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Anadolu Üniversitesi” Engelsiz
Üniversite Bayrak Ödülleri”ni
Topladı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ilk kez
üniversitelere verilmesi planlanan ve kamuoyunda
farkındalık oluşturulması adına düzenlenen
“Engelsiz Üniversite Bayrakları” ile “Engelsiz Program
Nişanları” sahiplerini buldu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet
Karabay, YÖK Başkanı Prof.Dr. M. A. Yekta Saraç,
YÖK Kurul Üyesi ve YÖK Engelli Öğrenci Komisyon
Yürütücüsü
Prof.Dr.
Zeliha Koçak Tufan’ın
katılımıyla düzenlenen
ödül
töreni,
YÖK
Konferans
Salonu’nda
gerçekleştirildi. Törene,
Anadolu Üniversitesini
temsilen
Açıköğretim
Siteminden
Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.
Yücel Güney, Engelliler
Araştırma
Enstitüsü
Müdürü ve YÖK Engelli
Öğrenci Komisyon Üyesi
Prof.Dr. İbrahim H. Diken, Engelli Öğrenci Birimi
Sorumlusu Doç.Dr. Osman Tutal katıldı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan,
konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Anadolu
Üniversitesi olarak engellilik ve engelli bireylerin
eğitsel, sosyal ve mekânsal yaşam kalitelerini
yıllardır göz önüne almaktayız. Ayrıca bu süreçleri de
‘yaşam boyu eğitim’ kapsamında desteklemekteyiz.
Bu çabalarımızı geçen yıl YÖK Üstün Başarı
Ödülü’nü, ‘Toplumsal Hizmet Kategorisi’nde alarak
gösterdik. Bugün alınan ödüller sayesinde de
yaptığımız çabaların YÖK nezdinde karşılığını
bulduğunu gördük. ‘Engelsiz Üniversite’ sloganı
ile çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”
İfadelerine yer verdi.
Engelsiz Üniversite Bayrakları;
• Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)
• Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)
• Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik (Mavi
Bayrak) olmak üzere 3 kategoride verildi.
Ayrıca programlar için de “Engelsiz Program Nişanı”
hazırlanarak sahiplerini buldu.
Anadolu Üniversitesi gerek Kampüsleri, gerek
birimleri ve gerekse programları ile toplam 21 ödül
/ ödül adaylığına lâyık görüldü. Anadolu Üniversitesi
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“Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülü” etkinliği
kapsamında en fazla ödül alan üniversite olma
başarısını da göstermiş oldu.
Anadolu Üniversitesinin, “Mekânda Erişilebilirlik”,
“Eğitimde
Erişilebilirlik” ve “Sosyo-Kültürel
Faaliyetlerde Erişilebilirlik” kriterlerine göre
Turuncu, Yeşil ve Mavi Bayrak almaya hak kazanan
ve aday olan birimleri ile “Engelsiz Program Nişanı”
alan programları aşağıdaki
gibidir:
Adaylıklar:
Mekânda Erişim - Turuncu
Bayrak
Adayı:
Anadolu
Üniversitesi
Yunus
Emre
Kampüsü, İki Eylül Kampüsü,
Açıköğretim Fakültesi, İşletme
Fakültesi, İktisat Fakültesi,
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi,
Spor
Bilimleri
Fakültesi, Yer ve Uzay Bilimleri
Enstitüsü ve Engelliler Entegre

Yüksekokulu
Eğitimde Erişim - Yeşil Bayrak Adayı: Anadolu
Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu
Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim - Mavi Bayrak
Adayı: Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre
Yüksekokulu
Ayrıca Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre
Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Yapı Ressamlığı Lisans Programı ve Bilgisayar
Kullanımı Bölümü Bilgisayar Operatörlüğü Programı
işitme engelliler alanında “Engelsiz Program Nişanı”
ile ödüllendirildi.
Kazanılan Bayraklar:
Mekânda Erişim - Turuncu Bayrak: Anadolu
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Yabancı Diller
Yüksekokulu
Eğitimde Erişim - Yeşil Bayrak: Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri
Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim (Mavi Bayrak):
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakülteleri, engellilerle ilgili “Sosyo-Kültürel
Faaliyetlerde Erişim” kriterine göre “Mavi Bayrak”
almaya hak kazandı.

Öğr.Gör. Serap UĞUR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi Eğitimde Engelleri
Kaldırmak için Çalışmalarına
Devam Ediyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
tarafından düzenlenen “II. Engelsiz Açıköğretim
Çalıştayı” 14 Mayıs tarihinde Öğrenci Merkezi
Salon 2009’da gerçekleştirildi. Açıköğretimde
dezavantajlı ve engelli öğrencilere yönelik
yapılan çalışmaları sunmak ve yapılacak olan
projeler hakkında bilgi alışverişi sağlamak
adına yapılan çalıştaya Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve
Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yücel
Güney’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen
Engelsiz Üniversiteler Çalıştayından farklı
olarak sadece Açıköğretim Sistemi ile öğrenim
gören bireylere yönelik düzenlenen Engelsiz
Açıköğretim Çalıştayının ikincisi, saygı duruşu
ve İstiklal Marşı ile başladı. Açıköğretim
Sisteminde kayıtlı olan öğrencilerin yaşadıkları

sorunlara yönelik geliştirilen çözümlerin ve
deneyimlerin akademik çevrelerle, STK’larla,
diğer paydaşlarla ve öğrencilerle paylaşıldığı
çalıştayda, Açıköğretim Sisteminde dezavantajlı
bireylerin eğitim öğretim süreci, sınav süreci,
erişilebilirliklerini/katılımını arttırmaya yönelik
düzenlemeler, Açıköğretim Sisteminde var
olan eğitim-öğretim materyali ve Açıköğretim
Sisteminde dezavantajlı bireylere yönelik
güncel projeler konulu grup çalışmaları
gerçekleştirildi.
Çalıştayda “Aramızda Engel Yok” sloganıyla
yola çıkan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi tarafından gerçekleştirilen “Engelsiz
Açıköğretim” kısa film yarışmasının kazananları
da belli oldu. Çalıştay, Açıköğretim Görme ve
İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Konseri ile
sona erdi.

Arş.Gör. Sibel ŞAHİN
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Çevrimiçi Kitap Topluluğundan
Engelsiz Açıköğretim
Kompozisyon Yarışması
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
Çevrimiçi
Kitap
Topluluğu
tarafından
“Engelsiz Açıköğretim” temalı kompozisyon
yarışması düzenleniyor. Engelsiz Açıköğretim
Kompozisyon
Yarışması,
dezavantajlı
bireylerin yükseköğretim süreçlerine dikkat
çekmeyi, toplumun dezavantajlı bireyleri ile
ilgili farkındalık yaratmayı ve Açıköğretim
Sisteminin engel tanımaksızın her yaştan ve
her kesimden bireylere sunduğu olanakların
yaygınlaştırılmasını
sağlamayı
amaçlıyor.
“Aramızda Engel Yok” sloganıyla yola çıkan
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
tarafından
gerçekleştirilecek
yarışma
Açıköğretim Sistemine kayıtlı tüm öğrencilerin
katılımına açık bulunuyor.
Son katılım tarihi 11 Haziran 2018
olarak belirlenen
yarışmada, adayların
cevrimicikitaptoplulugu@anadolu.edu.tr
adresine kompozisyonlarını göndermeleri
gerekiyor. Değerlendirme sürecinde seçiciler
kurulu “Engelsiz Açıköğretim” temasına uygun
kompoziyonlar arasından derecelendirme
yapacak. Değerlendirme içerik, üslup ve dil
ölçütlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek.
Yarışmada, dereceye giren ilk 3 kişi Tablet
Bilgisayarla ödüllendirilirken dereceye giren
10 kişiye Açıköğretim Kitap Seti gönderilecek.

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Görme ve İşitme Engelliler
Türk Halk Müziği Topluluğu
Müzikseverlerle Buluştu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Görme
ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu,
"Dillerdeki Türküler" konseriyle 14 Mayıs
Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle bir
araya geldi. Görme ve işitme engelli solistlerden
oluşan 16 kişilik koro ile 8 kişilik orkestranın yer
aldığı konserde Anadolu’nun farklı kültürlerini
yansıtan 20 türkü seslendirildi.
“Engelli bireyleri yalnızca eğitimde değil, sanat
ve sporda da görmek istiyoruz”
Geniş bir kadroyla müzikseverlere keyifli anlar
yaşatan konsere Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Naci Gündoğan’ın yanı sıra Rektör

Yardımcıları Prof.Dr. Yücel Güney ve Prof.Dr.
Adnan Özcan da katıldı. Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü Halkbilim Anabilim
Dalı Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör. Erdal
Uludağ’ın yönetimindeki konserde dinleyiciler
unutulmaz anlar yaşadı. Ayten Alpman’ın “Bir
Başkadır Benim Memleketim” adlı şarkısını
sahnede solistlerle birlikte seslendiren Prof.
Dr. Naci Gündoğan, konser sonrası duygularını
şu sözlerle dile getirdi: “Bizlere yaşama sevinci
veren bu güzel yürekli kardeşlerimiz hepimizi
çok duygulandırdı. Kendilerine gönülden
teşekkür ediyorum. Engelli bireyleri yalnızca
eğitim ve öğretimde değil, sanatsal ve sportif
faaliyetlerde de görmek istiyoruz.”

Arş.Gör.Dr. Ece DOĞANTAN
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Engelsiz Açıköğretim Kısa
Film Yarışması’nda Ödüller
Sahiplerini Buldu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
Çevrimiçi Sinema Topluluğu tarafından
düzenlenen “Engelsiz Açıköğretim” temalı
kısa film yarışması sonuçlandı. “Aramızda
Engel Yok” sloganıyla yola çıkan Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından
düzenlenen yarışma, Açıköğretim Sistemine
kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açık olarak
gerçekleştirildi.
Engelliler Haftasında dezavantajlı öğrencilerin
yükseköğretim süreçlerine dikkat çekmeyi,
toplumumuzun dezavantajlı bireyleri ile
ilgili toplumsal farkındalık oluşturmayı ve
Açıköğretim Sisteminin hiçbir engel tanımaksızın
eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik eğitim
hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı
amaçlayan yarışmaya başvurulacak filmlerin
en az 50 saniye, en çok 3 dakika olması ve 1
Ocak 2018 tarihinden sonra çekilmiş olması
istendi.
Son katılım tarihinin 10 Mayıs Perşembe
olarak belirlendiği yarışmada ödüller ise,
“Birincilik ödülü, dizüstü bilgisayar; ikincilik
ödülü: video kamera; üçüncülük ödülü, dijital
fotoğraf makinesi; mansiyon ödülü ise tablet
bilgisayar” olarak belirlendi.
“Yarışma bizim için daha da anlamlı”
Yarışma hakkında açıklama yapan Anadolu
Üniversitesi
Açıköğretim
Sisteminden
sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel
Güney, “Daha önce öğrencilerimize yönelik
uluslararası fotoğraf yarışması düzenlemiştik.
Şimdi ise yine Açıköğretim Sistemi
öğrencilerimize yönelik kısa film yarışması
düzenliyoruz. İlk kez gerçekleştirdiğimiz kısa
film yarışması olmasının yanında ‘engelsiz’
diye tabir ettiğimiz bireylere yönelik
farkındalık oluşturma sorumluluğumuz, bu
yarışmayı bizim için daha da değerli kılıyor.
Yarışmaya katılmayı düşünen öğrencilerimiz
yarışma
hakkında
detaylı
bilgiyi
http://engelsizaof.anadolu.edu.tr/
web
sitesinden alabilecekler.” dedi.
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Yarışmanın sonuçları açıklandı
Çevrimiçi
Sinema Topluluğu
tarafından
düzenlenen ‘Engelsiz
Açıköğretim
Kısa
Film Yarışması’nın kazananları II. Engelsiz
Açıköğretim Çalıştayı’nda, Anadolu Üniversitesi
Sinema Topluluğu yürütücüsü Öğr. Gör. Engin
Kılıçatan tarafından açıklandı. Engelsiz yaşama
ilişkin sorunların anlatıldığı filmlerde birinciliği
kazanan isim “Durak” filmi ile Cannur Daşkıran
oldu. İkincilik ödülü “Engeller” adlı filmi ile
Recep Yenice’ye giderken, üçüncülük ödülünü
“Başarmak” adlı filmi ile Direncan Babacan aldı.
Mansiyon ödülünü ise “Aramızda” adlı kısa filmi
ile Arzu Yalçın kazandı.

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Zonguldak İdare Mahkemesi
Başkanı Cemil Hulusi Parlak ile
Açıköğretim Hakkında
1982 yılında kurulan, uzaktan eğitim metoduyla
hizmet veren, Anadolu Üniversitesi’nin bir Fakültesi
olan Açıköğretim Fakültemiz; kendi ikamet ettiği ilde
üniversiteyi kazanamayan, farklı ilde okuma imkânı
bulamayan, hatta örgün olarak üniversite eğitimi
almaya fırsatı olmayan vatandaşlarımızın imdadına
yetişen, onların hayallerini gerçekleştiren, tüm
Türkiye’de hizmet veren, bunun yanı sıra KKTC’de,
Türki Cumhuriyetlerinde ve Batı Avrupa’da hizmet
sunan büyük bir camiadır.
Öncelikle böyle büyük bir ailenin mensubu olduğum
için çok büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek
isterim.
Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz
21. yüzyılda, bilgi teknolojileri hızla gelişmektedir.
Bilgi teknolojilerindeki bu gelişmeler, uzaktan
eğitim uygulamaları ile küresel iletişim ağının
gelişmesine de önemli katkılar sağlamaktadır.
İşte bu bilgi çağında, toplumun her kesiminde
yaşayan bireyler için iletişim, kaçınılmaz bir ihtiyaç
haline gelmektedir. Öte yandan teknolojideki hızlı
gelişmeler, bütün toplumları bilgi yoğun bir yaşama
doğru sürüklemektedir. Günümüzde uydu, fiber
optik, televizyon, radyo, bilgisayar, internet ve diğer
bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, eğitimin
yapısını ve biçimini etkilemekte, eğitimcileri, yeni
eğitim programları ve öğretme – öğrenme modelleri
geliştirmeye zorlamaktadır. İşte uzaktan eğitim
modelleri de, bu bilgi çağının en değerli eğitim ve
iletişim kaynaklarındandır.
Bizler,
Açıköğretim
Fakültemizin bize sunduğu bu
imkânların farkına varan, bu
imkânlardan yararlanan şanslı
insanlarız.
Elbette ki bizim bu süreçte
sıra arkadaşlarımız olmadı.
Teneffüslerde hocalarımızın
peşinden koşarak soru sorma
imkânımız olmadı. Kantinde
oturup çay içip, sohbetler
edemedik. Derslere geç kalıp,
korku ve endişeyle dersliklere
sızma heyecanı yaşayamadık.
Ancak bizim, klavyemizin
tek
bir
tuşu
altında,
parmaklarımızın
ucunda,
adeta koskoca bir bilgi ve
iletişim okyanusumuz vardı.
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Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Ders çalışmak için eKampüs’ümüz, araştırma
yapmak için akadema.anadolu.edu.tr’miz, 24 saat
açık e-kütüphanemiz, her türlü sorularımıza cevap
bulabileceğimiz aosdestek imkânlarımız oldu. Dahası,
özenle hazırlanmış kitaplarımız...
Kitap deyince birkaç şey söylemeden geçemeyeceğim.
Biz insanlar, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar,
yaşamımız boyunca birçok bilgiler öğreniriz. Okumak,
elbette uzun bir yolculuktur. Okuldan önce başlar ve
okuldan sonra da devam eder.
Esasen okumak bir arayıştır; hakikati, doğruyu,
güzeli arayış... Her arayış, içinde bir bulma heyecanı
barındırır. İlkini bulduğunuzda ikincisi, ikincisini
bulduğunuzda üçüncüsü başlar. Ve devam edip gider.
Her arayış ve buluştan sonra düşüncelerimiz değişir,
hayatı ve insanları daha iyi kavramaya başlar, yaşama
gücümüz ve sevincimiz artar.
İnsan hayatı, sadece okulla ya da eğitimle sınırlı
değildir elbette. Ancak önemli olan her insanın bir
hayalinin, bir hedefinin olmasıdır. Bu yüzdendir ki
geceler hayal kurmak için, gündüzler ise o hayallere
kavuşmak için...
Hayatın sonunda nerede olacağınızı bilmek
istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu
nedenle önce kendimize doğru hedefler belirlememiz
gerekir. Sonra o hedefe ulaşmada, sizin yolunuzu,
aldığınız eğitimler, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız
gösterecektir. Belki önünüze bir sürü engeller
çıkacak, bazen bocalayacak, zorlanacak, tökezleyecek,
fakat asla yılmayacaksınız. Başarmak için dik duracak,
engelleri bir bir aşacak, başarılı, mutlu ve özlemini
çektiğiniz güzel bir yaşam süreceksiniz.
İşte bu sebeplerle, bu hayat yolculuğunda, gerekli
tedbirleri almak, çok ama çok çalışmak gereklidir.
Karşınıza daima sınırsız sayıda seçenek ve yollar
çıkacaktır. Hangi yoldan gideceğiniz, o yolda nelerle
karşılaşacağınız, nasıl bir yaşam süreceğiniz ve yolun
sonunu nasıl getireceğiniz, size bağlı. Sokaklarda
iş arayan bir işsiz olmak, işçi olmak, memur olmak,
öğretmen, doktor, asker, polis, akademisyen, hâkim –
savcı olmak, iyi bir yuva kurmak, zirvelere ulaşmak,
diplerde kalmak, itibar görmek, kariyer sahibi olmak
ya da itilip kakılmak...
Tam bu noktada biraz kendi hayat hikâyemden
bahsetmek istiyorum. Böylelikle belki biraz önce
söylediklerimin, kendi hayatımda nasıl somutlaştığını
daha iyi anlatabilirim sizlere.
Ben, sekiz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olarak
dünyaya geldim. Rahmetli babam berberdi. Ailemizin

geçimini böyle sağlıyordu. Annem, okuryazar değildi;
çilekeş, fedakâr, yüreği sıcacık bir Anadolu kadınıydı.
Malatya’nın bir köyünden çocuklarını okutmak için
yıllar önce kalkıp şehre göç eden bir anne ve babaydı
onlar. Binlerce örneği olduğu gibi...
Çocukluk ve gençlik yıllarım Kırıkkale’de geçti
Tüm kardeşler okumaya âşıktık. Her birimiz sınıf
birincisi, okul birincisi, il birincisi olarak okuduk
hep. Ne var ki ortaokulu bitirdiğim yıl, iki ağabeyim
üniversitede okuyor, bir ağabeyim de üniversiteye
hazırlanıyordu. Rahmetli babamın berberlik yaparak
bütün kardeşlerimin eğitim giderlerini karşılaması
mümkün olmadığından, ailemin kararıyla ortaokulu
bitirdiğim 1980 yılında, MKE’nin Kırıkkale’de
bulunan Çırak Okuluna gönderildim. İki yıl eğitim
veren bu okul, bir sanat okulu idi. Yarım gün ders,
yarım gün MKE’nin silah fabrikalarında atölye eğitimi
veriliyordu okulda. Branşım torna – tesviye olmuştu.
İki yıllık eğitimin ardından, 16 yaşında, MKE Kırıkkale
Mühimmat Fabrikasında işçi olarak çalışmaya
başladım. Artık üniversitede okuyan kardeşlerimin
eğitim giderlerini, benim aldığım işçi ücretleri ile
karşılıyordu ailem.
İlkokulu ve ortaokulu birinciliklerle bitirdikten
sonra, daha 16 yaşında, 120 mm’lik yivli setli havan
mermisi üreten koskoca bir silah fabrikasında, okul
hayatından uzakta kalmak ve daha da önemlisi,
üniversitede okuyan kardeşlerimin eğitim giderlerini
karşılamak için aileme destek olmak, omuzlarıma
tonlarca bir yük yüklemişti. Sabah altı buçukta
güneş doğmadan evden çıkıyor, ancak güneş
battıktan sonra fabrikadan çıkıp eve gelebiliyordum.
Bir yandan fiziki yorgunluk, bir yandan eğitim
hayatından uzak kalmanın dayanılmaz psikolojik
yükü. Bazı geceler, düşünmekten ve üzülmekten
uyuyamadığımı hatırlıyorum. Yaptığım iki şey vardı,
birincisi sorumluluklarımı yerine getirmek, ikincisi
de hayal kurmaktı.
Ve 20 yaşıma geldiğimde, 18 ay er olarak askerlik
yükümlülüğümü yerine getirmek üzere askere gittim.
Askerlik dönüşü, ücretsiz izinli olduğum fabrika
hayatına geri döndüm. Bu arada kardeşlerimin
bir kısmı üniversiteyi bitirmiş, hayata atılmışları.
Böylelikle ailemizin maddi durumu da hızla
düzeliyordu.
22 yaşındaydım, askerliğini yapmış, ortaokul mezunu
bir fabrika işçisi... Ama hayallerim vardı. Dahası,
hayallerimi gerçekleştirecek gücüm, azmim ve
kararlılığım.
İşte aslında hayatımda, bir bakıma Açıköğretim
ile o yıllarda tanıştım. O yıllarda lise dışarıdan
bitirme sınavları il merkezlerinde ve klasik sınavlar
yöntemiyle gerçekleştiriliyordu. Liseyi dışardan
bitirip, üniversite sınavlarına girmekti hayalim...
Bir yandan sabahtan akşama kadar tezgâh başında
işçi olarak çalışıyor, bir yandan da geceleri ders

çalışıyordum. O kadar yoruluyordum ki ders çalışırken
uykuya karşı koyabilmek için, ayaklarımı soğuk su
dolu plastik bir leğenin içine sokuyordum.
Nihayetinde o yıl lisenin tüm derslerini vererek, liseyi
dışardan bitirdim, mezun oldum. Artık hedefime çok
az kalmıştı. Üniversite sınavında, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü
kazanmaktı hedefim.
Şükürler olsun ki, girdiğim üniversite sınavında, il
birincisi olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandım. 24
yaşında, askerliğini yapmış bir fabrika işçisi olarak...
Üniversiteyi kazanınca MKE’den istifa ederek,
fakülteye başladım. Aldığım kıdem tazminatı, eğitim
harcamalarımı karşılamaya da yetmişti zaten.
1990 yılında başladığım fakülteyi 1994 yılında
dereceyle bitirdim. Mezun olduğum günlerde açılan
ve girdiğim ilk iş sınavı olan idari yargı hâkimlik
sınavını kazanarak, 28 yaşımda hâkimlik stajına
başladım. Artık geceleri rahat uyuyabiliyordum, zira
kendime verdiğim sözü tutmuştum. Hayallerimin bir
bölümünü gerçekleştirmiştim.
Peki, bitti mi hayallerim? Asla. Hayaller olmadan,
gerçekler yaşanmaz.
Yıllardır
değişik
illerde
bulunan
idare
mahkemelerinde hâkim olarak görev yapıyorum.
Okumaya ve yazmaya doyamadım. İşte bu açlığımı
Açıköğretim Fakültesiyle gidermeye çalışıyorum.
Adalet Bölümünden geçen yıl mezun oldum.
Kitaplarını keyifle okudum. Sınav günü yaklaştıkça
eski günlerdeki heyecanlarımı yaşamaya başladım.
Her sınavda daha yüksek puan almaya çalıştım. O
kadar hızlı geçti ki iki yıl, nasıl geçtiğini anlayamadım.
Her dönemde yüksek onur belgesi aldığımı da ifade
etmek isterim.
Şu anda üçüncü üniversite yolunda, İlahiyat Ön Lisans
programında öğrenciyim. Okumaya, öğrenmeye
devam ediyorum. İnşallah yeni kayıt döneminde yeni
bir bölüme daha kayıt yaptırmayı hedefliyorum.
Okumak uzun bir yolculuktur, beşikten mezara
kadar...
Bizlere ikinci, üçüncü üniversiteleri okuma imkânı
sunan
Anadolu
Üniversitesine, Açıköğretim
Fakültesine, kuruluşundan
bu güne kadar emek veren
tüm yönetici, akademisyen
ve personeline sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.
İyi ki varsınız. Yüz binlerce
insana
bir
nefessiniz,
umutsunuz,
güzelliklere
açılan
birer
umut
kapısısınız...
Unutmayınız ki inandığı
şeyi yapan insanın enerjisi
tükenmez.

Cemil Hulusi PARLAK
Zonguldak İdare
Mahkemesi Başkanı
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Başarı Belgesi Törenlerinin
Yeni durakları Tekirdağ, Edirne
ve Çanakkale Oldu
Açıköğretim Sistemi, her ilden başarılı öğrencileri
ile buluşmaya devam ediyor. Öğretici ve öğrenen
arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla başlatılan
başarı belgesi takdim törenleri kapsamında 10
Mayıs Perşembe günü Tekirdağ ve Edirne ile 11
Mayıs Cuma günü Çanakkale’de Açıköğretim
Sisteminde farklı programlarda öğrenim gören
başarılı öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.
Törenlere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr.
Yücel Güney, İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güler
Günsoy ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Celal
Hakan Kağnıcıoğlu ile pek çok öğretim elemanı ve
personel katıldı.
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Rektör yardımcımız, dekanlarımız ve büro
yöneticilerimizin konuşmalarına ek olarak öğrenci
temsilcilerimizin de konuşmalar gerçekleştirdiği
törenlerde Kalite Elçilerine de desteklerinden ötürü
belgeler takdim edildi. Müzik dinletileri, tanıtım
filmleri ve fotoğraf çekimlerinin de gerçekleştirildiği
törenlerle birlikte bugüne dek gerçekleştirilen
başarı belgesi takdim törenleri ve gidilen il sayısı
50’ye ulaştı.

Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN

e-Kampüs Sisteminde Yenilikler
Devam Ediyor: Eğitim Kütüphanesi
Öğrencilerin Hizmetinde
Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören öğrencilerin
diledikleri yerde ve zamanda ünite özetleri, deneme
soruları, canlı dersler ve videoları, sesli kitaplar vb.
e-ders materyallerine erişmelerine olanak tanıyan
e-kampüs platformunun son yeniliği olan Eğitim
Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine sunuldu.
e- Kampüs sisteminde Kariyerim sekmesinin altında
yer alan Eğitim Kütüphanesi bünyesinde pek çok
konuda öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttıracak
eğitim videoları yer alıyor. Bu konular arasında
Kişisel ve Mesleki Gelişim, Ofis Programları, Bilişim
Teknolojileri, Fotoğrafçılık, Grafik Tasarım, Web
Tasarım, Programlama, 3D ve Animasyon ve Video

Düzenleme yer alıyor. Öğrenciler kütüphanede
yer alan videolardan yararlanarak verimli ders
çalışma teknikleri hakkında bilgi edinebilir,
özgeçmiş hazırlamanın inceliklerini öğrenebilir ve
daha etkili sunumlar hazırlayabilir. Ayrıca binlerce
videodan oluşan kütüphane ile kullanıcı dostu web
siteleri oluşturabilir, ihtiyaç duydukları bilgisayar
programlarını nasıl hazırlayacaklarını öğrenebilirler.
Eğitim Kütüphanesine https://ekampus.anadolu.
edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

Arş.Gör. Dr. Gökhan ÖNDER
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AÖF Sınavlarında Açık Uçlu Soru
Uygulaması Devam Ediyor
18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim,
İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği doğrultusunda Açıköğretim
Fakültesi (AÖF) 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar
Dönemi Ara Sınavlarında açık uçlu sorular da
yer almaya devam ediyor. Yapılan bu yönetmelik
değişikliğiyle Açıköğretim sınavlarında çoktan
seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı,
doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da
sorulmasının önü açılmıştı.
Yürürlüğe girdiği tarihte Türk Dili ve Edebiyatı,
Felsefe, Sosyoloji ve Tarih olmak üzere dört
programda uygulanan açık uçlu sorular, Bahar
Dönem Ara Sınavlarında İktisat ve Konaklama
İşletmeciliği programlarının da eklenmesiyle altı
farklı program bazında altı farklı derste uygulandı.
Çağdaş Türk Romanı, Çağdaş Felsefe II, İktisadi

Büyüme, Termal ve Spa Hizmetleri, Türk Sosyologları
ve Hukuk Tarihi derslerinde uygulanan açık uçlu
sınav sorularını toplam 27 bin 209 öğrenci yanıtladı,
169 puanlayıcı ve 21 hakem değerlendirdi.
Sorular nasıl değerlendiriliyor?
Kısa cevaplı ve açık uçlu soruların değerlendirmesi
aşamasında, öğrencilerin cevap kâğıtları, alanında
uzman en az iki farklı puanlayıcıya gidiyor. Bu
puanlayıcılar, önceden hazırlanmış standart
puanlama anahtarlarına (rubrik) göre her bir soruya
puan veriyor. Kısa cevaplı sorular için verilecek bu
puanlar doğru ya da yanlış şeklinde değerlendiriliyor.
Açık uçlu sorular ise öğrencilerin bilgilerini ne
kadar doğru ifade edebildiklerine bağlı olarak 5
düzeyde puanlanıyor. Açık uçlu sorudan alınabilecek
en yüksek puan, iki çoktan seçmeli sorunun puan
değerine eşit oluyor.

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN
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Açıköğretim Sistemi İş Birliği
Toplantıları Devam Ediyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, kamu kurumlarına yeni eğitim teknolojilerini ve hizmetlerini,
AKADEMA ve e-Sertifika programlarını, sınavsız ikinci üniversite kapsamında yaşam boyu eğitim
fırsatlarını tanıtmak ve kamu kurumları ile gerçekleştirilebilecek iş birliği olanaklarını belirlemek amacıyla
toplantılarına tüm hızıyla devam ediyor.
İş birliği toplantıları kapsamında 8 Mayıs Salı günü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan
Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Sinan Aydın, İşletme Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Ergün Kaya ve Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi
Savaş Selahattin Ateş, IGA Hava Limanı İşletmesi
İstanbul Yeni Hava Limanı İnşaatı Operasyonel
Strateji Koordinatörü Songül ELÇİ’ye ziyarette
bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette gelecekteki iş
birliği fırsatları üzerinde görüş alışverişi yapılırken,
İstanbul Yeni Havalimanında çalışacak binlerce
insanın eğitim ihtiyaçlarının Açıköğretim Sistemi
ve Sivil Havacılık Deneyimi ile nasıl destekleneceği
konusunda gerçekleştirilebilecek iş birlikleri üzerinde
duruldu. Ayrıca tüm personele İkinci Üniversite ve
e-sertifika programları hakkında bilgilendirmede
bulunuldu.

İstanbul Yeni Havalimanı’na gerçekleştirilen
ziyaretten bir kare
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iş birliği
fırsatları görüşüldü
İş birliği toplantıları 8 Mayıs Salı günü Ankara’da iki
farklı kurumla sürdürüldü. İlk olarak, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ziyaret edildi. Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürü Dr. Muhammed Örnek, Anadolu
Üniversitesi Açıköğretimden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Güney, Sağlık Bilimleri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na
Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Nuray Gökçek Karaca,
gerçekleştirilen ziyaretten bir kare
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. M.
Recep Okur, Açıköğretim Fakültesi Grup koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi A. Nurhan Şakar ve Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Öğr.Gör.Dr. Şennur Öztürk tarafından
ziyaret edildi. Gerçekleştirilen toplantıda Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim hizmetlerinin
tanıtımının yanı sıra Açıköğretim Programları ve Sosyal Hizmet Programının uygulama dersleri ile ilgili
iş birliği fırsatları değerlendirildi. Görüşmede, kurum personelinin eğitimi için ilerleyen günlerde Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli bütün genel müdür ve daire başkanlarının katılımı ile kapsamlı bir
toplantı gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
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Ankara’da gerçekleştirilen ikinci ziyaret ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yücel Güney ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. M. Recep Okur tarafından Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gerçekleştirildi. Genel Müdür Yardımcısı Dr.
Metin Türker’e gerçekleştirilen ziyarette, ilk olarak
gerçekleştirilecek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.
Ortak çalışma alanlarının belirlendiği toplantıda,
Açıköğretim sisteminin tanıtımı da gerçekleştirildi.
İkinci üniversite ve e-Sertifika programları ile
ilgili tanıtım materyalleri tüm kurum personeli ile
paylaşıldı.
İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Seda
Tekeli ve İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.
İlhan Oral, 15 Mayıs Salı günü İŞKUR Atama Müdürü
Ali Avni Tantepe ve Eğitim Daire Şube Müdürü
Mehtap Bezmek ve ekibine ziyarette bulundu.
Gerçekleştirilen ziyarette Anadolu Üniversitesi
Açık ve Uzaktan Eğitim hizmetlerinin tanıtımının
yanı sıra iki kurum arasından gerçekleştirilebilecek
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na
işbirliği fırsatları değerlendirildi. Aynı gün bir diğer
gerçekleştirilen ziyaretten bir kare
ziyaret ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kuruma
gerçekleştirildi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumu Başkanı Av. Süleyman Arslan’ı ziyaret
eden ekip, ikinci üniversite ve e-Sertifika
programları ile ilgili tanıtım materyallerini
paylaşarak, yaşam boyu eğitim fırsatlarının
tanıtımını
gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen
toplantıda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumunun çalışma alanları ile ilgili önlisans ve
sertifika programlarının geliştirilmesi yönünde
çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
İŞKUR’a gerçekleştirilen ziyaretten bir kare

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na
gerçekleştirilen ziyaretten bir kare
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Benim Hikâyem
59 Yaşımda bir fotoğraf derneğine üye oldum. Bu zamana
kadar nerede kaldınız diyenler oldu. “Benzin vardı da ben
mi içtim?” dedim. “Üç çocuğu üniversitelerde tek maaşla
okutup iş güç sahibi yapmak zaman aldı. Ancak şimdi
sosyal faaliyetlerde bulunmaya hem zamanım hem de
maddi imkânım oldu.” dedim. Ve şu cümleyi de ekledim.
“Öğrenmenin ve de öğretmenin yaşı yoktur.” Dolayısıyla
fotoğrafla ve bunu icra edenlerle birlikteliğim başladı.
2014 yılında bunu akademisyen olarak yapma gayretine
girerek Açıköğretim Fakültesi Fotoğraf ve Kameramanlık
Bölümüne kayıt oldum. Üç dersim kaldı. Bunları da verince
mezun olacağım. Açıköğretime başlamam bana Fotoğraf
sanatı dalının birçok çalışmasında fayda getirmiştir.
Yaptığım sosyal etkinliğin akademisyen biri olmamdaki
yolu bilgiden geçiyor. Bunu bana sağlayan Anadolu
Üniversitesine şükranlarımı, sevgilerimi, saygılarımı
sunuyorum. Tekrar şunu söylüyorum: “Öğrenmenin ve de
öğretmenin yaşı yoktur.”
Mustafa Aydın / Adana
Ortaokul yıllarımda gönül verdiğim gazetecilik
televizyon muhabiri olma arzusunu, gelecek
kaygısıyla nedeniyle lise yıllarında gönül verdiğim
aerodinamik
mühendisliği
ile
değiştirdim.
Üniversitede Havacılık ve Uzay Mühendisliği
okuyup, Aerodinamik Mühendisi olarak görevime
başladım, ancak vakit buldukça gazetelere yazı
yazıp, radyolara bağlanıp haber ve yorum yaptım.
Bunları yaparken, bir gün bir arkadaşımın Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık
bölümünde okuduğunu gördüm. Ben niye
gazeteciliğe yakın bir bölüm okumuyorum diye
kendi kendime sordum ve hemen o sene Radyo
ve Televizyon Programcılığına başvurumu
yaptım. Şu an son sınıftayım ve bir ay sonra iyi
bir ortalamayla mezun olmayı bekliyorum. Bu
belki Açıköğretimde ilk bölümümdü ancak son
olmayacak. Ömrüm boyunca bir kaç bölüm daha okumayı
düşünüyorum. Şimdilik aklımdakiler: Havacılık Yönetimi, Tarih, İşletme, Kültürel Miras
ve Turizm, ve daha niceleri... Teşekkürler Anadolu Üniversitesi, teşekkürler Açıköğretim...

v

e

Abdullah Emre Çetiner / Ankara

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Sağlık İletişimi e-Sertifika
Programına Kayıtlar Devam Ediyor
Sağlık İletişimi e-Sertifika Programı, sağlık
alanında görev yapan her kademedeki sağlık
çalışanına daha etkili iletişim kurabilmelerini
sağlayacak bilgi ve becerileri sunmayı amaçlıyor.
Program sayesinde sağlık konusunda hizmet
veren tüm sağlık mensuplarının daha nitelikli
iletişim kurabilmelerinin sağlanması hedefleniyor.
Doktorlar, diş doktorları, psikologlar, ebeler,
hemşireler, yardımcıları, fizyoterapistler, odyologlar,
diyetisyenler, dil ve konuşma terapistleri, anestezi,
tıbbi görüntüleme tekniker ve teknisyenleri,
ağız ve diş sağlığı, ameliyathane, diyaliz, eczane
teknikerleri, iş ve uğraşı terapistleri, optisyenler, acil
tıp teknikerleri, çocuk gelişimcileri, sosyal hizmet
uzmanları, halkla ilişkiler, karşılama/danışma ve
yönlendirme masası, hasta ilişkileri, hasta hakları,
protokol hizmetleri birimlerinin sorumluları, tıbbi
sekreterler ve sağlık alanında hizmet veren diğer
meslek sahipleri, sağlık idareci ve yöneticileri bu
programın hedef kitlesini oluşturuyor.

Sağlık alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen
lise ve dengi okul mezunları, ön lisans ya da
lisans mezunları hatta lisansüstü eğitime sahip
olanlar, kısacası tüm sağlık personeli bu programa
kayıt
olabiliyor.
e-Sertifika
Programlarına
http://esertifika.anadolu.edu.tr/ adresinden başvuru
yapılabiliyor. Ders kapsamında katılımcılara Birey
ve Davranış, Etkili İletişim Teknikleri ve Sağlık
Kurumlarında İletişim dersleri sunuluyor.
• Birey ve Davranış: Birey, içinde yetiştiği çevrenin
bir ürünüdür. Aynı çevreyi paylaşanlar benzer
biçimde düşünürler. Kültür, toplumu oluşturan
kişilerin duyuş, düşünüş ve davranış birliğidir.
Bu derste, Güdüler ve Güdüleme, Duyular, Yaşam
Boyu Gelişim, Kişilik, Stres ve Sağlık Psikolojisi,
Normal Dışı Davranışlar, Psikoterapi ve Sosyal
Psikoloji konuları inceleniyor.
• Etkili İletişim Teknikleri: Bu ders kapsamında
katılımcılara, Etkili İletişim ve Doğru Anlamak,
Etkili İletişim ve Doğru Anlatma, Sanal İletişim,
Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet, İletişimde
Kalite, Etkili İletişimde Konuşma ve Dinleme,
Etkileme, Etkili İletişim ve İkna Edici Konuşma ve
Sözsüz İletişim: Etkili İletişimin Temeli konuları
hakkında ayrıntılı bilgiler sunuluyor.
• Sağlık Kurumlarında İletişim: Bu ders kapsamında
Sağlıkta Temel Kavramlar, Görevler ve Haklar,
Sağlık Kurumlarında Kurumsal İletişim, Sağlık
Hizmetlerinde Etkili İletişim Teknikleri, Hastayı
Tanıma ve Hastalar Arası İletişim, Hasta ve Sağlık
Personeli İletişimi, Hasta Yakınlarıyla İletişim,
Özel Hastalar ve Yakınlarıyla İletişim ve Sağlık
Hizmetlerinde Kriz ve Kriz İletişimi konuları ele
alınıyor.

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
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İş Hayatında Başarıya Götüren
Dersler AKADEMA’da
AKADEMA’da, “Kişisel Gelişim” kategorisi altında katılımcıların iş hayatında başarılı olabilmeleri için
faydalı dersler bulunuyor. Bunlardan biri de Doç. Dr. İlhan Oral tarafından yürütülen “Çalışan Hakları”
dersi. Katılımcılar, ders içeriklerine https://ekampus.anadolu.edu.tr/ İnternet adresinden ulaşılabiliyor.
Tamamlama Belgesi almak isteyen katılımcıların, dersin başlangıç tarihinden itibaren bitiş tarihine kadar
derslerde belirtilen etkinlikleri tamamlamaları gerekiyor.

“Çalışan Hakları” dersi kapsamında işçi hakları
konusu ele alınıyor ve işçi haklarının neleri
kapsadığı, işçi hakları konusunda en sık karşılaşılan
sorunların neler olduğu açıklanıyor. Derste iş
hayatına yeni girecek ve/veya iş hayatında yer
edinmiş bireylerin, çalışan hakları konusunda
bilinçlenmelerini sağlamak amaçlanıyor. 6 hafta
süren dersin haftalık planı ise şu şekilde:

•
•
•
•
•
•

Hafta 1: Fesih
Hafta 2: Kıdem Tazminatı
Hafta 3: Ücret
Hafta 4: Ücretli Tatiller ve İzinler
Hafta 5: Çalışma Süreleri
Hafta 6: Özel Olarak Korunması
Gereken İşçiler

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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İktisat Lisans Programı Sayesinde
Öğrenciler Pek Çok Alanda Bilgi
Sahibi Oluyor
Anadolu
Üniversitesi
Açıköğretim
Sistemi
bünyesinde uzun zamandır eğitim veren İktisat
Lisans Programı öğrenciler tarafından büyük
ilgi görüyor. Program günümüz ekonomilerini
kavrayabilecek, ekonomilerin güncel sorunlarını
algılayıp olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek
ve bunları yaparken hem sosyal hem de analitik
yönlü düşünebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.
İktisat Lisans programı kapsamında İktisada Giriş,
Genel Muhasebe, Genel İşletme gibi öğrencilerin
alanı temelden öğrenmelerini sağlayacak dersler
bulunurken; Mikro İktisat ve İktisadi Düşünceler
Tarihi gibi uzmanlık dersleri de veriliyor. Aynı
zamanda Ticaret Hukuku ve İdare Hukuku
gibi öğrencilerin ihtiyacı olan disiplinler arası
alanlardan da dersler okutuluyor. Programdan
mezun olan öğrenciler kamu sektöründe ve özel
sektörde memur, uzman, müfettiş olarak çalışacağı
gibi üniversitelerde akademik kadrolarda da
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istihdam edilebiliyorlar. İktisat Lisans Programı ile
ilgili detaylı bilgiye https://www.anadolu.edu.tr/
acikogretim/turkiye-programlari/iktisat-fakultesilisans-programlari-4-yillik/iktisat
adresinden
ulaşılabiliyor.

Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Anadolu Üniversitesi Tezsiz Yüksek
Lisans Programlarında Final
Sınavları Gerçekleştirildi
Anadolu Üniversitesi kapsamında sosyal bilimler
enstitüsü, fen bilimleri enstitüsü ve eğitim bilimleri
enstitüsü olmak üzere toplam üç enstitüde 13 tezsiz
yüksek lisans programı sürdürülmekte. Sürdürülen
tezsiz yüksek lisans programlarında, bahar dönemi
boyunca gerçekleştirilen canlı ders oturum sayıları,
bu oturumlara katılan toplam öğrenci sayıları ve
dönem boyunca kullanılan öğrenme malzemeleri

sayıları da ilgi çekici düzeyde. 2017-2018 öğretim
yılı bahar dönemi itibariyle toplamda 962 saat
süren 1217 canlı ders oturumu gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen bu oturumlara toplam 9716 öğrenci
katıldı. Ayrıca dönem boyunca toplam 4314 metin
tabanlı, 397 resim tabanlı ve 201 video tabanlı
öğrenme malzemesi öğrencilere sunuldu.
Gerek açılan program sayısı bakımından gerekse
de kayıtlı olan öğrenci sayıları bakımından giderek
büyüyen tezsiz yüksek lisans programlarında 20172018 dönemi gerçekleştirilen final sınavları ile
sona erdi. Anadolu Üniversitesi tezsiz yüksek lisans
programlarına kayıtlı olan 683 öğrenci, toplamda
97 dersten gözetimli bir şekilde gerçekleştirilen
sınavlara katıldılar. 20 Mayıs Pazar günü
gerçekleştirilen sınav organizasyonu sorunsuz bir
şekilde tamamlandı.

Arş.Gör. Hakan KILINÇ
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Açık Fikir: Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Karakter ve Değer Eğitimi Uzaktan
Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programı Kelebek Etkisiyle Sürüyor
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
toplumda şiddet, güvensizlik, kötü alışkanlıklar, saygı
ve sevgi eksikliği, hoşgörüsüzlük gibi davranışlarda
büyük bir artış gözlemleniyor. Toplumdaki bireyleri
bir arada tutan en önemli etmenlerden biri olan
ortak değerlerin yitirilmesi ve toplumsal yapıdaki
insani değerlerin azalması, gelecek nesiller için
de önemli bir tehdit oluşturuyor. Bu doğrultuda,
eğitim sisteminin etkili ve sorumlu insan yetiştirme
amaçlarına ulaşabilmesi için bir takım önlemlerin
alınması gerektiği ve çeşitli değerleri kazanmış
bireylerden oluşan bir toplum oluşturulması
amacıyla değer eğitiminin planlı bir biçimde
gerçekleştirilmesi zorunluluğu açıkça görülüyor.
Karakter ve değerlerin konuşmalarda, yazılarda,
hislerde, duygularda, davranışlarda, kısacası yaşamın
tamamında kendini göstermesinin kararların ve
seçimlerin de tutarlı ve güvenilir olmasına yardım
ettiği söylenebiliyor.
Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Sistemi
bünyesinde lisansüstü düzeyde verilen karakter ve
değer kazandırmaya yönelik eğitimin verilmesiyle
çok sayıda insan değer eğitiminden geçme fırsatını
elde ediyor. Bu eğitimi alan öğretmenler okullarda,
kamu ve özel sektörde çalışan bireyler görev
yaptıkları kurumlarda, anne ve babalar ise evlerinde
etkili değer eğitimi gerçekleştirebiliyor. Kendini
geliştirmeyi hedefleyen bireylere kişiliğin fiziksel,
entelektüel, ahlaki, estetik, sosyo-ekonomik, politik
boyutlarını içeren değerleri kazandırmaya yönelik
olan bu eğitimden geçen kişilerin doğrudan ya da
dolaylı biçimde değer eğitimi etkinliklerinde yer
alması, böylelikle toplumsal düzenin artması, etkili
vatandaşlardan oluşan bir toplum oluşturulması
umuluyor. Karakter Ve Değer Eğitimi Uzaktan
Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam
eden öğrencilerin kendilerinden başlayarak ailesi,
arkadaşları, yakın çevresi kapsamında bir dizi
duygu, düşünce, değer ve davranışı kelebek etkisi
ile harekete geçirmesi bekleniyor. Kelebek etkisi
uçan bir kelebeğin kanat rüzgârlarının etkisinin
geniş bir alanı etkilemesi olarak açıklanıyor. Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Karakter ve Değer Eğitimi
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Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
2017-2018 Bahar döneminde açıldı ve programa
50 öğrenci kayıt oldu. İlk mezunlarını vermek üzere
olan program, aşağıdaki öğrencilerin görüşlerinden
de anlaşıldığı gibi kelebek etkisi ile sürüyor.
Bizlerin şu an burada olabilmesi için yadsınmaz
bir emek harcamışsınız ve bizler bu programın ilk
mezunları olarak kelebek etkisini başlatmak üzere
ilk kanat çırpan öğrencileriniz olacağız. Sevgi,
minnet, aydınlık ve saygılarımla. (Öğrenci)
Ben lisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliğinde
yaptım. Ve yine lisansüstü eğitimimi uzaktan eğitim
yoluyla ‘Karakter ve Değer Eğitimi’ üzerine yapmak
beni çok mutlu ediyor. Çünkü bir eğitimci olarak
çok önemli ve toplumu sağlıklı bir şekilde ayakta
tutacak kavramın ‘değer’ olduğuna inanıyorum. Bu
programa başlarken bu konunun bu kadar detaylı,
her kesime ve her yaşa verilmesi gerektiğini
bilmiyordum, öğrenmiş oldum, farkındalığım arttı.
Uzaktan eğitim yoluyla değer eğitimi verilmesinin
çok elzem olduğunu düşünüyorum. (Öğrenci)
Eğitim için illa bir okul çatısı olması gerekmez,
eğitim her yerde verilebilir. Uzaktan eğitimin diğer
derslerde olduğu gibi değerler eğitiminde de etkili
olabileceği görüşündeyim. Hatta bir Sosyal Bilgiler
öğretmeni olarak değerlerle ilgili birtakım bilgiler
edinmiştim ancak uzaktan eğitim sistemi sayesinde
katıldığım bu programla öğrendiğim bilgileri daha
da içselleştiriyorum. Böyle bir programı açtığınız için
siz değerli hocalarıma ve Anadolu Üniversitesine
çok teşekkür ederim. Böyle modern ve çağdaş
sistemlerle eğitimin önünün daha da açılması beni
çok mutlu ediyor. (Öğrenci)
Uzaktan eğitim yoluyla değerler eğitimi verileceğine
inanan biriyim. En azından şu an etkisini çok rahat bir
şekilde görebiliyorum. Bence örgün eğitimden tek
farkımız öğrencilerin sanal ortamda buluşmasıdır.
Biz daha şanlısıyız çünkü daha fazla makale
okuyoruz ve herkes birbirinin fikirlerini öğrenip
zihnimizde yeni farkındalıkların oluşmasını sağlıyor.

Ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar toplumda
düzenin sağlanmasına yardımcı olur. Onun için
uzaktan eğitim bence üstüne düşen görevi yerine
getirmektedir. (Öğrenci)

lisans yapmam pek mümkün değildi. Ben ve benim
gibi kişiler için uzaktan eğitim çok güzel bir fırsat,
bundan dolayı bu programda emeği geçen tüm
hocalarıma teşekkür ediyorum. (Öğrenci)

Geniş kitlelere hitap eden uzaktan eğitim sayesinde
şu an asla bir araya gelemeyecek tahminim 50 kişi
‘’Karakter ve Değer Eğitimi Uzaktan Öğretim Tezsiz
Yüksek Lisans Programını’’ almaktayız. Günümüz
şartlarında değerler eğitimi olmazsa olmazımız.
Çünkü değişen ve gelişen dünya ile beraber
televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi,
internet, oyuncaklar ve reklâmlar aracılığıyla bütün
dünya, artık çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur.
Etkileşim bu kadar fazla olunca insanların bir
cankurtarana ihtiyacı var ki bu da tahmin ettiğiniz
gibi DEĞERLER EĞİTİMİ … Umarım bu kadar önemli
olan değer eğitimi uzaktan eğitim programlarıyla
daha geniş kitlelere ulaşır ve aydınlık bir geleceğe
kavuşuruz… (Öğrenci)

Eğitim bilimi her zaman en çok ilgilenmek istediğim
konulardan biri oldu. Üniversiteyi bambaşka bir
bölümde okudum. Ama uzaktan eğitimle açılan
bu yüksek lisans programı ile birlikte, büyüyen
üç çocuğuma ve yoğun hayat tempoma rağmen,
bu konuda eğitim almak nasip oldu, mutluyum.
Değerler eğitimi hayatımızın her alanında, hangi
mevkide olursak olalım bize lâzım. Uzaktan eğitim
ise, şartlarımızı kolaylaştıran, öğrenmeye devam
etmemizi sağlayan bir program. Bu program için
verdiğiniz emekler, eminim birçok eğitim sevdalısının
yoluna ışık tutacak... Biz de bu programın yolu
aydınlanan ilk öğrencileri olacağız, teşekkür ederiz.
(Öğrenci)

Uzaktan eğitim yoluyla değer eğitiminin faydalı
olacağı görüşündeyim. Anadolu Üniversitesi uzaktan
eğitim programlarıyla geniş bir öğrenci kitlesine
sahip. Özellikle çalışan, örgün eğitim alamayacak
bireylerin çok güzel faydalandığı uygulamalara
sahip. Anadolu Üniversitesinin var olan bu eğitim
olanaklarını değer eğitiminde kullanması olumlu
sonuçlar doğuracaktır. Bu program benim için
güzel bir fırsat oldu, uzaktan eğitim dışında yüksek

Değer eğitiminin yapılması giderek bozulan,
yozlaşan bir dünya için kaçınılmaz bence. Uzaktan
eğitim sayesinde bu eğitimi alabilecek kişi
sayısını arttırmak mümkün oluyor. Evde, işyerinde,
okulda, dükkânda aynı anda birden fazla yere
ulaşmak mümkün oluyor. Peki, bu eğitim sadece
eğitim alanları mı etkiliyor? HAYIR! Eğitimi alan
kişi çocuğuna, annesine, babasına, öğrencisine,
komşusuna vs. bunu anlatıyor ve kocaman bir
kitleye ulaşılmış oluyor. (Öğrenci)

Prof.Dr. Handan DEVECİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Karakter ve Değer Eğitimi Anabilim
Dalı Başkanı
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