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Bolu, Düzce ve Uşak Başarılı 
Öğrenciler Buluşması Gerçekleşti

Arş. Gör. Dr. Dilşad TEKİN 

Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim, İktisat ve İşletme Fakültele-
ri’nde öğrenim gören öğrencilerin 
katıldığı ve yoğun ilgi gören 30 
Yaş Üstü ve 30 Yaş Altı Başarılı 
Öğrenciler Buluşma Toplantıları 
sürüyor. Nisan ayında Bolu, Düz-
ce ve Uşak illeriyle devam eden 
toplantılara, Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Dekan Yrd. Dr. 
Öğr. Üyesi Ergün Kaya, Açıköğ-
retim Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Fikret Er ve Dr. Öğr. Üyesi 
Sinan Aydın katıldı. Toplantılarda 
öğrencilerin soruları yanıtlandı, 
görüş ve önerileri dinlendi.

Uşak toplantısında söz alan il 
temsilcisi Öğr. Gör. Ahmet Mıdık, 
yaptığı konuşmada, eğitimin gi-
derek dijitalleştiğini, eğitim sis-
teminin gün geçtikçe yaşam boyu 
ve uzaktan eğitim sistemine doğ-
ru evirildiğini vurguladı.  Anadolu 
Üniversitesinin bu alandaki bilgi 
deneyim ve tecrübesiyle alanın-
da öncüler arasında olduğunu 
ifade eden Mıdık şunları söyledi; 
“Anadolu Üniversitesi çalışanları 
olarak Uşak’ta öğrencilerle iyi bir 
iletişim ve işbirliğini geliştiriyo-
ruz. Bu noktada öğrenci kulüpleri 
marifetiyle kentte birçok etkinli-

ğe imza attık. Bu durum halk nez-
dinde de büyük ilgi görüyor. Bu 
tür toplantılar öğrenciler için çok 
faydalı, kurum yönünden ise ya-
şanan sorunların çözümü ve Açı-
köğretim Sisteminin daha da ge-
liştirilmesi açısından çok önemli. 
Toplantıya katılım ve ilgilinin 
yüksek olmasından duyduğum 
memnuniyeti belirtmek isterim.”
Açıköğretim Sistemi Başarılı Öğ-
renciler buluşmaları önümüzdeki 
aylarda da devam edecek. 

Uşak Bolu Düzce



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 
kamu kurumlarına yeni eğitim teknolojilerini ve 
hizmetlerini, AKADEMA ve e-Sertifi ka programlarını, 
sınavsız ikinci üniversite kapsamında yaşam boyu 
eğitim fırsatlarını tanıtmak ve kamu kurumları 
ile gerçekleştirilebilecek iş birliği olanaklarını 
belirlemek amacıyla toplantılarına devam ediyor. 

İş birliği toplantıları kapsamında 3 Mayıs Cuma 
günü Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Taraktaş, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ziyarette bulundu. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eğitim Daire Başkan’ı 
Hüseyin Çumak ve ekibiyle gerçekleştirilen toplantıda, 
uzaktan eğitim projeleri ile ilgili görüşmeler 
yapıldı. Bunun yanı sıra ortak gerçekleştirilebilecek 
e-sertifi ka ve eğitim programları konusunda fi kir 
alışverişinde bulunulundu.  
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Arş. Gör. Dr. Zeynep KARAL ÖNDER

Açıköğretim Sistemi İş Birliği 
Ziyaretleri Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ile Devam Etti

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına 
gerçekleştirilen 
ziyarette ileride 
gerçekleştirilebilecek iş 
birlikleri görüşüldü.



Anadolu Üniversitesi İllerde Öğrenci 
Adaylarıyla Buluşmaya Devam Ediyor

Anadolu üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesi ile 
7’den 70’e herkese öğrenim hizmeti sunmanın yanı 
sıra farklı platformlarda düzenlenen etkinliklerde 
yer alarak öğrenci adaylarına Anadolu Üniversitesini 
ve Açıköğretim sistemini tanıtmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, örgün 
eğitim veren fakülteler ile Açıköğretim Sistemi 
programlarının tanıtımı için 16-17 Nisan 
tarihlerinde Ümraniye’de, 18-19 Nisan tarihlerinde 
Edirne’de, 22 Nisan tarihinde Çorluda, 24 Nisan’da 
Başakşehir’de, 25 Nisan’da Kartal’da, 29- 30 Nisan 
tarihlerinde Uşak’ta olmak üzere farklı il ve ilçelerde 
gerçekleştirilen üniversite tanıtım fuarları ve tercih 

fuarları etkinliklerinde öğrenci adaylarıyla bir araya 
geldi. Ayrıca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
43. Turizm haftası etkinliklerinde de Anadolu 
Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi tanıtım için yerini 
aldı.

Katıldığı fuarlarda yoğun ilgi gören Anadolu 
Üniversitesi standında aday öğrencilerle Anadolu 
Üniversitesi örgün öğrenim veren fakültelerin, sosyal 
ve akademik olanakların yanı sıra İkinci Üniversite 
programları, e-Sertifi ka programları ve AKADEMA ile 
ilgili konular hakkında bilgiler paylaşıldı. 

                                                                          

Arş. Gör. Sibel  ŞAHİN
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Açıköğretim Sistemi Dersleri Örgün 
Öğrencilerin Kullanımına Açıldı

2018-2019 öğretim yılı başı iti-
bariyle Anadolu Üniversitesi Açı-
köğretim Sistemi içerisinde yer 
alan derslerden örgün öğretim 
öğrencilerinin de yararlanabil-
mesi için başlatılan çalışmalar 
kapsamında Açıköğretim Sistemi 
içerisinde yer alan derslere ilişkin 
veriler tüm örgün birimlerle pay-
laşıldı. Örgün birimlerden alınan 
geri dönütlerden sonra hangi ör-
gün birimde hangi AÖF dersleri-
nin seçmeli/mesleki seçmeli ders 
olarak okutulacağına ilişkin bil-
giler toplanarak bu derslerin ör-
gün öğrencilere açılması ile ilgili 
sistemsel çalışmalar devam etti. 
Bu kapsamda AÖF dersleri örgün 
sisteme tanımlanmış ve 2018 – 
2019 öğretim yılı bahar dönemi 
başında ilgili birimlerde seçmeli 
ders havuzuna eklendi. Ders se-
çimleri sonucunda yaklaşık 1100 

örgün öğrenci tarafından aşağıda 
yer alan dersler seçildi ve sistem-
de açıldı. Öğrenciler bu derslere 
ilişkin kendilerine verilen özel 
bir yetkiyle e-kampüs sistemi 
içerisinde bulunan derslere iliş-
kin tüm materyallere ulaştı ve 
sınavlarına e-kampüs sistemi 
üzerinden hazırlandı. Sınavlar 
öğrencilerin birimlerinde hafta 
sonu ortak ders sınavlarına ilişkin 
uygulamalar kapsamında yapıldı. 
Sınavlar sonucunda öğrencilerin 
oldukça yüksek bir başarı seviyesi 
yakalandığı gözlemlendi. Sınav-
lar, Açıköğretim Sistemi Sınavları 
ile aynı anda değil eşdeğer soru-
larla örgün öğrencilerin akade-
mik takvimine göre yapıldı. 

Örgün öğretim öğrencilerinin ya-
rarlanabilmesi için açılan dersler 
şöyle:

• Sosyal Bilimlerde Temel Kav-
ramlar 

• Davranış Bilimleri I 

• Bireyler Arası İletişim 

• Halkla İlişkiler ve İletişim

• İkna Edici İletişim 

• Çatışma ve Stres Yönetimi I

• Profesyonel Yaşamda İmaj ve 
İtibar Yönetimi

• İşletme Yönetimi

• Felsefe

• Sosyal Psikoloji I

Arş. Gör. Dr. Gökhan ÖNDER
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Açıköğretim Fakültesi Öğrenme 
Teknolojileri Araştırma Geliştirme 
Birimi (ÖTAG) tarafından 
infografi k türünde öğrenme 
malzemesi hayata geçirildi. 
Mikroöğrenme yaklaşımına 
göre tasarımlanmış görsel 
destekli öğrenme malzemesi 

olan infografi kler, Temel Bilgi 
Teknolojileri 2 dersinde bu 
dönem pilot uygulama olarak 
kullanıldı ve en çok tercih 
edilen ikinci öğrenme materyali 
oldu. İnfografi k türü öğrenme 
malzemesine mobil araç ve 
uygulamalardan da erişilebiliyor 

olması bu materyalin daha fazla 
kullanılmasına olanak tanımakta. 
İnfografi klerin 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında tüm ortak derslere 
yaygınlaştırılması planlanma.

Yeni Öğrenme Malzemesi Hayata 
Geçirildi

Arş. Gör. Hakan KILINÇ
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İŞKUR Beyoğlu Hizmeti İş Kulübü Birimi 
koordinatörlüğünde ilki 2018 Kasım ayında 
gerçekleştirilen ve sonrasında her biri farklı 
üniversitenin bünyesinde yapılan İstanbul 
Üniversitelerarası Kariyer Merkezleri İşbirliği 
Toplantısı’nın üçüncüsü, 29 Nisan Pazartesi günü 
Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul 
Aksaray Konukevi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantı, Üniversite eğitimi sırasında ve sonrasında 
kariyer yolculuğuna başlayacak öğrencilerin iş 
dünyasını tanıyıp profesyonel hayata daha kolay 
geçiş yapmalarına destek olmak amacıyla kariyer  
planlaması,  istihdam ve staj, mezunlar birliği gibi 
alanlarda çalışmak üzere kurulan birçok vakıf ve 
devlet üniversitesi kariyer merkezleri ile İŞKUR’un 
işbirliğini arttırmaya yönelik olarak düzenlendi.

‘’3. İstanbul Üniversitelerarası Kariyer Merkezleri 
İşbirliği Toplantısı”nın’’ ön hazırlık ve planlama 
işlevini üniversitemiz adına üstlenen İstanbul 
Tanıtım Ofi sinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının 

açılış konuşmaları Anadolu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Ali Savaş Koparal ve ardından İŞKUR İş 
ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı Sinan Temur 
tarafından yapıldı.

Çalışmaya İŞKUR İstanbul Müdür Yardımcısı Serkan 
Özmen,  İstihdam Uzmanları Zeynep Öz, Aybars Can 
ile İŞKUR Beyoğlu Hizmet Müdürü Zeynep Kıratlı ve 
İş Kulübü ekibi ile 23 farklı üniversiteden gelen 32 
Kariyer Merkezi müdürü ve temsilcisi ile Anadolu 
Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Çetin Polat katıldı.
Üniversitemiz tanıtım fi lminin izlenmesinin 
ardından, Prof. Dr. Mehmet Kesim’in “Endüstri 4.0 
Döneminin İnsan Kaynakları Yeterlilikleri; Arttırılmış 
Zeka ve Dijital Ustalık” başlıklı sunumu ile program 
devam etti.
Toplantının son bölümünde ise katılımcıların öneri 
ve sorularına yer verilerek; öğrencilerin kariyer 
ve staj alanında yaşadıkları sıkıntılar, çalışma 
hayatları ve sigortaya ilişkin problemleri İŞKUR’a 
iletildi. Ayrıca, devlet üniversitelerin kariyer merkezi 
konusunda yaşadığı problemler Galatasaray 
Üniversitesi Kariyer merkezi yöneticisinin gündeme 
getirmesi ile tartışılarak konuya ilişkin çeşitli çözüm 
önerileri dile getirildi. Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi 
Türkiye’de ilk kez bugünle geleceğin, hayatla okulun, 
üniversiteyle iş dünyasının buluştuğu, 21. yüzyılın 
eğitim modeli COOP uygulamasını ve “Kampüsüm 
İşyerim” anlayışıyla hayata geçirilen COOP eğitim 
modelinin işleyişini anlattı.

İŞKUR Genel Müdürlüğü ile Üniversitemiz 
arasında Üniversite İrtibat Noktası protokolü ve 
özellikle uzaktan öğrenme modelimiz aracılığı ile 
8’inci sınıf öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı 
destekli meslek danışmanlığı ve kariyer planlaması 
konularında yapılabilecek protokol konularına 
değinildi. Yeniçağın ihtiyaçlarından doğan meslekler 
konusunun dada ayrıca tartışıldığı toplantı, verimli 
geçti. 4. Toplantı toplantı ev sahipliğinin İstanbul 
Aydın Üniversitesine verildiği toplantı fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.

Anadolu Üniversitesi 3. İŞKUR ve 
İstanbul Üniversitelerinin Kariyer 
Merkezi Yöneticileri Toplantısınasına 
İstanbul’da Ev Sahipliği Yaptı

Öğr. Gör. Seda AKPINAR ŞENYUVA
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AOSDESTEK Sistemi, Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi 
öğrencilerinin, mezunlarının ve öğrenci adaylarının 
eğitim-öğretim sistemi hakkında tüm sorularına 
yanıt vermek için hazırlanmış bir destek sistemidir. 
Sitede en sık sorulan Sıkça Sorulan sorular ve 
yanıtları, yeni soru sorma sayfası, soru yanıtı takip 
hizmeti, canlı destek bağlantısı yer almaktadır. 
Aynı zamanda telefonla destek almak isteyen 
öğrencilerimiz için iletişim ve destek masası 
telefonları yer almaktadır.

Öğrenci ve öğrenci adaylarına telefonla destek 
veren İletişim ve Çözüm Masası ilk olarak 
Açıköğretim Sistemi Öğrenci Etkileşim Merkezi 
adıyla 30 Ekim 2012 tarihinde Eskişehir’de kuruldu. 
Açıldığı günlerde 444 10 26 numaralı ile çağrı alan 
bu hizmete ek olarak Ocak 2015 tarihinden itibaren 
0850 200 46 10-19 numaraları da eklenerek hizmet 
vermeye devam etti. 10 Nisan 2019 tarihinden 
itibaren eski adıyla Çağrı Merkezi olan bu yapı 
öğrenci ve öğrenci adaylarımıza daha iyi hizmet 
verebilmek için “İletişim ve Çözüm Masası” adı 
altında Açıköğretim Fakültesi büro personellerimiz 
tarafından hizmet vermeye başladı. Yapılan iş 
dağılımına göre belirlenen gruptaki tüm personelimiz 
telefon ile destek hizmeti vermeye başlamadan 
önce Eskişehir’de düzenlenen Çağrı Merkezi Eğitim 
ve Danışmanlık Hizmetleri eğitimi almışlardır. Yaz 
aylarında sayıları artırılması planlanan telefon ile 
destek ekibi; hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında 
öğrenci ve öğrenci adaylarımızdan gelen sorulara 
yanıt vermektedir. İletişim ve Çözüm Masası’nın 
öğrencilere daha iyi ve hızlı hizmet verebilmesi 
için Sesli Yanıt Sistemi (IVR) anonsları akademik 
takvime göre düzenli bir şekilde güncellenerek 
sisteme yüklemektedir. Destek hizmetleri kalite 
kontrol ekiplerinde görevli personel ses kayıtlarını 
dinleyerek puanlamaktadırlar. AOSDESTEK İletişim 
ve Çözüm Masası koordinasyonu Açıköğretim 
Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

AÖS Destek İletişim ve Çözüm Masası 
Devreye Girdi

Dr. Öğr. Üye. H. Cem SAYIN 
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AOS Destek Sistemi 1. Yaşını Kutladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Merkez 
Büro Yöneticiliği tarafından koordinasyonu 
sağlanan AOS Destek Sisteminin 1. yaş kutlaması, 
Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri dekan 
ve dekan yardımcıları, ilgili birim yöneticileri ve 
çalışanları ile merkez büro iletişim ve çözüm masası 
ekibinin katılımıyla 3 Mayıs Cuma günü 9. kattaki 
seminer salonunda gerçekleştirildi.

Bu zamana kadar yaklaşık 90 bin soru yanıtlandı
2018 yılının Nisan ayında hizmet vermeye başlayan 
AOS Destek Sistemi, Açıköğretim öğrencilerinin, 
mezunlarının ve öğrenci adaylarının Açıköğretim 

Sistemi hakkındaki tüm sorularına yanıt vermek 
amacıyla oluşturuldu. Açıköğretim bürolarından ve 
diğer birimlerden yaklaşık 545 çalışanın yer aldığı 
ekip, http://aosdestek.anadolu.edu.tr web sayfasında 
yer alan soru takip sistemine gelen soruları büyük 
bir titizlik ve özveriyle yanıtlıyor. Mart ayı itibariyle 
Anadolu Mobil uygulaması üzerinden de hizmet 
vermeye başlayan sistem, öğrencilerle her an her 
yerde etkileşim kurma imkânı sağlıyor. 

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
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Kalite Elçileriyle Şehir Dışı 
Buluşmalar 10 İlde Gerçekleştirildi

Kalite elçileri ile 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılının yüz yüze şehir dışı toplantıları 10 ayrı ilde 
gerçekleştirildi. İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Samsun, 
Gaziantep, Ankara, Diyarbakır, Adana, Van ve 
Hatay’da düzenlene etkinliklerde 22 fakülte çalışanı, 
toplamda 154 kalite elçisiyle görüştü.

Toplantılara Anadolu Üniversitesinden gelen 
görevli personelin yanı sıra, Açıköğretim Fakültesi 
(AÖF) büro yöneticisi ve diğer büro çalışanları da 
katılarak, kalite elçilerinin sorularını yanıtladı, görüş 
ve önerilerini dinleyerek not aldı.

Toplantılarda Açıköğretim Sistemi, ÖTAG birimi, 
Kkalite Eelçileri Pprojesi, sistemi etkileyen süreçler 
ve malzeme durumları konuşuldu. 
Toplantıya katılan kalite 
elçilerinin her birine ayrı 
ayrı söz verilerek kendilerini 
tanıtmaları, sisteme dair 
olumsuz eleştirileri, olumlu 
görüşleri, genel görüş ve 
önerilerini belirtmeleri 
istendi. Toplantı sonunda 
kalite elçilerine, eKampüs 
sistemine sağlamış oldukları 
desteklerden dolayı teşekkür 
belgeleri takdim edildi.

Toplantıya katılan kalite 
elçileri eKampüs sisteminden 
genel olarak memnun olduklarını, 
içeriklerin özenli bir şekilde 
hazırlandığını dile getirdiler. 
Ayrıca, yapılan bu yüz yüze 
toplantılarla kendilerini değerli 
hissettiklerini ve içerisinde 
oldukları sistemin arkasındaki 
kişilerle tanışma fırsatı 
yakalamaktan memnuniyet 
duyduklarını belirttiler. 

Kalite elçileri buluşmalarının 
gerçekleştirildiği toplantıların 
yeri, tarihi ve toplantıya 
katılanların bilgisi aşağıda 
verilmiştir:

İstanbul - 20.04.2019 Cumartesi 15:00’da Aksaray 
Konukevi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya 36 kalite elçimiz katıldı.
Fakülte çalışanlarından toplantıya katılanlar:

• Doç. Dr. Köksal Büyük
• Pakize Anlar
• Ali Murat Anlar

Tekirdağ - 20.04.2019 Cumartesi 14:00’da Tekirdağ 
Açıköğretim Bürosu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya 
12 kalite elçimiz katıldı.
Fakülte çalışanlarından toplantıya katılanlar:

• Öğr. Gör. Murat Sami Türker
• Dilek Kaleci

Tekirdağ

Van
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Arş. Gör. Dr. Hakan ALTINPULLUK
Gaziantep

Hatayİzmir

Samsun - 27.04.2019 Cumartesi 11:00’da Samsun 
Açıköğretim Bürosu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya 
17 kalite elçimiz katıldı.
Fakülte çalışanlarından toplantıya katılanlar:

• Müh. Semra Şakar
• Ayşen Mercan

İzmir - 27.04.2019 Cumartesi 14:00’da Konak 
Açıköğretim Bürosu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya 
17 kalite elçimiz katıldı.
Fakülte çalışanlarından toplantıya katılanlar:

• Öğr. Gör. Erdem Erdoğdu
• Dilek Akyel
• Merve Uçar

Ankara - 04.05.2019 Cumartesi 14:00’da Ankara 
Konukevi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya 22 kalite elçimiz katıldı.
Fakülte çalışanlarından toplantıya katılanlar:

• Öğr. Gör. Abdullah Saykılı
• Süreyya Çelik

Gaziantep - 04.05.2019 Cumartesi 14:00’da 
Gaziantep Açıköğretim Bürosu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya 14 kalite elçimiz katıldı.
Fakülte çalışanlarından toplantıya katılanlar:

• Öğr. Gör. Ela Akgün Özbek
• Murat Uzun

Diyarbakır - 04.05.2019 Cumartesi 11:00’da 
Kayapınar Açıköğretim Bürosu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya 8 kalite elçimiz katıldı.
Fakülte çalışanlarından toplantıya katılanlar:

• Öğr. Gör. Nermin Çetinöz
• Ayşe Peri Mutlu

Adana - 04.05.2019 Cumartesi 14:00’da Toros 
Açıköğretim Bürosu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya 
13 kalite elçimiz katıldı.
Fakülte çalışanlarından toplantıya katılanlar:

• Arş. Gör. Merve Çelik Keçili
• Kadriye Başaran

Van - 04.05.2019 Cumartesi 11:00’da Van 
Açıköğretim Bürosu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya 7 kalite elçimiz katıldı.
Fakülte çalışanlarından toplantıya katılanlar:
• Öğr. Gör. Özlem Erorta
• Havva Buhan
Hatay - 04.05.2019 Cumartesi 14:00’da Mustafa 
Kemal Üniversitesi Eski Rektörlük Binası’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıya 8 kalite elçimiz 
katıldı.
Fakülte çalışanlarından toplantıya katılanlar:
• AÖF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serpil Koçdar
• Merve Uçar
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Büroları 
Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından 
her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen 
“Açıköğretim Büroları Buluşması”, 27-28 Nisan 
tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür 
ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Buluşmaya Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretimden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, 
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Dekanı Prof. Dr. Yücel 
Güney ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. C. Hakan 
Kağnıcıoğlu’nun yanı sıra, öğretim üyeleri, merkez 
büro çalışanları ile farklı illerden gelen büro 
çalışanları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı: “Açıköğretim Sistemi bir 
dönüşüm içinde ve bu dönüşümün yansımaları 
sizler olacaksınız”
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak 
Ertan Çomaklı şunları söyledi: “Dünya dijital 
bir dönüşümün içerisine girdi. Dolayısıyla 
Üniversitemizin Açıköğretim Sistemi de bir dönüşüm 

içinde. Zamanında mektup, televizyon derken artık 
dijital platforma geçiş yapıyoruz. Bu dönüşümün 
içerisindeki ana hatlar ise sizlersiniz. Dönüşümün 
80 milyon üzerindeki ve yurt dışındaki yansımaları 
sizler olacaksınız. Bu dönüşümü ise insanlara 
anlatmamız gerektiği için sizlere büyük görevler 
düşüyor. Bu iş yalnızca merkezde materyal ve ders 
içeriği üretmek ile olmuyor. Bizim kurum olarak 
dijital çağda yaptığımız yeniliklerin tüm ülkeye 
anlatılması gerekiyor. Bu da sizlerin vasıtasıyla 
yapılabilecek bir şey.” 

Açıköğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Selim Başar ise, “Bugün kurum olarak dijitalleşme 
yolunda çok önemli adımlar atmış bulunuyoruz. 
Farklı bir dünyada farklı bir kulvara doğru gidiyoruz 
ve buna direnmenin hiçbir anlamı yok. Dünyada 
artık değişim boyutundan da öte, çok kısa sürelerde 
teknolojik anlamda devrimler yaşanabiliyor. Bu 
devrimler doğrultusunda değişime ayak uydurmak 
zorundayız. Uzun bir yolculuk olan dijital yolculuğu 
hep beraber yapacağız ve dünyadaki en iyi olma 
hedefi mizi her zaman koruyacağız.” şeklinde konuştu. 

Açıköğretim Büroları Eskişehir’de 
Bir Araya Geldi



AÖF Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney: “Dünyanın bir 
ucundan diğer ucuna kadar hizmet etmeye devam 
edeceğiz”
Konuşmasında sistemdeki gelişmeler hakkında 
bilgiler de veren Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yücel Güney, “Göreve başladığımızdan beri sizinle 
yaptığımız toplantılarda bizlere çok önemli veriler 
sunuyorsunuz. Sistemde yapılan iyileştirmeler 
için sizlerin vermiş olduğu bilgiler bizim için çok 
önemli bir yer teşkil ediyor. Biz dünya üniversitesi 
olarak, Açıköğretim alanında dünyada çok önemli 
bir noktada olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Bu 
alanda yapacağımız hizmetin gelişmeye başlaması 
ile birlikte, dünyanın bir ucundan diğer ucuna 
kadar geniş bir coğrafyada hizmet etmeye devam 
edeceğiz.” dedi.  

Başarılı bürolar ödüllendirildi
Açılış konuşmalarından sonra hizmet kalitesi ve 
tanıtım şampiyonları büro bazında ödüllendirilirken 
diğer yıllardan farklı olarak AOS destek sisteminde 
üstün performans gösteren çalışanlar da bireysel 

başarılarından dolayı ödüllendirildi. Programda 
ilk olarak hizmet kalitesi performansında 
birinci olan bürolara ödülleri takdim edildi. Bu 
kapsamda Açıköğretim Sistemi Büroları Hizmet 
İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucunda büyük ölçekli 
bürolar arasından Sakarya, orta ölçekli bürolar 
arasından Elazığ ve küçük ölçekli bürolar arasından 
Bingöl bürosu ödül almaya hak kazandı. Tanıtım 
değerlendirmeleri sonucunda geçen yıl olduğu gibi 
İzmir Konak bürosu tanıtım şampiyonu olurken, 
Ankara Aydınlıkevler ve Ankara Cebeci büroları 
da tanıtımda üstün performans gösteren bürolar 
arasında yer aldı. Programda Açıköğretim Destek 
Sisteminde son bir yıl içinde hız performansıyla 
öne çıkanlar arasında yer alan Edirne bürosundan 
Adnan Topçu, Kars bürosundan Ahmet Karakeçili, 
İstanbul/Ataköy bürosundan Belma Yeter Baltalı, 
Sinop bürosundan Celalettin Etkan Cankur, 
Malatya bürosundan Bihter Kurt ve İzmir/Bornova 
bürosundan Çağlar Kocaman’a da ödülleri takdim 
edildi. Ayrıca sosyal medyaya desteğinden dolayı 

Celalettin Erkan Cankur’a teşekkür belgesi 
verildi.

Mobil yarışma ile katılımcılar keyifl i anlar 
yaşadı
Etkinlik, ödül töreninin ardından AOS 
Destek, Online Tezsiz Yüksek Lisans 
Programları, e-Sertifi ka Programları ve 
AKADEMA sunumlarıyla devam etti. Bu 
sene gerçekleştirilen organizasyonda, 
farklı olarak, oyun temelli bir uygulama 
olan ve katılımcıların cep telefonları 
üzerinden erişim sağladıkları renkli bir 
yarışma düzenlendi. Büro çalışanlarının 
e-seminerlerde almış oldukları eğitimler 

kapsamında düzenlenen bilgi 
yarışmasında, katılımcılar 
keyifl i anlar yaşarken ilk üçe 
giren büro çalışanları da 
ödüllendirildi. Etkinlik ertesi 
gün Açıköğretim Sisteminde 
görev alan yöneticilerin 
bürolardan gelen soruları 
yanıtladığı panel ile son 
buldu. 

AÖF Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney: “Dünyanın bir 
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Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN



Açıköğretim Sistemi Öğrenme 
Malzemeleriyle de Fark Yaratıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
tarafından sunulan hizmetler, dünyadaki 
benzerleriyle kıyaslandığında, hizmetlerdeki 
çeşitlilik ve zenginlikler dikkat çekiyor. Anadolu 
Üniversitesi personeli yeni ve daha kaliteli öğrenme 
malzemelerinin hazırlanarak kullanıma sunulması 
için gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hız 
kesmeden sürdürüyor.

Öğrenme hizmetlerinde sunulan çeşitlilik küresel 
rekabet ortamında giderek daha fazla uluslararası 
açılım yapan Anadolu Üniversitesi için rekabet gücü 
sağlıyor ve yakaladığı başarıların sürdürülebilir 
olmasını sağlıyor.

Açıköğretim Sisteminde öğrenme hizmetlerindeki 
çeşitlilik, bireysel öğrenme ihtiyaçlarını ve öğrenme 
ihtiyacını gidermeye katkı sağladığı kadar öğrenme 
deneyimlerinin daha kalıcı olmasına ve öğrenen 
memnuniyetinin artmasına da olanak sağlıyor.
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Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN

LMS
Konu 

Anlatım 
Videosu

Canlı 
Ders

Ders 
Kitabı

Ünite 
Özeti

Sesli 
Kitap

Sesli 
Özet

Etkileşimli 
Video

Mobil 
Uygulama

Tartışma 
Platformu

Radyo 
Yayını Sorular Deneme 

Sınavı Ödev Kütüphane TV 
Yayını

Sosyal 
Medya

Video 
Konferans

Anadolu Üniversitesi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Athabasca University √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

The Open University √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Open University of 
Catalonia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Open University 
of China

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Korea National Open 
University

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Bangladesh Open 
University √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Al-Quds Open 
University √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Allama Iqbal Open 
University √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Virtual University of 
Pakistan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Indira Gandhi 
National Open 
University

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Open University 
Malaysia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Open University 
of Israel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

The Open University 
of Japan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Wawasan Open 
University √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Open Polytechnic of 
New Zealand √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Hellenic Open 
University

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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Öğrencilerimizden gelen talepler 
doğrultusunda çıkmış sınav 
soruları için mobil uygulama 
hazırlandı. Uygulama hem 
Anadolu Mobil’de hem de Apple 
Store ve Play Store uygulama 
mağazalarında yayınlanmaya 
başlandı. Anadolu AÖS Çıkmış 
Sorular adıyla öğrencilerimizin 
hizmetine sunulan uygulama 
Google Play Store’da 4,3 puan 
ortalamasıyla büyük beğeni 
topladı. 

Uygulama bir dizi özelliği 
öğrencilere sunuyor. Uygulamada, 
“ P r o g r a m - D ö n e m - D e r s ” 
hiyerarşisini kullanarak ya da 
“Ders Adı ile Arama” başlıklarından 
arama yaparak istenilen ders 
seçilip çıkmış sınav sorularına 
erişilebiliyor. 

Uygulamada karışık olarak 
çoktan seçmeli çıkmış sorular 
görüntülenebilirken; vize ya da 
fi nal seçeneği de öğrencilere 
sunuluyor. Sınavın sonunda 

doğru ve yanlış cevapların sayısı 
görülebiliyor. Bunun yanında, sınav 
performansını değerlendirebilme 
ve gelişimi gözlemleyebilme 
adına geçmiş deneme sınavlarına 
ana menüden ulaşılabiliyor. 
Ayrıca, tek tek tüm sorulara verilen 
cevaplar görüntülenebilirken; 
hangi soruları doğru ve yanlış 
cevapladığı bilgisi de öğrencilere 
sunuluyor. Öğrenci dilediği 
soruları favorilere ekleyerek 
tekrar çözebiliyor. 

Öğrencilerimizden gelen talepler Uygulama bir dizi özelliği doğru ve yanlış cevapların sayısı 

Açıköğretim Sistemi Çıkmış Sorular 
Mobil Uygulaması Yayında

Arş. Gör. Dr. Hakan ALTINPULLUK



Türkiye’nin dünyada Global 
Kampüsü olma iddiasını 
sürdüren ve bu doğrultuda ülke 
sınırlarını aşıp 27 ülkede Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına 
ve soydaşlara eğitim hizmeti 
götüren Anadolu Üniversitesi, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Lefkoşa Kampüsünde 2018-2019 
öğretim yılının ilk mezuniyet 
törenini gerçekleştirdi. Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat 
ve İşletme Fakültelerinden 
mezun olan 160 öğrenci 30 
Nisan’da gerçekleştirilen törenle 
diplomalarını aldı. Gerçekleşen 
törende KKTC Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı Cemal Gürsel 
Özyiğit, Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan 
Çomaklı, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Selim Başar ve mezun 
öğrenciler adına dönem birincisi, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
Mezunu Zekiye Gece bir konuşma 
yaptı.

Anadolu Üniversitesi Lefkoşa 
Kampüsünde yaklaşık 20 yıllık 
bir aradan sonra gerçekleşen 
törene öğrenci ve yakınları 
yoğun ilgi gösterdi. Törene 
damga vuran bir konuşma 
gerçekleştiren Zekiye Gece, 
Anadolu Üniversitesinin büyük ve 
değerli bir üniversite olduğunu 
söyleyerek “kişisel engelime 
rağmen bu eğitim fırsatını bizlere 
ulaştıran Anadolu Üniversitesi’ne, 

yaşam mücadelemde yanımdan 
ayrılmayan aileme teşekkür 
ediyorum” derken salonda 

duygulu anlar yaşandı.

Zekiye Gece’ye diplomasını 
vermek ve konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye gelen Rektör 
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı 
“Zekiye kızımız bizim için azmin 
göstergesi, daha çok çalışmak 
için motivasyon kaynağımızdır” 
dedi. Biz herkesin üniversitesi 
olmak için yola çıktık diyen 
Rektör Çomaklı sözlerini şöyle 
sürdürdü: “19 yaşından 90 

yaşına kadar, toplumun her 
kesiminden öğrencimiz var. 
Türkiye’nin her yerindeyiz ve 
sınırlarımızın ötesine geçtik. 
Türk vatandaşlarımızın ve 
soydaşlarımızın olduğu her yere 
ulaşmaya ve eğitim fırsatını 
onlara götürmek için çalışıyoruz. 
27 ülkeye eğitim hizmeti 
götüren, 1 milyon 2 yüz bin 
aktif öğrencisi olan Dünyanın 
büyük üniversitelerinden 

Anadolu Üniversitesi’nden 
Lefkoşa’da Mezuniyet Töreni
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Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER 
Haber Merkezi

biriyiz.  Değişen dünyaya ayak uydurabilen ve 
burada kendine saygın bir yer bulabilen Anadolu 
Üniversitesi’nin başarısı dijital eğitimde lider 
olmasıdır. Kendi ürettiği yerli ve milli yazılımlar ve 
uygulamalarla, yeni medyayı etkili kullanma becerisi 
ile eğitimi geleneksel sınırların çok ötesine taşımıştır. 
Anadolu Üniversitesinin eğitim teknolojileri 
geliştirme atağı hem eğitim kalitesini hem öğrenci 
başarısını arttırmıştır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz 
mezuniyet törenine katılan öğrencilerimizin 
gözlerindeki ışıltı, yüzlerindeki mutluluk; aldıkları 
eğitimin niteliğinden, uluslararası denkliği olan 
Anadolu Üniversitesi Diplomasının gücündendir. 
Bütün öğrencilerimi yürekten kutluyorum.”

Mezuniyet töreninde konuşma yapan KKTC Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit 
ise Anadolu Üniversitesinin gösterdiği büyük 
gelişim bizleri de gururlandırdı diyerek başladığı 
konuşmasını şu sözlerle sürdürürdü: “Eğitim, 
hayatımızda değişim yaratacak en önemli fırsattır. 
Anadolu üniversitesi bu fırsatı Türkiye sınırlarının 
ötesine taşımaktadır. Dünya haritasına baktığınızda 
neredeyse her yerde Anadolu Üniversitesini 
görüyorsunuz. Herkese eğitim fırsatı yaratan bu 
sistem bende de yeniden üniversite eğitimine 
dönme isteği uyandırdı. Siyaset bu aralar buna izin 
vermeyecek biliyorum ama siyaset bittikten sonra 
mutlaka bir programa kayıt olup ben de mezun 
olacağım” dedi.

Konuşmaların ardından diploma törenine 
geçildi. Bölümlerini dereceyle bitiren öğrenciler 
diplomalarını, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 
Cemal Gürsel Özyiğit ve Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’dan aldılar. 
Rektör Prof. Dr. Ertan Çomaklı ayrıca bu yıl mezun 
olan ve diploma almayı hak eden UBP Milletvekili 
Yasemin Öztürk’e de diplomasını verdi.
Mezun olan öğrenciler diplomalarını YÖDAK Başkan 
Yardımcısı Mehmet Hasgüler, YÖDAK Üyesi Prof. 
Dr. Hasret Balcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Yasin 
Temizkan, ÖSYM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ufuk Çelik, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dinişleri Başkan 

Yardımcısı Fahrettin Öğdü, Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı Lefkoşe Büyükelçiliği Din 
Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, UBP Genel 
Sekreteri Hasan Taçoy, Anadolu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Açık 
Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, 
İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem 
Tosunoğlu, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Celal Hakan Kağnıcıoğlu ve Anadolu Üniversitesi 
Lefkoşa Bürosu emekli büro yöneticisi Turgay 
Bladanlı’nın ellerinden aldılar.
Diploma töreninin ardından tören kep atma ve 
fotoğraf çekimleri ile sona erdi.



Yyüksek öğrenimdeki fırsatların genişletilmesine 
ve herkes arasındaki bilgi ve burs seviyesinin 
artırılmasını amaçlayan Wawasan Open University 
(WOU), çalışan yetişkinlerin mesleki ve kişisel 
işlerini aksatmadan eğitim hayallerini takip 
etmelerini sağlamak için açık ve uzaktan öğrenme 
olanağı sunmaktadır.
Dersler İngilizce olarak verilmektedir ve temel 
yetkinliği güçlendirmek için İngilizce hazırlık 
kursları, ayrıca işyerinde iletişim, İşyerinde İngilizce 
ve yeterlilik için üniversite çalışmaları için yazma 
becerilerini kazandırmaya yönelik eğitimler 
sunulmaktadır.

Kurumda;
• İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Eğitim, Dil ve İletişim Fakültesi
• Lisansüstü Çalışmalar Merkezi
• Mesleki Gelişim ve Sürekli Eğitim Merkezi
Araştırma ve Yenilik Enstitüsü bulunmaktadır. 
Bu merkez ve enstitülerde Sertifi ka programları 
ile birlikte, önlsans, lisans ve lisansüstü eğitim 
programları mevcuttur. 
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde;
İşletme Yönetimi ve Lojistik Yönetimi sertifi ka 
programları ile birlikte, Bankacılık ve Finans, Satış 
ve Servis Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Satış ve 
Pazarlama, Kurumsal Yönetim, İşletme Muhasebesi 
gibi lisans ve lisansüstü programları öğrenci 
almaktadır. 

Fen Bilimleri Enstitüsünde Bilgisayar Sistemleri 
ve Ağları, Elektronik, İnşaat Yönetimi, Mutimedya 
Sistemleri, Mekatronik, Yazılım Mühendisliği gibi 
programlara öğrenci alınmaktadır.
Ayrıca Beşeri ve Sosyal Bilimler Okulunda; Psikoloji 
ve Liberal etütler programları; Eğitim, Dil ve İletişim 
Fakültesinde İngilizce, Erken Çocukluk Eğitimi 
programları; Lisansüstü Eğitim Merkezinde İşletme 
Doktora, İnşaat Yönetimi MBA programları gibi bir 
çok programa öğrenci kabul edilmektedir. 
Üniversitenin Bölgesel bölgesel ve Öğrenim 
öğrenim merkezleri ile yüzyüze etkileşim olanağı 
da sunulan kurumda, yarı zamanlı dersler için 
WawasanLearn, tam zamanlı dersler için ise 
Wawasan2u sistemleri ile öğrencilere çevrimiçi 
ders ve destek sunulmaktadır. Ayrıca OAS sistemleri 
aracılığı ile ödev teslim yapılabilmesine olanak 
tanıtan kurum, çevrimiçi dijital kütüphane erişimi 
de sağlamaktadır. 
Kurum hakkında detaylı bilgi için; 

http://www.wou.edu.my/

adresi ziyaret edilebilir.

WAWASAN Açık Üniversite

Öğr.Gör. Serap UĞUR
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Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Anadolu Üniversitesi’nin web 
tasarımı ve kodlama konusunda 
sunduğu 4 yeni programdan 
biri de Web’de Görsel Tasarım 
e-Sertifi ka Programı. Bu 
e-sertifi ka programı kapsamında 
görsel web tasarımı, webde 
grafi k tasarımı ve görsel kültür 
konuları hakkında güncel bilgiler 
sunuluyor ve katılımcıların 
webde görsel tasarım yapma 
konusunda mevcut bilgi ve 
yeteneklerinin geliştirilmesine 
katkı sağlamak amaçlanıyor. 
Web’de Görsel Tasarım 
e-Sertifi ka Programına 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. Bu programa, web 
ön yüz (front end) geliştirenler, 
grafi kerler, tasarımcılar, 

animasyon geliştiriciler, web 
yöneticileri ve yazılım sektöründe 
çalışanlar başta olmak üzere, 
akademik ve idari personel, lise 
mezunları, önlisans mezunları, 
lisans mezunları, lisansüstü 
mezunları dahil olmak üzere 
web tasarımında görsel tasarım 
ilkelerini öğrenmek isteyen 
herkes katılabiliyor.

Web’de Görsel Tasarım 
e-Sertifi ka Programı kapsamında 
katılımcılara Görsel Web Tasarımı, 
Web Grafi k Tasarımı ve Görsel 
Kültür dersleri sunuluyor:

• Görsel Web Tasarımı: Bu derste; 
web için görsel tasarıma giriş, 
web için tasarım ilkeleri, web 
için görsel tasarım elementleri, 
logo tasarımı, tipografi , görsel 
web tasarımında renklerle 
çalışmak, web tasarımında 
etkileşim, portfolyo konularına 
değiniliyor.

• Web Grafi k Tasarımı: Bu derste; 
web grafi k tasarımının gelişimi, 
web grafi k tasarımında kalite 
ve standartlar, Illustrator ile 
grafi k tasarımı, Coreldraw ile 
grafi k tasarımı, Google Web 
Designer ile grafi k tasarımı, 
Photoshop ile grafi k tasarımı, 
Indesign ile grafi k tasarımı, 
açık kaynak kodlu web grafi k 
tasarım araçları konularına 
değiniliyor.

• Görsel Kültür: Bu derste; 
bir yaşam kültürü mimarlık, 
sanat penceresinden imgeler, 
sanatta yeni ufuklar, durağan 
ve hareketli görüntünün 
öyküsü, görsel okuryazarlık, 
sayısal görsel yaşam 
konularına değiniliyor.

Web’de Görsel Tasarım e-Sertifi ka 
Programı Katılımcılarla Buluşuyor



   Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Açıköğretim Sistemi Sağlık Yönetimi 
Alanında Nitelikli Personel 
Yetiştirmeyi Amaçlıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
bünyesinde 2015-2016 Öğretim Yılından bu yana 
eğitim veren Sağlık Yönetimi Lisans Programı, 
önemli alanlardan biri olan sağlık sektörünün 
yönetimi konusunda donanımlı öğrenci yetiştiriyor. 
Dünyada ve eş zamanlı olarak Türkiye’de sağlık 
sektörünün hızlı gelişimi doğrultusunda nitelikli 
eleman ihtiyacı giderek artıyor. Programın amacı; 
sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda 
sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı, süreçlerine 
hakim, yönetimsel uygulamalar konusunda bilgili, 
hasta/müşteri ilişkileri ve etkin iletişim konularında 
yetişmiş insan kaynağı sağlamak. 

Program kapsamında Sağlık Hukuku, Sağlık 
Kurumları Mevzuatı ve Sağlık Kurumları Yönetimi 
gibi sağlık konusunun yönetimi ve hukuki boyutları 

konusunda hakim olmayı sağlayan dersler 
okutuluyor. Özellikle son yıllarda ihtiyaç duyulan İş 
Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Sigortacılığı ile Bakım 
Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme gibi derslerin 
okutulması, bu alanda yetişmiş personel ihtiyacının 
giderilmesinde önemli bir etken. Programdan mezun 
olan öğrenciler yükseköğrenimlerine yüksek lisans 
ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam 
edebilecekleri gibi sağlık işletmelerinde “Sağlık 
Yöneticisi” unvanı ile istihdam edilebilecekler. Sağlık 
Yönetimi Lisans programı ile ilgili detaylı bilgiye 
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-
programlari/acikogretim-sistemindeki-programlar/
saglik-yonetimi adresinden ulaşılabilir.  
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Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN

Açıköğretim Sistemi Seminerleri kapsamında bu ayın 
ilk konuğu Uzay Hukuku Uzmanı ve Avukat Mustafa 
Serhat KAŞIKARA oldu. KAŞIKARA, “Houston, we have 
a problem! Uzay, Uzay Hukuku ve Türkiye” başlıklı 
sunumunu gerçekleştirdi.

Mayıs Ayı seminerlerinin ikinci konuğu ise Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Tarkan GÜRBÜZ oldu. GÜRBÜZ, 
“Dijital Dönüşümde İnsan Kaynakları Yönetimi 
ve İş Yaşamında X, Y, Z Kuşakları” başlıklı sunumu 
gerçekleştirdi.

Açıköğretim Sistemi Seminerlerinde 
“Uzay Hukuku” ve “Dijital Dönüşüm” 

Konuları Ele Alındı
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Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Benim Hikâyem

Kadın olmak her yaşta zordur. Sorumlulukların iki 
kat fazladır. Hele ki çalışan bir kadınsan kendine 
vakit ayırabilmek o kadar zordur ki… Ama buna 
rağmen kendimi bildim bileli her zaman kendimi 
geliştirmeyi hedefl edim. Çünkü her bölümün 
bana kattığı ayrı bir bakış açısı, ayrı bir deneyimle 
hayatıma ışık tutuyor olmasını asla es geçemem. 
Halkla İlişkiler Tanıtım ve Reklamcılık Bölümünü 
bitirdikten hemen sonra KPSS deneyimim oldu ve 
iyi bir puan alarak Adalet Bakanlığı bünyesinde 
devlet memurluğuna atandım. Ama atanmak 
yetmedi. İşe girer girmez Anadolu Üniversitesi’nin 
Adalet Bölümüne kayıt yaptırdım. Hem iş, hem okul, 
hem de bir eş olarak sorumluklarla beraber şimdi 
son senedeyiz. Aslında ilk başlarda yapamayacağımı 
düşündüm. Fakat Anadolu Üniversitesinin e-kampüs 
uygulamasını keşfedince çok rahatladım. Takıldığım 

her şeye kolayca ulaştım ve oradan edindiğim 
bilgilerle sınavlara katıldım. Bu sene inşallah mezun 
olacağım ve durmak yok, önümüze uzun bir yol var. 
Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültesine girmek ve 
çok istediğim hakimlik mesleğini yapmak istiyorum. 
Beni bu yolda yüreklendiren eşime ve hakimime 
teşekkürü bir borç bilirim. Aynı zaman da Anadolu 
Üniversitesi’nin tüm çalışanlarına ve emeği geçen 
herkese yürekten teşekkürler. İyi ki üniversitenizin 
öğrencisiyim. Ve son olarak okumanın ve hayallerin 
yaşı yoktur...

Rüveyda Keskin / Rize                                          
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Arş. Gör. Gözde TÜRKTARHAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi tarafından düzenlenen 
II. AÖF Uluslararası Fotoğraf 
Yarışması Sergisi, 27 Nisan 
Cumartesi günü Anadolu 
Üniversitesi Atatürk Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde açıldı. AÖF 
Geleneksel Büro Buluşmalarında 
gerçekleştirilen açılışa, Anadolu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim 
Sisteminden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, 
Açıköğretim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yücel Güney, İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal 
Hakan Kağnıcıoğlu, fotoğraf 
yarışması jüri üyeleri ve AÖF büro 
personeli katıldı. 

UNESCO ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın desteklediği, 
“Gençlik ve Kültürel Miras” 
temasıyla düzenlenen fotoğraf 
yarışmasında jüri üyesi olarak 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı 
Nihat Değirmenci, Rektör 
Danışmanı ve aynı zamanda 
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Rahmi Atalay, Açıköğretim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel 
Güney, Açıköğretim Fakültesi 
Uzaktan Öğretim Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Volkan Yüzer, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Handan Deveci ve Açıköğretim 
Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. 
Dr. Halit Turgay Ünalan, Dr. Öğr. 

Üyesi Abdulkadir Candemir 
ve Öğr. Gör. Gökhan Deniz 
Dinçer görev aldı. Toplam 
60 eserin sergilendiği 
sergide dereceye giren 
Kezban Türkoğlu, Gökhan 
Ufuk Korkmazgil ve Sevgin 
Cingöz, ödüllerini Anadolu 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Şafak Ertan Çomaklı’dan 
aldılar. Serginin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren 
AÖF dekanı Prof. Dr. Yücel 
Güney,  “Yarışmaya bin 550 
öğrencimiz 3 bine yakın 
fotoğrafl a katıldı. Hem 
Anadolu Üniversitesi’nin 
hem de Açıköğretim 

Fakültesi’nin Balkanlar’da, 
Avrupa’da, ABD’de ve Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde milyonu aşan 
öğrencisi var. Amacımız bu 
öğrencilerimizin de bulundukları 
yerlerden bize dönüt vermelerini 
sağlamak ve hem üniversiteye 
olan aidiyetlerini arttırmak hem 
de bulundukları coğrafyalardaki 
kültürel varlıklarla ilgili bize 
dönüt vermelerini sağlamaktır. 
İkincisini düzenlediğimiz bu 
yarışmanın; inşallah üçüncüsünü, 
dördüncüsünü düzenlemek nasip 
olur.” şeklinde konuştu. 

 

II. AÖF Uluslararası Fotoğraf 
Yarışması Sergisi Açıldı
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Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
Haber Merkezi

Açıköğretim Fakültesinden Spor 
Müsabakalarında Çifte Başarı 

Anadolu Üniversitesi 36. Geleneksel Spor Şenlikleri 
kapsamında düzenlenen erkekler voleybol ve 
erkekler basketbol kategorilerinde şampiyonluk 
kupaları Açıköğretim Fakültesinin oldu. 

- Erkekler basketbolda kupanın sahibi Açıköğretim

Final maçında Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi karşı karşıya 
geldi. Heyecanın hakim olduğu ilk periyotta 
Havacılık, rakibine karşı geliştirdiği başarılı ataklar 
sonucunda sayılar buldu, ilk periyodu 15-4 ‘lük 
üstünlükle kapattı. Maçın ikinci periyodunda ise top 
kayıpları yaşayan Açıköğretim Fakültesi rakibinin 
farkı açmasını engelleyemedi. İkinci periyodun son 
dakikalarında Havacılık, bulduğu üçlüklerle ikinci 

periyottan 26-17’lik üstünlükle ayrıldı. Üçüncü 
periyoda daha baskılı başlayan AÖF, yapmış olduğu 
iyi savunma sonucunda ürettiği ataklardan sayılar 
bularak farkı bire indirmeyi başarsa da 3’üncü 
periyot Havacılığın 32-31’lik üstünlüğüyle kapandı. 
Kıyasıya rekabetin yaşandığı dördüncü periyotta 
takımlar, sayı bularak birbirine karşı üstünlük 
kurmayı başardı. AÖF son dakikalarda 38-35’lik 
skorla öndeyken, Havacılığın son saniyede bulduğu 
üçlük sayı ile maç yarım periyot uzadı. Son saniyede 
buldukları üçlük ile maçı uzatmayı başaran Havacılık, 
son yarım periyoda daha istekli başladı ve rakibine 
karşı ataklar geliştirdi. Havacılığın ataklarına karşı 
iyi savunma yapan AÖF, pota altından buldukları 
sayılar ile maçı 47-44 önde bitirdi ve erkek basketbol 

müsabakalarının şampiyonu oldu.

Karşılaşmaların sonunda başarılı olan takımlara 
madalya ve kupaları, ESTÜ Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Kurama 
ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hayri Ertan tarafından verildi.

- Erkekler voleybol şampiyonu AÖF

Anadolu Üniversitesi 36. Geleneksel Spor Şenlikleri 
kapsamında düzenlenen erkekler voleybol fi nal 
karşılaşması Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve 
Mühendislik Fakültesi arasında oynandı. Eskişehir 
Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu’nda 2 
Mayıs Perşembe günü oynanan maçı Açıköğretim 
Fakültesi kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fi nal 
karşılaşmasına hızlı bir başlangıç yapan 
Açıköğretim Fakültesi, ilk seti 25-17 kazanarak 
skoru 1-0’a getirdi. Etkili oyununu ikinci sette de 
sürdüren AÖF, 25-17’lik set skoru ile şampiyonluk 
için iyice umutlandı. Moralli bir şekilde son sete 
başlayan Açıköğretim Fakültesi, üstün bir oyunla 
seti 25-12 önde tamamlayarak sahadan 3-0’lık 
net bir skorla galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğa 
adını yazdırdı. Açıköğretim Fakültesi şampiyonluk 
kupasını, AÖF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat 
Akyıldız’ın elinden aldı.
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Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI

Sürdürülebilirlik Eğtiminde Bilgi ve 
İletişim Teknolojilerinin Yeri

Geçen yazımızda sürdürülebilirlik ve uzaktan 
eğitime genel bir bakış çerçevesi sunmuıştuık . 
Bu yazımızda ise  bu ilişkinin bir alt boyutuna 
inerek , sürdürülebilirlik konusunda uzaktan 
eğitimin araçlarından birisi olan Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin (BİT)  önemi ve yerini tartışacağız. 
BİT’ lerin temel tanımı literatür de şöyle geçmektedir 
; 

“Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, 
ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini 
sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de 
kapsayan bütün teknolojiler” (MEB, 2018)

Dijital çağ olarak adlandırılan dönemimizin  en 
temel araçları bu anlamda BİT’ lerdir.  Teknolojinin 
temel anlamı, insanların yaşamını kolaylaştıran, 
kotaran,  kalitelendiren her türlü araç ve teknik 
olarak verilir. Örneğin teknolojinin üst uygulamaları 
sayesinde otomatik çamaşır, bulaşık makinaları 
ev yaşantımızda işimizi kolaylaştırıyorken, mobil 
teknolojiler iletişimde sağladığı olanaklar ile dünyayı 
ayağımıza getirmektedirler. Günlük uygulamaları ile 
teknoloji her alanda kolaylıkla yayılırken, eğitimde 
kullanılması aynı hız ve yaygınlıkta olamamaktadır. 
Bunun nedeni BİT’ lerin, eğitimde kullanılmasının, 
pedagoji, ölçme değerlendirme , etik gibi farklı 
alanların süzgecinden geçirilmesi gereğidir. BİT’ 
lerin eğitimde kullanılması her uygulamada farklı 
alanlarda özen gösterilmesini gerektirir. En son 
yazımızda yer alan sürdürülebilirlik alanını bu 
açıdan incelemek ve anlamlandırmak  bu yazının 
konusu olmalıdır. Örgün öğretimde öğrencinin 
öğrenme algılama, iletişim kapasitesini arttırmaya 
yönelik olarak genellikle öğretmen ya da bir 
rehber liderliğinde kullanılan BİT’ ler, uzaktan 
eğitimde en fazla çevrimiçi ortamlarda kullanıma 
girmektedirler. Literatürde öğrenme ortamlarında 
BİT’lerin kullanılmasının eğitimde sürdürülebilirlik 
konusunda büyük katkı getirdiği belirtilmektedir 
(Paas,2008) ve  bu katkının sürdürülebilirlik 
konusundaki;

1. Eğitim materyallerinin erişiminin uzaktan
eğitim öğrenme ve iletişim ağları sayesinde
giderek arttığı

2. Sadece bilgi aktarımı değil yeni yöntem ve
değerlerin de aktarılması vurgulanmaktadır.

Bu iki maddeyi AÖF ’in uygulamalariyla açıklarsak 
şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz ,

1.  AÖF’ tde , sürdürülebilirlik konusu,  farklı derslerin
içeriklende bulunması nedeniyle alana bilgi
düzeyinde katkıda bulunur.

2. AÖF’ te kitapların dijital ortama geçirilmesi
kurumun sürdürülebilirlik konusunda oluşmuş
tutumunun yeni bir yöntemle yansıtılarak
toplumsal bir değer aktarımı haline dönüşür.

Bu anlamda AÖF uygulamalarında,  ülkemizde 
sürdürülebilirlik  çalışmalarının katma değer 
etkisinin ne kadar önemli olduğu da ortaya 
konulmaktadır. 
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