüksek lisans olanakları, İkinci
pıldı ve çalışma ortamı sağlandı. Üniversite, e-Sertifika, Açık KüBu kapsamda Genel Kültür, Genel tüphane, Açıköğretim Sistemi
Yetenek, İktisat, Maliye, İşletme, program kataloğu, e-bülten, soru
Muhasebe, Hukuk, Uluslararası küpü uygulaması, iş olanakları,
İlişkiler, Kamu Yönetimi, İstatistik mezunlar birliği, başarı hikâyeleri
ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ve Anadolum Facebook hesabı
İlişkileri testleri platformda mev- gibi Açıköğretim Sisteminin çeşitcut. Öğrencilerimiz mezun olduk- li mecralarına ulaşılabiliyor.
tan sonra sınavlara hazırlanabilmek için ders alma, kursa gitme,
sınava hazırlık kitapları alma gibi
Yrd.Doç.Dr. H. Cem SAYIN

Açıköğretim Sistemi Radyo A’dan
Duyulmaya Devam Ediyor
Yayınlar yeni dönemde de sürecek

Anadolu Üniversitesi’nde 1998 yılından bu yana yayın yapmakta olan Radyo A, gerçekleştirdiği Açıköğretim Sistemine yönelik yayınlarla da ilgi çekiyor.
2017-2018 Güz dönemindeki yayınlar;
•

Haftada iki kez Açıköğretim dersi (Üretim Yönetimi, Girişimcilik
ve İş Kurma),

•

Ayda bir kez öğrencilerden gelen soruların Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney
tarafından yanıtlandığı soru
platformu programı,

•

Prof.Dr. Barış Baraz ve Yrd.Doç.
Dr. Hakan Sezerel ile Açık Yönetim programı

•

Bilgilendirme ve
amaçlı spotlar

•

Haber bültenleri olmak üzere
gerçekleştirildi.

2017 – 2018 Bahar dönemi radyo
programları hakkında bilgi veren
Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel
Güney yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin güzide radyosunda
Açıköğretim Sisteminin duyuluyor
olması bizi mutlu ediyor. Öğrencilerimizden de çok olumlu geri
dönüşler alıyoruz. İlgi gören bu
programlara 2017-2018 Bahar döneminde de devam edeceğiz. Bu
dönemde dersleri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Bireysel Pazarlama
ve İşletme Fonksiyonları olarak belirledik. Öğrencilerin sorularını yanıtlamaya devam edeceğiz. Bürolarımızın sesini ve öğrencilerimizin
kariyer hikâyelerini dinleyicilerimi
ze ulaştıracağız.” şeklinde konuştu.

hatırlatma

Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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FEDEK Başvurusu Gerçekleşti
Açıköğretim Fakültesi FEDEK’e akreditasyon başvurusunda bulundu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe ve Sosyoloji
lisans programları için akreditasyon başvurusu, 26 Ocak Cuma
günü gerçekleştirildi.

Çalışmalar büyük bir özveriyle
sürdürülüyor
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil
ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme
ve Akreditasyon Derneğine (FEDEK) yapılan başvuru, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kalite yaklaşımı doğrultusunda çıktı odaklı ve
bağımsız olmak, YÖK tarafından
onaylı ve FEDEK tarafından ak-

redite olmak, ortak standartların
yakalanması, güven ve itibarın
güçlendirilmesi ve sürekli iyileşmenin sağlanması bakımından
önem taşıyor.
Başvurudan sonraki aşamaların
sırasıyla takip edilmesi ve sürecin
başarıyla sonuçlanması için tüm
çalışmalar büyük bir özveriyle
sürdürülüyor.

Yrd.Doç.Dr. Nurhan ŞAKAR
Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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İşbirliği ve Bilgilendirme Toplantıları
Yeni Yılda da Sürdürülüyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İkinci
Üniversite Programları, AKADEMA tanıtımları ve
kamu kurumları ile gerçekleştirilecek iş birliklerine yönelik kurum ziyaretlerini ocak ve şubat
aylarında da sürdürdü.
Açıköğretim Fakültesi İşletme Fakültesi Dekan
Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Didem Paşaoğlu Baş, Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Arş.Gör.Dr. Buket Kip Kayabaş ve İşletme Fakültesi öğretim
üyesi Öğr. Gör. Orkun Şen, 31 Ocak Çarşamba günü
İstanbul’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumuna (BDDK) ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen toplantıya BDDK Eğitim Müdür Vekili Gökçe
Aktoz, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Müdür Vekili
Süleyman Ekici ve uzmanlar katıldı. Gerçekleştirilen
toplantıda, BDDK görevde yükselme sınavı ve BDDK
personel alım sınavı için iş birliği olanakları masaya
yatırıldı. İki heyet, söz konusu iş birliklerinin gerçekleşmesi adına gerekli çalışmaları yapmak üzere toplantıyı tamamladı.

SGK’da Gerçekleştirilen Toplantıdan Bir Kare

SPK ile iş birliği olanakları tartışıldı
Açıköğretim Sistemi tanıtım ve iş birliği faaliyetlerinin bir diğer ayağı ise 9 Şubat Cuma günü İktisat
Fakültesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Bülent Günsoy,
Doç.Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu ve Arş.Gör. Çağlar
Karaduman’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıların ilk durağı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) oldu. SPK Araştırma Dairesi Başkanı Oğuz
Altun ve uzman ekibiyle gerçekleştirilen toplantıda,
Anadolu Üniversitesi ile SPK arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği olanakları tartışılarak, kurum personeline ikinci üniversite ve AKADEMA
ile sunulan eğitim olanakları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

BDDK’da Gerçekleştirilen Toplantıdan Bir Kare

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eğitim Araştırma ve
Geliştirme Başkanlığı Başkanı Uğur Korkmaz, Başkan Yardımcıları Manolya Arslan ve Çiğdem Bakırtaş
ve SGK uzmanları ile 07 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen iş birliği ve tanıtım toplantısına İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Didem Paşaoğlu Baş
ve İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Seda Tekeli katıldı. SGK personelinin ikinci üniversite ve AKADEMA
programları hakkında bilgilendirildiği toplantıda,
çalışanlara yönelik eğitim fırsatları görüşüldü.

SPK’da Gerçekleştirilen Toplantıdan
Bir Kare

9 Şubat Cuma günü heyetimiz tarafından gerçekleştirilen bir diğer toplantı ise Ekonomi Bakanlığında düzenlendi. Ekonomi Bakanlığı Personel Genel
Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan ve uzman ekibin
katılımı ile Açıköğretim Sistemi ile gerçekleştirilebilecek iş birliği fırsatlarının görüşüldüğü toplantıda
ayrıca, Açıköğretim Sistemi, İkinci Üniversite Programları ve AKADEMA tanıtımları gerçekleştirildi.
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Başkanı Serkan Karabacak ve Borsa İstanbul uzmanları ile gerçekleştirilen toplantıya, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof.
Dr. Bülent Günsoy, Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu ve Arş. Gör. Çağlar Karaduman
katıldı. Toplantıda gerçekleştirilen İkinci
Üniversite, AKADEMA ve e-Sertifika programı tanıtımlarından sonra BİST yetkilileri
ve Anadolu Üniversitesi heyeti iş bilirliği
konularını tartıştı. BİST’in gerçekleştirdiği
ve gerçekleştireceği sınavlarda en güvenilir adres olarak Anadolu Üniversitesinin ilk
Ekonomi Bakanlığında Gerçekleştirilen Toplantıdan Bir Kare
sırada olduğunu belirten İnsan Kaynakları Direktörü Faik Köklü, gelecekte sınav iş
BİST ile sınav iş birlikleri artarak devam edecek
birliklerinin artacağını belirtti. Sınav organizasyoŞubat ayı tanıtım faaliyetlerinin son ayağı ise 13 nunda iki kurum arasında yürütülen çalışmaların
Şubat Salı günü iki farklı ekip tarafından Ankara ve yanında toplantıda Anadolu Üniversitesi ve BİST
İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul’da Borsa İstan- arasında genel bir protokol imzalanması yönünde
bul (BIST) Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman, fikir birliğine varılarak, gerekli hazırlıkların her iki
İnsan Kaynakları Direktörü Faik Köklü, Teftiş Kurulu kurum tarafından yapılmasına karar verildi.
mevcut faaliyetleri Gerek TESMER’in gerekse Kamu
ile ilgili bilgilerin Gözetim Kurumunun meslek
paylaşıldığı görüş- mensuplarına uygulamak istedimede,
muhasebe ği sürekli ve zorunlu eğitimlerin
mesleğine giriş için bir kısmının Açıköğretim Sisteyasal koşul olan staj minin e-Sertifika uygulaması ile
ve sınav uygulama- karşılanabileceğinin belirtildiği
larına katılım ile il- toplantıda, muhasebe mesleğinin
BİST’te Gerçekleştirilen Toplantıdan Bir Kare
gili olarak, TESMER gelişimi ile Açıköğretim Sisteminbünyesinde
karşı- den mezun olanların etkileşimini
Ankara’da ise Açıköğretim Faküllaşılan sorunlar ile araştırmaya ve geliştirmeye yönetesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç. 110 bini aşkın muhasebe meslek lik proje çalışmalarına kurumsal
Dr. Sinan Aydın, İşletme Fakül- mensubunun Açıköğretim Siste- destek sağlanabileceği ve ortak
tesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç. minden ve İkinci Üniversite ola- çalışmalar yapılabileceği vurguDr. Ergün Kaya ve Açıköğretim naklarından yararlanma durumla- landı.
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. rı değerlendirildi.
Vedat Ekergil’in katılımıyla Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliğinde (TÜRMOB) gerçekleştirildi. Toplantıya TÜRMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Eğitim ve Staj Merkezi
(TESMER) Merkez Sekreteri
Yeminli Mali Müşavir Rıfat
Turuntay Nalbantoğlu, TESMER Merkez Müdürü Yeminli Mali Müşavir Prof.Dr. Ercan
Bayazıtlı ve TESMER Müdür
Yardımcısı Mali Müşavir Ali
TÜRMOB’da Gerçekleştirilen Toplantıdan Bir Kare
Rıza Eren katıldı. Açıköğretim Sisteminin gelişimi ve
Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
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Kocaeli - İzmit Bürosundan
Bir Kariyer Öyküsü
“Kariyer Destek Öyküleri” köşesinde büro temsilcilerimizden gelen öyküleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin bu sayısında, Kocaeli - İzmit Bürosundan gelen kariyer öyküsüne yer verdik. Kocaeli İzmit Büro Yöneticisi Suna Altunel’e vermiş oldukları
hizmetten ve paylaşımlarından dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Kocaeli İzmit Büro Yöneticisi Suna ALTUNEL ve Bahar AK

“Kaymakam da olmak isterim ama
şimdiki çıtam Muhtar olmak”
Hayatın fırsatlarından en doğru ve
en düzgün şekilde yararlanmanın
hayatın gerekliliklerinden biri olduğuna inanan Bahar Ak, kariyer
öyküsünü bizlerle paylaşıyor: “Tokat Niksar’da 2 yıl Yerel Yönetimler
okuduktan sonra İktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümüne kayıt
yaptırdım. Bu bölümde görmüş olduğum dersler beni araştırmaya
sevk etti ve siyasi düşünme tarzımı
oluşturdu. Tabii ki uzaktan eğitimle öğrenim görmek kolay değildi,
çabalamak bu işin ön koşuluydu.
Genelde Kamu Yönetimi okuyan
öğrencilere yönelik bir espri konusudur, ‘Kaymakam mı olacaksın?’
diye sorarlar. Bana sorulduğu zaman ‘Kaymakam da olmak isterim
ama şimdiki çıtam Muhtar olmak.’
diyordum. Neden olmasın? Muhtarlık yerel halkın ihtiyaçlarını mer-

kezden önce gören idari yer değil
midir? Evet, her ne olursak olalım
insan kendini geliştirmeye gayret
etmelidir ve geçmişi görmeden geleceğin görülemeyeceğini, insanın
bunlardan dersler çıkarması gerektiğini öğretiyordu öğrendiğimiz
dersler. İnanın bana katkıda bulunuyordu.”
“Kendini geliştir ilkesini bize aşılayan Açıköğretime teşekkür ederim”
Bahar Ak’ın kariyer hayalleri bununla sınırlı kalmıyor ve öğrencimiz hayatın bir koşu olduğunu
vurgulayarak sözlerini sürdürüyor:
“Şimdi ben Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldum, evet, ama
bu şeklide durağan asla kalmadım.
Yabancı dilimi ilerlettim ve Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
düzeyinde sınavlara hazırlandım.
Hayat bir koşuydu ve hayat aynı
standartlarda koşulduğu zaman

belli bir seviyeye getiriyordu insanı. Ben de geleceğin bir muhtar
adayı, belki de kaymakamı olmak
için var gücümle bilgi birikimimi
arttırmaya çalıştım ve hala da çalışıyorum. Şimdi KPSS A düzeyinde
sınava hazırlanıyorum. Kolay değil,
evet, ama hayatta hiçbir şey kolay
değil. Çabalamak ve pes etmemek
şart. Kamu sektöründe çalışmaya
başlarsam ki çalışacağıma eminim,
bilgi birikimimle en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum. Bana ve birçok öğrencisine üniversiteli olma
hayalini yaşatan, kariyer yapabilmek için ilk basamak olan ‘Kendini
geliştir’ ilkesini bize veren okuluma
ve farklı kariyer imkânlarını bize
anlatan siz değerli çalışanlarına
Kariyer Danışmanlık Hizmetleri için
çok teşekkür ederim.

Arş.Gör.Dr. Ece DOĞANTAN
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Öğrencimizden Mektup Var!
Selam!
Öncelikle Size ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemine bizlere verdiği değerli eğitim için teşekkürlerimi sunuyorum.
Ben, kendi adıma ayrıca teşekkür ediyorum. Türkçe yazmayı, konuşmayı ve kendimizi ifade etmeyi
öğrendi. Bununla kalmayıp artık bir şirket kurup
yönetmeyi ve yaşamımız için maddi kazancı nasıl
sağlayacağımızı da öğrendik. Açıköğretim Sistemine
sonsuz teşekkürler. Ben okuduğum bölüm sayesinde
her gün sevdiğim kitapları okuyup, hayat planlarımı yapıp ve istediğim zaman da derslerime çalıştım.
Açıköğretim Sistemiyle bu mümkündür.
Bu dönem mezun olacağım, mezuniyet törenine katılabilmeyi çok istiyorum.
Teşekkürler, saygılar ve sevgiler!
Melissa Balakishiyeva
AÖF Azerbaycan Programları İşletme Fakültesi.

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

8

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi Tanıtımları Devam Ediyor
Lise son sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilere
yönelik yapılan tanıtımlar 2017 yılında olduğu gibi
bu yıl da devam ediyor. 12 Şubat Pazartesi günü İzmit Final Temel Lisesi’nden gelen 40 kişilik öğrenci grubuna Açıköğretim Merkez Binası 9. Katta yer
alan konferans salonunda İktisat Fakültesi Dekan
Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Erhan Akdemir tarafından
Açıköğretim Sistemi ve Sınavsız İkinci Üniversite
olanağı bilgilendirme sunumu yapıldı. Gerçekleşen
sunumda öğrencilere ikinci üniversite kapsamında
ön lisans ve lisans programlarında hangi bölümle-

rin bulunduğu, nasıl kayıt yaptırabilecekleri ve nasıl
öğrenim göreceklerine ilişkin bilgiler aktarılarak,
broşürler dağıtıldı.
Belirli bir hedef için çaba sarf eden lise son sınıf
öğrencilerine, bu çabalarının onlara sadece bir değil
eş zamanlı olarak ikinci bir fırsat daha oluşturacağı
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtımlar, istekte bulunan liseler için yıl
boyunca devam edecek.
Arş.Gör.Sibel ŞAHİN
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Dış Ticaret Uzmanlığı e-Sertifika
Programı Katılımcılarına Hizmet
Vermeyi Sürdürüyor
İşletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında
çalışanlar, dış ticaret ve gümrük müşavirlik firmaları
çalışanları, serbest ve mali müşavirler ile birlikte dış
ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyenler için hazırlanan Dış Ticaret Uzmanlığı e-Sertifika Programı,
dış ticaret uzmanlığı bilgi ve becerisi kazandırma,

Dış Ticaret Uzmanlığı e-Sertifika
Programı kapsamında katılıcılara
Uluslararası Ticaret, İhracat-İthalatta Örnek Olaylar ve Dış Ticaret
İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
dersleri sunuluyor.
• Uluslararası Ticaret: Bu derste katılımcılara, uluslararası
ekonomik ilişkilerin teorik temelleri ve bu ilişkileri etkileyen faktörler hakkında detaylı
bilgiler sunuluyor. Ders kapsamında uluslararası ticaret
teorisi analizleri, uluslararası
ticaret teorisi, faktör donatımı
teorisi, dış ticaret politikası ve
dış ticaret-kalkınma ilişkisi,
gümrük tarifeleri ve tarif dışı
ticaret politikası küreselleşme ve ekonomik birleşmeler, dış ödemeler bilançosu
ve ödemeler bilançosunun
denkleşmesi, döviz piyasası
analizleri ve döviz kuru değişmelerini açıklamaya yönelik
teoriler konularına yer veriliyor.

dış ticaret bilgilerini güncel tutma ve mesleki ilerleme sağlama amacıyla katılımcılarına hizmet vermeyi sürdürüyor. Dış Ticaret Uzmanlığı e-Sertifika
Programı ve diğer tüm e-Sertifika programları hakkında ayrıntılı bilgiye http://esertifika.anadolu.edu.
tr/programlar adresinden erişilebiliyor.

• İhracat-İthalatta Örnek Olaylar: Türkiye, küreselleşme
sürecini güçlü bir şekilde yaşayan ve hisseden ülkelerden
biri. 1980’li yıllardan itibaren
dışa kapalı bir ekonomi modelinden dışa açık bir ekonomi modeline geçildi. Bu süreçte Türkiye’de hem ihracat
hem ithalat hızlı bir şekilde
arttı. Tüketiciler dünyanın
çok farklı ülkelerinde üretilen çok farklı mal ve hizmet
seçenekleriyle buluştu ve refah düzeyleri arttı. Bu sürecin
güçlenerek devam edeceği
varsayımı altında, dış ticaret
alanında bilgili, tecrübeli ve
eğitimli insanlara duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Bu ders
ile dış ticaret işlemlerini uygulamalı olarak açıklamak
amaçlanıyor.

• Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi: Finansal nitelikli işlemlerin akışı ve muhasebeleştirilmesine yönelik
olarak hazırlanan bu derste;
dış ticaret stratejisi, dış ticarette yenilikler ve teknoloji
kullanımı, dış ticaret rejimi,
gümrük kanunu, kambiyo
mevzuatı ve genel özellikler,
dış ticarette teslim şekilleri,
dış ticarette ödeme şekilleri,
belgeler ve Türkiye uygulaması, muhasebenin temel
kavramları ve dış ticaret işlemlerine ilişkin tekdüzen hesap planı, dövize dayalı kasa,
çek, banka, senet işlemlerinin
muhasebeleştirilmesi, ihracat
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ithalat işlemlerinin
muhasebeleştirilmesi, dış ticarette kullanılan finansman
teknikleri, ihracata yönelik
devlet teşvik ve yardımları, dış
ticarette fiyatlandırma politikaları ve yöntemleri hakkında
uygulamaya dönük konular
ele alınıyor.
Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
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Benim Hikâyem
96 lise sayısal bölüm mezunuyum. 2.5 dönemde liseyi
bitirdim, 1 hafta sonra evlendirildim. Hayallerim yarıda
kaldı. 3 Çocuk annesiyim. 21 Yaşında bir oğlum, 17 ve
10 yaşında iki kızım var. Onlar için hep mücadele verdim. Birçok kez KPSS’ye girdim ama tercihlerim olmadı. YGS’den 297 puanla kazandığım 2 senelik Laborant
ve Veteriner Teknikerliği bölümünü bitirdim, ardından
Radyo Televizyon Programcılığı bölümüne devam ettim. Şu an sağlık sektöründeyim. Sunuculuk ve TV programı yapıyorum. Ayakta durmanın, çocuklara vermiş
olduğum desteğin haklı gururunu yaşıyorum. Eğitimin
ve okumanın yaşı yoktur. AÖF ‘e ve bize verilen emeğe
katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler.
Selma Doruk / İstanbul

Merhabalar, ben Tuğçe Yılmaz. Üniversite sınavında iyi
bir puan aldım fakat kazandığım şehre gittiğimde alışamayacağımı düşündüm. Ardından iş hayatına atıldım.
Birçok yaşıt arkadaşım henüz üniversiteden mezun ve
iş tecrübeleri sıfır iken ben hem Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesinde okuyor hem de kariyer basamaklarını adım adım çıkıyordum. Şu an ise 3. sınıftayım
ve özel bir kurumda eğitim danışmanlığı yapıyorum.
Okuduğum bölüm gereği mesai saatlerinde dahi Anadolum eKampüs üzerinden çevrim içi derslere katılıyorum. Ayrıca iş yerinde azmimle bir çok arkadaşıma
da ilham veriyorum. Umuyorum ki seneye mezun olup,
çalıştığım eğitim kurumunda sosyolog olarak görev
alacağım.
Tuğçe Yılmaz / İzmir

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Açıköğretim Sistemi, Öğrencilerini
Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasası Konusunda Yetiştiriyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde eğitim vermekte
olan Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Ön Lisans Programı,
programa kayıtlı olan öğrencilerine uzun süredir eğitim vermeye
devam ediyor. Sermaye piyasaları
hızlı değişim gösteriyor. Bu alanda çalışacakların ise sermaye

piyasasının yapısı, sermaye piyasasının araçları ve finansal kurumların artan önemi konusunda
sağlam bir bilgiye ihtiyaçları var.
Bu programın amacı, finansal aracı kurumlarda veya organize menkul kıymet borsalarında çalışabilmeye yönelik özgüven düzeyini
sağlayacak sermaye ve menkul

kıymetler bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek. Bu amaçtan hareketle öğrencilere Bankacılık ve
Sigortacılığa Giriş, Genel Muhasebe, Sermaye Piyasası Hukuku
ve Finansal Yönetim gibi uzmanlık alanına giren dersler veriliyor.

Mezunlar finansal piyasalarla ilgili alanlarda
çalışabiliyor
Programdan başarıyla mezun olan öğrenciler finansal piyasalarla ilgili faaliyet gösteren alanlarda çalışabilecek becerilere ulaşabiliyor. Bu alanla
ilgili kurumlar arasında ise bankalar, sigorta şirketleri, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, aracı kurumlar ve
araştırma kuruluşları bulunuyor. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Ön Lisans Programıyla
ilgili detaylı bilgiye https://www.anadolu.edu.
tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretimfakultesi-onlisans-programlari-2-yillik/menkulkiymetler-ve-sermaye-piyasasi
adresinden
ulaşılabiliyor.
Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Kendini Geliştirmek İsteyenler
AKADEMA’da Buluşuyor
Anadolu Üniversitesinin Kitlesel
Açık Çevrim İçi Ders Platformu
AKADEMA’da, Kişisel Gelişim kategorisi altında 13 ders bulunuyor. Bu dersler arasında Öğretim
Görevlisi M. Tarkan Oğuz tarafından yürütülen “Rock And Roll’un
Serüveni” dersi ve Arş. Gör. Çağlar
Genç tarafından yürütülen “Scuba
Dalışı” (Donanımlı Dalış) dersi bu
konularla ilgilenen bireylere kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.
Derslere kayıt yaptırmak için
https://ekampus.anadolu.edu.tr
adresini ziyaret edip, kayıt yaptırmak gerekiyor. Kaydın tamamlan-

masının ardından ders içeriklerine
ulaşılabiliyor. Dersler kapsamında
belirtilen etkinliklerin verilen
süreler dâhilinde tamamlanması
hâlinde tamamlama belgesi almaya hak kazanılıyor. Belirlenen
süreler içerisinde öğretim üyesi
ile etkileşim de kurulabilen derslerin içeriklerine zaman kısıtlaması olmaksızın ulaşılabiliyor.
Rock and Roll, Alan Freed adlı
DJ’in Cleveland’da yaptığı bir radyo programında 1951 yılında ilk
kez telaffuz edildiği andan günümüze kadar, gençlik kültürünün
önemli bir parçası olmaya devam

ediyor. Rock And Roll müziğinin
gelişimini toplumsal olgular arasında bağlantı kurarak aktaran
“Rock And Roll’un Serüveni” adlı
ders 4 hafta sürüyor. Dersin haftalık programı ise şu şekilde:

• Hafta 1: Başlangıç 1954
• Hafta 2: İngiliz İstilası 19601970

• Hafta

3: Heavy Metal’in
Yükselişi 1970-1990

• Hafta 4: 1990 Sonrası Ge-

lişmeler ve Konuya Genel Bir
Bakış

İnsan, var olduğu günden itibaren yaşam kaynağı olan
suya ve onun altında yatan gizemli dünyaya karşı büyük
bir merak duydu ve bu merak sayesinde su altına yönelik
heyecan dolu macerasına başladı. Önceleri avlanma ile
başlayan bu macera, daha sonraları su altındaki yaşamı
keşfetme ve bu heyecan verici dünyada daha fazla vakit
geçirebilme arayışlarına yöneldi. Scuba dalış, zamanla tüm dünyada ve ülkemizde popülerliği artan, yaygın bir sportif hobi haline geldi. “Scuba Dalışı” (Donanımlı Dalış) dersi, Scuba dalış hakkında merak edilen
temel konulara değinerek su altı dünyasına yönelik ilgiyi arttırmayı amaçlayan dersin haftalık programı
şöyle:

• Hafta 1: İlk Çağlardan Bugüne Dalış Türleri ve Tarihçesi
• Hafta 2: Scuba Dalışında Kullanılan Temel Donanım ve Malzemeler
• Hafta 3: Scuba Dalışı İle İlgili Merak Edilen Konular
• Hafta 4: Türkiye’de ve Dünyadaki Önemli Dalış Noktalarından Örnekler
Arş.Gör.Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları
“Hababam Sınıfı”nda Buluştu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci
Topluluklarından Sinema, Kitap
ve Müzik Toplulukları, “Hababam
Sınıfı” temasıyla ortak bir etkinlik
düzenledi.

13 Şubat Salı günü toplulukların
yöneticileri Prof. Dr. Ozan Tunca,
Doç. Dr. Gökhan Tunç ve Öğretim
Görevlisi Engin Kılıçatan’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Rıfat
Ilgaz’ın yayımlandığı dönemde

çok ilgi gören ve daha sonra neredeyse kendi isminin önüne geçecek şekilde ünlenen Hababam
Sınıfı roman serisi, bu romanın
sinema uyarlamaları ve Melih Kibar tarafından bestelenen müziği
incelendi.
Yöneltilen soruları doğru yanıtlayanlar arasından çekilişle
belirlenen 3 öğrenciye çeşitli
hediyelerin verildiği etkinlikler,
Anadolu Üniveristesi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları sosyal
medya hesabından ve eKampüs
sistemi üzerinden duyuruluyor.
Bundan sonraki etkinliklerde de
katılımcılara ödüller verilmesinin planlandığı Çevrimiçi Öğrenci
Topluluklarına eKampüs sayfaları
üzerinden katılım sağlanıyor.
Öğr.Gör. Serap UĞUR
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Suudi Arabistan Programları
Dönem Sonu Sınavları Başarıyla
Tamamlandı
Açıköğretim Sistemi Suudi Arabistan Programları
Güz Dönemi dönem sonu sınavları 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü, Suudi Arabistan’da Riyad,
Cidde ve Medine olmak üzere üç sınav merkezinde
başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Suudi Arabistan programlarında öğrenim gören
öğrenciler için bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 26 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Bahar dönemi ara sınavları 12 – 13 Mayıs, dönem

sonu sınavları ise 23 – 24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan Programları ile ilgili
her türlü bilgiye http://suap.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilirken, programla ilgili sorular ise
suap@anadolu.edu.tr adresine e-posta aracılığıyla
iletilebilir.

Medine

Cidde

Riyad

Arş.Gör.Gökhan ÖNDER
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