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 Açıköğretimde Yeni Dekan 
Yardımcıları Göreve Başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 
yeni dekan yardımcıları göreve başladı. 5 Ekim 
Cuma günü Açıköğretim Fakültesi Dekanlık Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşen törene Açıköğretim 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, görev 
süresi dolan dekan yardımcıları Doç. Dr. Recep Okur 
ve Dr. Öğretim Üyesi Sinan Aydın, görevi devralan 
dekan yardımcıları Doç. Dr. Alper Kumtepe ve Dr. 
Öğretim Üyesi Serpil Koçdar, görevine devam eden 
dekan yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Fırat, Doç. Dr. 
Murat Akyıldız ve Merkez Büro Yöneticisi Öğr. Gör. 
Salih Gümüş katıldı.

Görev süresi dolan dekan yardımcılarını tebrik eden 
Prof. Dr. Yücel Güney, “Görevi süresince çalışma 
arkadaşlarım ellerinden geleni yaptılar. Emeği ve 
çabaları için kendilerine gerçekten çok teşekkür 
ediyorum. Bu bir bayrak yarışı, bundan sonra da aynı 
görevi yeni gelen arkadaşlarımız devam ettirecek.” 
şeklinde konuştu.

Arş.Gör. Gözde TÜRKTARHAN
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 Açıköğretim Sistemi Yüz Yüze Dersler 
ile Öğrencilerin Başarılarını 

Arttırmayı Hedefl iyor

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, 
her dönem Yüz Yüze Öğretim Hizmetleri kapsamında bazı dersleri hiçbir 
ücret ödemeden yüz yüze görebilme olanağı elde ediyor. Yüz yüze dersler, 
öğrencilere ayrıca şu imkanları da sunuyor:

• Zorluk yaşadıkları derslerle ilgili sınıf ortamında eğitim alma ve 
anlamadığı konuyu öğretim elemanına sorarak öğrenme,

• Üniversite ortamını yaşayarak üniversiteli olma ve aidiyet 
duygusunu hissetme, 

• Öğretim elemanları ve öğrenci arkadaşları ile sorunlarını sınıf ve 
kantin ortamında paylaşma, 

• Kütüphane, sempozyum, konferans ve kampüs içindeki sosyal 
etkinliklerden faydalanma.

2018 – 2019 eğitim öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme 
Fakültelerine kayıtlı öğrencilere yönelik yüz yüze verilecek dersler, güz 
döneminde 13 Ekim 2018 Cumartesi günü başlayacak ve 11 Ocak 2019 
Cuma günü sona erecek. güz dönemi ders programları 8 Ekim Pazartesi 
tarihinden itibaren, derslerin yapılacağı binalarda, Açıköğretim bürolarında 
ve https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/ogrenme-ortamlari/yuzyuze-
ogretim-hizmetleri  İnternet sayfasında ilan edildi.

Öğrenciler, yüz yüze derslere öğrenci kimliklerini göstererek ücretsiz 
katılabiliyor

Konuyla ilgili görüştüğümüz Yüz Yüze Öğrenim Hizmetleri Koordinatörü 
Dr. Öğretim Üyesi Çetin Polat, yüz yüze verilen derslerin öğrencilerin 
daha yüksek puanlar elde etmesine yardımcı olacağını, lisansüstü eğitim 
olanaklarına erişmesinde kolaylık ve avantaj sağlayacağını ifade etti. Polat 
sözlerine şöyle devam etti: “Öğrencilerimiz, yüz yüze derslere öğrenci 
kimliklerini göstererek ücretsiz katılabiliyor. Öğrencilerimize, başarılarına önemli katkı sağlayacağını 
düşündüğümüz yüz yüze derslere muhakkak katılmalarını öneriyoruz.”

Güz döneminde yüz yüze öğretim yapılacak dersler; Matematik I, Genel Muhasebe I, İktisada Giriş I, Osmanlı 
Türkçesine Giriş I, Mikro İktisat, İstatistik I, Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim I, Denetim, İngilizce I, 
Arapça I, Arapçı III olarak belirlendi.

2018 – 2019 Öğretim Yılı Güz Döneminde yüz yüze dersler tüm illerde ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, 
İskenderun) olmak üzere toplam 87 merkezde yapılacak (İstanbul’da 3 merkez: Avrupa Yakası – Davutpaşa, 
Anadolu Yakası – Göztepe ve Maltepe; Ankara’da 2 Merkez: Cebeci ve Beşevler).

Dr.Öğr.Üyesi H. Cem SAYIN

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/ogrenme-ortamlari/yuzyuze-ogretim-hizmetleri
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/ogrenme-ortamlari/yuzyuze-ogretim-hizmetleri
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/ogrenme-ortamlari/yuzyuze-ogretim-hizmetleri
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Eğitim içeriklerinin hazırlanmasından sınavların uygulanmasına kadar geçen süreçteki her adımın büyük 
bir titizlikle planlandığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (AÖS), kurulduğu günden bu yana gerek 
eğitim içeriklerinde gerekse sınav hazırlık ve organizasyonunda yenilikler sunmaya devam ediyor.  Bu 
yeniliklerden birisi de Açıköğretim Fakültesi Test Araştırma Birimi (TAB) tarafından sınavlarda kullanılacak 
soruların hazırlanmasında soru yazarlarına yardımcı olması amacıyla hazırlanan “Çoktan Seçmeli Soru 
Kılavuzu”. 

AÖS’te kayıtlı öğrencilerin başarı durumlarının belirlenmesinde temel ölçme aracı olarak çoktan seçmeli 
testler kullanılıyor. Testlerde kullanılmak üzere çeşitli kurumlarda görev yapan akademisyenler (soru 
yazarları) tarafından hazırlanan sorular, Açıköğretim 
Fakültesi TAB uzmanları tarafından test tekniği ve 
içeriğe uygunluk açılarından incelenerek soru bankasına 
dâhil edilmekte ve teknik redaksiyonu yapılarak ders 
kitaplarının editörleri tarafından onaylandıktan sonra 
sınavlarda kullanılıyor. Öğrencilerin kazanımlarının 
doğru bir şekilde ölçülebilmesi için soruların hem 
teknik açıdan hem de yazım ve anlatım bakımından 
belirli ölçütlere göre hazırlanması gerekiyor. 
Hazırlanan kılavuzda bu ölçütler detaylı bir şekilde 
açıklanarak çoktan seçmeli soru hazırlamada göz 
önünde bulundurulması gereken ilkeler örnek sorularla 
açıklandı, soru yazımı ve redaksiyonu çalışmaları 
sırasında yararlanılacak bazı kurallara yer verildi. Son 
olarak da testlerin uygulanması sonucu elde edilen 
madde analizlerinin nasıl yorumlanacağı örnek bir 
madde analizi tablosu üzerinden gösterildi. Ayrıca, 
kılavuzda çoktan seçmeli soru hazırlamada göz önünde 
bulundurulacak her bir ilke ve madde analizlerinin 
yorumlanması için Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge 
(ÖTAG) Biriminin katkılarıyla hazırlanan kısa videolara 
karekodlar ile erişim olanağı da sunuldu. 

Açıköğretim Sistemi, eşsiz deneyimi sayesinde kendi 
sınavlarına ek olarak Türkiye’nin en önemli sınav 
organizasyonlarını da yürütüyor. Bu başarısını bir adım 
ileriye taşımada önem taşıyan Kılavuzun, başta Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Sistemi soru yazarları olmak 
üzere tüm soru yazarlarına yararlı olacağını umuyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Nejdet KARADAĞ
Arş. Gör. Dr. Dilşad TEKİN

 Açıköğretim Sistemi Çoktan 
 Seçmeli Soru Hazırlama Kılavuzu 
 Yayımlandı
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 2017-
2018 eğitim öğretim yılında “Engelsiz AÖF” 
sloganıyla konser, yarışma ve çalıştay gibi farklı 
etkinlikler gerçekleştirdi. Bu çalışmalar neticesinde 
iki kitap hazırlandı. Bunlardan biri dezavantajlı 
bireylerin yükseköğretim süreçlerine dikkat 
çekmek, toplumun dezavantajlı bireyleri ile ilgili 
farkındalık yaratmak ve Açıköğretim Sisteminin 
engel tanımaksızın her yaştan ve her kesimden 
bireylere sunduğu olanakların yaygınlaştırılmasını 

sağlamak için gerçekleştirdiği “Engelsiz 
Açıköğretim” başlıklı kompozisyon yarışmasına 
gönderilen kompozisyonları içeren Engelsiz 
Açıköğretim Öğrenci Kompozisyonları kitabı 
diğeri ise Açıköğretim Fakültesinde eğitim alan 
engelli ve dezavantajlı öğrencilere ilişkin mevcut 
durumun gözden geçirilmesi, başarılı yönlerin 
ve yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözüm 
önerilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 
çalıştayda yapılan Eğitim-Öğretim”, “Sınav”, 
“Öğrenme Materyalleri”, “Erişebilirlik – Katılım” 
ve “Güncel Projeler” başlıklı  grup çalışmalarının, 
Açıköğretim Sisteminde engelli öğrencilere verilen 
hizmetlere ait istatistik, grafi k tasarımları ve sunular 
ile etkinliğe ait değerlendirme ve sonuçlarının 
yer aldığı 2. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı kitabı. 
Basım sürecinde olan kitapların PDF’lerine 
http://engelsizaof.anadolu.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir.                                                                                                             

Arş. Gör. Sibel ŞAHİN

 “Engelsiz AÖF” Etkinliklerinden İki 
Kitap Hazırlandı

http://engelsizaof.anadolu.edu.tr
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 Açıköğretimde Mobil Kayıt Dönemi

Ankara Aydınlıkevler Bürosu, Ankara Kızılay 
metrosunda 14 Eylül Cuma gününden başlayarak 
23 Eylül Pazar gününe kadar 10 gün süreyle, 10.00 
– 22.00 saatleri arasında İkinci Üniversite tanıtım 
faaliyetleri kapsamında stand açtı. Açılan tanıtım 
ve kayıt standında Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) 
kuruluşundan bu yana tarihsel gelişimine ait 
fotoğrafl ar sergilendi. Ayrıca, 4 adet sinevizyon 
ekranında tanıtım fi lmleri yayınlandı.

Ankara’nın  en işlek metro duraklarından biri olan 
Kızılay metrosunda yapılan tanıtım faaliyetlerinde 
birçok öğrenci adayına ulaşılarak, Ankara ilinde 
yapılan en etkili tanıtımlardan birisi gerçekleştirildi. 

Bu tanıtım sürecinde ortamın sağladığı imkânlar 
sayesinde ikinci üniversite başvuruları alındı. Mobil 
öğrenci kaydı için öğrencilerden gelen yoğun istekler 
sonucunda AÖF Dekanlığından gerekli izinler 
alınmasının ardından etkinliğin son 2 gününde 
öğrenci kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Evraklarında 
problem olmayan ve ödemelerini önceden ya da 
bankamatikler aracılığıyla gerçekleştirmiş olan 
yaklaşık 60 öğrencinin kaydı alındı. Standı ziyaret 
edenlerden ve 2. Üniversiteye kayıt yaptıran 
öğrencilerden olumlu geri bildirimler alındı.

Çalışma, mobil tanıtım ve kayıt işlemleri için örnek 
niteliği taşıyor

Mobil kayıt işlemlerine yönelik bu 2 günlük bu 
çalışma, işlemlerin yaygınlaştırılması için örnek 
bir uygulama niteliği taşıyor. Ankara Aydınlıkevler 
Bürosu Öğr. Gör. Ayla Erşen ve Yönetici Yardımcısı 
Öğr. Gör. Perihan Öndeş tarafından yapılan geri 
bildirimde, mobil kayıt uygulamasında görev alan 
tüm personelden de olumlu geri bildirim alındığı 
vurgulandı. Standı ziyaret edenlerin de olumlu geri 
dönüşleri ışığında, kayıt dönemlerinde özellikle 
büyük şehirlerde yaşayanlar için mobil tanıtım 
ve kayıt stantlarının olmasının, İkinci Üniversite 
fırsatının tanıtılması ve kolay kayıt işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi açısından önemli bir role sahip 
olacak.

Öğr. Gör. Salih GÜMÜŞ 
Arş. Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
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 Ankara Cebeci Bürosundan Bir 
Kariyer Görüşmesi

Bültenimizin bu sayısında 
Ankara Cebeci Bürosunun, 
öğrencilerimizden Sevil Uslu’ya 
vermiş olduğu kariyer hizmetine 
yer verdik. Büro Yöneticisi Meral 
Alparslan’a paylaşımlarından 
dolayı teşekkür eder, 
çalışmalarında başarılar dileriz.

M.A.: Hoş geldiniz Sevil Hanım. 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi (AÖF) İktisat alanında 
öğretim görevlisi kadrosu ile 
görevliyim ve aynı zamanda Ankara/
Cebeci Büro Yöneticisi olarak görev 
yapmaktayım. Sizinle Anadolu 
Üniversitesi İşletme Fakültesinde 
okurken üniversitemizin yüz yüze 
eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü 
dersliklerde tanıştık ve ben de 
derslere aksatmadan devam eden 
gayretli ve ilgili bir öğrenci izlenimi 
oluşturmuştunuz. Görme engelli bir 
öğrencimiz olarak o dönemlerde sizin 
bu yönünüzü ve azminizi çok takdir 
etmiştim. Bunu özellikle belirtmek 
isterim. O günlerden bu günlere tam 
bir Anadolu Üniversitesi sevdalısı olduğunuzu 
memnuniyetle görmekteyim. Sizi tanımak adına biraz bize 
kendinizden bahsedebilir misiniz?

S.U.: Teşekkür ederim. 1983 yılında Ankara’nın Beypazarı ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi 
Ankara’da tamamladıktan sonra 2006 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne kayıt yaptırdım ve 
2010 yılında mezun oldum. Üniversitemizin bir yükseköğretim programından mezun ya da bir yükseköğretim 
programında okuyanlar için sınavsız ikinci üniversite faaliyetinden haberim olduğu için 2015 yılında 
ikinci üniversite kapsamında Sosyoloji Bölümüne kayıt yaptırdım. Halen bu bölümde eğitimime devam 
etmekteyim.

M.A.: Nasıl bir kariyer yolu planladınız, sakıncası yoksa bizimle paylaşır mısınız?
Memnuniyetle paylaşabilirim. Öncelikle İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Kamu Personeli Seçme 
Sınavı’na (KPSS) hazırlandım ve KPSS Engelli kontenjanından Milli Eğitim Bakanlığına memur olarak 
yerleştim. Sonrasında memur olarak çalışma hayatına atıldım. Bu arada hizmet içi eğitim programlarına 
katılarak (Bilgisayarlı Muhasebe ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) sertifi kalarımı aldım. 

M.A.: Sanıyorum gelecekteki kariyer planlamaları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 
öğretmen olarak görev yapmak gibi bir düşünceye sahipsiniz. İşletme fakültesinde okurken üniversitemizin 
yüz yüze eğitim kapsamında yürüttüğü dersler sırasında dersime giren bir öğrenci olarak ilginiz ve 
gayretiniz dikkatimi çekmişti. Bu anlamda tüm engelli öğrencilerimize bir rol model olduğunuzu 



Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
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düşünüyorum. Anadolu Üniversitesini yakından 
tanıyan bir öğrencimiz olarak size kendini geliştirme 
anlamında 7’den 77’ye herkese açık ve ücretsiz olan 
AKADEMA programlarımızdan bahsetmek isterim. 
Bu programlarda yaşam boyu eğitim vizyonu 
kapsamında kişilere çeşitli konularda katkı sağlayan 
ve bunu gerçekleştirirken maddi olarak hiçbir külfet 
getirmeyen bir uygulamadır. Burada araştırma ve 
değerlendirme, dil öğrenimi, eğitim, fen ve teknoloji, 
güzel sanatlar, hukuk, kişisel gelişim, müzik, özel 
eğitim, sağlık, sosyal bilimler ve spor, yönetim ve 
ekonomi kategorilerinde çok sayıda alt bölüm yer 
almaktadır. İlgi alanlarınıza ve kariyer planlarınıza 
göre ilgi duyduğunuz bir alanda bu programlara 
ücretsiz kayıt olabilirsiniz. 

S.U.: AKADEMA hizmetinden nasıl faydalanabilirim?

M.A.: ANADOLUM eKampüs sistemi üzerinden 
giriş yapabilirsiniz. Giriş yapabilmeniz için önce 
sistemde kayıt kısmından ilgili alanları doldurarak 

kaydınızı gerçekleştirmelisiniz. AKADEMA yaşam 
boyu öğrenme odaklı bir hizmettir ve herkese 
ön koşul olmaksızın ücretsiz eğitim fırsatı sunar. 
12 farklı kategoride 57 ders ile hizmet sunar. 
https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden 
sisteme kayıt yaptırabilirsiniz. 

S.U.:  AKADEMA da dersler nasıl yürütülmektedir?

M.A.: Rehber gözetimli ve bireysel olmak üzere iki 
tür ders bulunmaktadır. Dersler seçildikten sonra 
ders içeriklerine ulaşılabilmektedir ve danışman 
öğretim elemanı ile iletişim ANADOLUM eKampüs 
ortamında kurulmaktadır. Açılan ders içeriklerine 
yılın her günü 7/24 erişilebilmekte ancak rehber 
gözetimli derslerin öğretim elemanları ile sadece yıl 
içinde belirli zamanlarda iletişim kurulabilmektedir.
S.U.:  Verdiğiniz değerli bilgiler ve kariyer desteğiniz 
için çok teşekkür ederim.

https://ekampus.anadolu.edu.tr/


Perakendeciliğe Giriş e-Sertifi ka Programında 
perakendeciliğe giriş, tüketici davranışları, mağaza 
atmosferi konularında güncel bilgiler aktarılarak, 
katılımcıların mevcut bilgi ve yeteneklerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Bu 
programa kayıt yaptıran katılımcılar, kendilerine 
gönderilen uzaktan öğretim yöntemine göre 
hazırlanmış ders kitapları ve Anadolum eKampüs 
Sisteminde sunulan e-öğrenme hizmetlerinden 
yararlanarak sertifi ka sınavlarına hazırlanıyor.
Perakendeciliğe Giriş e-Sertifi ka Programı 
kapsamında katılımcılara Perakendeciliğe Giriş, 
Tüketici Davranışları, Mağaza Atmosferi dersleri 
sunuluyor:
• Perakendeciliğe Giriş: Bu derste, pek çok 

ülkenin ekonomisinde önemli bir yer 
oluşturan ve önemli bir istihdam kaynağı 
olan perakendecilik sektörü ele alınıyor. 
Ders kapsamında perakendeciliğin tanımı, 
kapsamı ve önemi, perakendeciliği etkileyen 
çevresel faktörler, perakendecilikte etik ve 
sosyal sorumluluk, perakendecilik türleri, 
sahiplik açısından perakendecilik ve hizmet 
perakendeciliği ve uluslararası perakendecilik 
konularına değiniliyor.

• Tüketici Davranışları:  Bu derste tüketici davranışı 
kavramı ve özellikleri, öğrenme ve güdülenme, 
algılama ve ilgilenim, tutum ve değerler, kişilik, 
benlik ve yaşam biçimleri, danışma grupları ve 
aile, sosyal sınıf ve kültür ve tüketici karar ve 
satın alma süreçleri konularında bilgi veriliyor. 
Tüketici davranışlarının çözümlenmesi, üretimi 

gerçekleştiren işletmelerin tüketiciyi daha iyi 
kavramaları açısından önem taşıyor. Bu derste, 
tüketicilerin davranışları çözümlenirken 
bireysel (psikolojik) etkenler ve toplumsal 
kültürel etkenler üzerinde duruluyor.

• Mağaza Atmosferi: Mağaza atmosferi vitrinden 
dekorasyona, ürün teşhirinden ürünlere alan 
tahsisine kadar pek çok konuda yapılacak 
düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin 
tüketicilerde yaratacağı etkileri kapsıyor. 
Mağaza atmosferi; müşterilerin alışverişten 
aldıkları zevki, mağazada geçirdikleri zamanı, 
harcama eğilimlerini ve mağazaya tekrar 
gelme olasılıklarını önemli ölçüde etkiliyor. 
Bu nedenle de mağaza atmosferine ilişkin 
düzenlemeler perakendeci kurumlar için 
hem kritik bir karar alanı hem de rekabette 
ayırt edici bir üstünlük anlamına geliyor. Bu 
ders kapsamında; kimlik ve imajın ışığında 
mağaza atmosferi ve etkileri, mağazanın 
dış tasarımı ve vitrin düzenlemesi, mağaza 
içi düzenlemeler ve ürünlerin sergilenmesi, 
mağazalarda donatılar ve ışık, işaret, satın alma 
noktası malzemelerinin kullanımı, mağaza 
atmosferindeki koku, tat, dokunma ve hissetme 
ile ilgili faktörler, mağazalarda renk ve müzik 
kullanımı ve müşterilerle iletişim, mağaza 
içi yerleşim düzeni ve sanal mağazalarda 
atmosfer konularına değiniliyor.

 Perakendeciliğe Giriş e-Sertifi ka 
Programı Mesleki Gelişim 

Fırsatları Sunuyor
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 Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi bünyesinde bir süredir 
eğitim veren Uluslararası İlişkiler 
lisans programının yanı sıra 
İngilizce dilinde eğitim veren 
Uluslararası İlişkiler lisans 
programı da öğrencilerin büyük 
oranda tercih ettiği programlardan 
biri. Bu programın öğrencilerine 
kazandırmayı hedefl ediği temel 
bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; 
bölgesel ve küresel düzeydeki 
siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik 
gelişmeleri değerlendirmek; 
devletlerin ve uluslararası 

organizasyonların birbirleri ile olan ilişkilerini 
açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve sorun çözme 
mekanizmalarını tanımak yer alıyor. Programın 
amacı mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve 
kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası 
ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok 
boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmaları. 
Program kapsamında İktisada Giriş ve Hukuka Giriş 
gibi öğrencilerin alanı temelden öğrenmelerini 
sağlayacak dersler bulunurken; Diplomasi, 
Uluslararası Politika ve Çağdaş Dünya Uygarlıkları gibi 
uzmanlık dersleri de veriliyor. Türkçe dilinde eğitim 
veren Uluslararası İlişkiler Lisans programından 
farklı olarak derslerin hepsinin eğitim dili İngilizce. 
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı ile 
ilgili detaylı bilgiye https://www.anadolu.edu.tr/
acikogretim/turkiye-programlari/iktisat-fakultesi-
lisans-programlari-4-yillik/uluslararasi-iliskiler-
ingilizce  adresinden ulaşılabiliyor 
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 Uluslararası İlişkiler Lisans Programı 
Yabancı Dilde Eğitim Vermeye 
Devam Ediyor

Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/iktisat-fakultesi-lisans-programlari-4-yillik/uluslararasi-iliskiler-ingilizce


Arş.Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN
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Açıköğretim Sisteminin geliştirilmesi ve dünyada açık ve uzaktan öğrenmedeki 
yeniliklerin paylaşılması amacıyla düzenlenen seminerlerde ekim ayında da önemli 
konulara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Seminerlerde konu uzmanları bilgi, deneyim ve 
araştırmalara ilişkin sonuçları Açıköğretim Sistemi çalışanları ile paylaşıp tartışıyor. Ekim 
ayı içerisinde Prof. Dr. Coşkun Bayrak tarafından sunulan “Pedagoji 4.0” ve Doç. Dr. Köksal 
Büyük tarafından sunulan “Açıköğretim Sisteminde Kalite Süreçleri” başlıklı seminerler 
tamamlandı. 

 AÖS Seminerleri Devam Ediyor

Seminerler, Prof. Dr. Ali Yazıcı tarafından sunumu gerçekleştirilecek “Türkiye’de Bilişim 
Eğitiminin Geleceği ve Endüstri 4.0” ve Doç. Dr. Burhan Sayılır tarafından sunulacak 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kısa Kuruluş Öyküsü: Cumhuriyetin Anlamı ve Kazanımları” 
başlıklı sunumlarla devam edecek.
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Yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza 
yükseköğretim olanağı sağlayan Açıköğretim 
Sistemi Yurt Dışı Programları Öğrenci Seçme 
Sınavları, 30 Eylül Pazar tarihinde eş zamanlı olarak 
7 ülkede gerçekleştirildi.
Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-
Hersek, Azerbaycan ve Suudi Arabistan Programlarına 

kayıt yaptırıp, bulundukları ülkede Açıköğretim 
Sistemi ile yükseköğretim olanaklarından 
faydalanmak isteyen öğrenci adayları seçme 
sınavlarına Kırcaali, Filibe, Prizren, Piriştine, Üsküp, 
Gostivar, Tiran, Saraybosna, Bakü, Riyad, Medine 
ve Cidde sınav merkezlerinde katılarak Anadolu 
Üniversiteli olma yolunda ilk adımlarını attılar. 
Üniversite temsilcilerimiz koordinatörlüğünde 
yapılan sınavlarda adaylar Türkçe ve Genel Yetenek 
alanlarındaki soruları yanıtladılar.

İngilizce ve Arapça dil sınavları da gerçekleştirildi
Bu yıl ilk defa İngilizce veya Arapça programlarına 
kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bu dilleri 
kullanma becerilerini ölçen İngilizce ve Arapça dil 
sınavları da gerçekleştirildi. Sınavlarında başarılı 
olan öğrencilerin kayıt işlemleri 22 Ekim – 2 Kasım 
2018 tarihleri arasında yapılacak. Açıköğretim 
Sistemi Yurt Dışı Programları ile ilgili ayrıntılı 
bilgiye  https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/
yurtdisi-programlari adresinden ulaşılabilir.

7 Ülkedeki Öğrenci Adayları Anadolu 
Üniversiteli Olma Yolunda İlk 
Adımlarını Attı

Arş. Gör.Dr. Gökhan ÖNDER

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yurtdisi-programlari





