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Rektörümüzden…

A

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 38 yılık tecrübesiyle Türk adının geçtiği
her yerde, Türkçe konuşulan her coğrafyada bulunma gayreti içinde olarak
eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bünyesinde faaliyet gösteren üç fakülteye
bağlı, aralarında son olarak bu akademik yılda açılan İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal
Medya Yöneticiliğinin de bulunduğu ön lisans ve lisans programlarıyla ve bunların yanı
sıra çevrimiçi lisansüstü olanaklarıyla Azerbaycan’dan Almanya’ya, Mısır’dan ABD’ye
kadar milyonlarca öğrencisi ve mezunuyla dev bir aile niteliğindedir. Tüm dünyada hızla
gerçekleşmekte olan dijitalleşme ve dijital dönüşüm sürecinin eğitimdeki etkilerini
yakından takip eden ve eğitimde dijital dönüşümün öncüsü olan Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi, bu misyonu ile de ülkemizi çağın ilerisine taşımayı amaçlamaktadır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan hizmetlerden,
kullanılan
öğrenme
ortamlarına,
uluslararası
projelerden
akademik
etkinliklere, öğrenci buluşmalarından sosyal ve kültürel faaliyetlere geniş bir
yelpazede bilgi, birikim ve haberin paylaşıldığı e-bülten, Ocak 2015’ten beri
yayınlanmakta ve sistemin kurumsal hafızası olma görevini yerine getirmektedir.
Okumakta olduğunuz Ocak sayısı ile 60. kez sizlerle buluşan Açıköğretim E-bültene,
kurulduğu günden beri emekleriyle destek olmuş tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi
sunar, sizlerle hep güzel gelişmeleri paylaşmak umuduyla nice sayılarda tekrar birlikte
olmayı dilerim.

Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI
Anadolu Üniversitesi Rektörü
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Açıköğretim Fakültesinde yeni
atamalar yapıldı

Arş. Gör. Mustafa ÇAKMAK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Dekanlık, Dekan Yardımcılığı ve Merkez Büro yönetimlerinde
değişiklikler yaşandı. Açıköğretim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Selim BAŞAR vekâleten atandı.
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcıları ise Prof. Dr. Tevfik Volkan YÜZER, Dr. Öğr. Üyesi Sinan AYDIN,
Dr. Öğr. Üyesi Nejdet KARADAĞ ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTINPULLUK olarak belirlendi. Merkez Büro Yöneticisi
olarak Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Emrah YILDIRIM atanırken, yardımcılığına ise Öğr. Gör. Sefa ÇATAL getirildi.

Dekan

Prof. Dr. Selim BAŞAR

Dekan Yardımcıları

Prof. Dr. Tevfik Volkan YÜZER

Dr. Öğr. Üyesi Sinan AYDIN

Merkez Büro Yöneticileri

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Emrah YILDIRIM
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Öğr. Gör. Sefa ÇATAL

Dr. Öğr. Üyesi Nejdet KARADAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTINPULLUK

Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem
sonu sınavı 129 sınav merkezinde
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER
başarıyla gerçekleştirildi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Güz
Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 18 Ocak Cumartesi
ve 19 Ocak Pazar tarihlerinde başarılı bir şekilde
gerçekleştirildi. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı,
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde
öğrenim gören yaklaşık 1 milyon öğrencinin
katılımıyla 129 sınav merkezinde yapıldı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ

Görevli
308.409

Salon
96.510

Öğrenci Sayısı

1.041.405

Sınav Merkezi
129

Ders

647

2019 – 2020 Öğretim Yılı
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavında, yaklaşık
100 bin salonda 199 bin salon başkanı
ve gözetmen görev aldı. Toplam 308.409
görevlinin katkılarıyla gerçekleştirilen sınavda,
üniversitemizden 393’ü akademik personel
olmak üzere toplam 824 personelimiz
görev yaptı. Sınavda, 647 farklı ders yer aldı.
Yaklaşık 6.500 binada gerçekleştirilen Güz
Dönemi Dönem Sonu Sınavında 1. oturuma
871.263, 2. oturuma 62.046, 3. oturuma
590.548 ve 4. oturuma 14.264 öğrenci katıldı.
Açıköğretim Sistemi Türkiye Programlarında
öğrenim gören öğrenciler için 2019-2020
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri 17 –
28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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Anadolu Üniversitesi kendi rekorunu kırdı:
5 milyon sınav kâğıdı 5 günde okundu

Açık ve uzaktan öğretimde dünyanın ilk sıralarında
yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde
güz dönemi dönem sonu sınavları 18-19 Ocak 2020
tarihlerinde yapıldı.
Sınav sonuçları, Bilgisayar
Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından
geliştirilen yerli ve milli yazılım sayesinde 5 gün gibi
rekor bir sürede açıklandı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan
Çomaklı, gün boyu sosyal medya hesaplarından yaptığı
paylaşımlarla sınav sonuçlarının açıklanacağına dair
ipuçları verdi. Sonuçlar hazır olduğunda da müjdeli
haberi sınava giren öğrencilerle paylaştı. Bilgisayar
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin geliştirdiği yerli ve
milli yazılım ile toplam 1.048.985 öğrencinin girdiği
sınavın sonuçları kısa sürede değerlendirildi. 5 günlük
sürede 5.731.074 derse ait sınav kâğıdı okunarak
sisteme harf notları ile birlikte girildi.

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Kendi rekorumuzu kırdık”
Şahsi Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı
paylaşımla 5 milyonun üzerinde derse ait sınav
kâğıdının okunarak sisteme girildiği müjdesini veren
Rektör Çomaklı, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan ara
sınavlardan daha kısa sürede, daha fazla kağıdın
okunduğunu vurguladı. Öğrenciler adına sınav
sürecinde görev alan personellere minnettar olduğunu
dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, paylaşımında şu ifadelere
yer verdi:
“Milli çocuklardan oluşan bu ekibi alkışlıyoruz.
Sınav sonuçları sisteme girildi. Bu konuda rakibimiz
olmamasına rağmen kendi rekorumuzu kırıyoruz.
Açıköğretim Sistemi’nde dünyanın ilk sırasında yer
alan Anadolu Üniversitesi rakipsiz yola devam ediyor.
Sonuçlar hayırlı olsun.”

Haber Merkezi Koordinatörlüğü
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IODL 2019 bildiri kitabı yayınlandı
Arş. Gör. Dr. Gamze ÜLKER TÜMLÜ

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde 14-16 Kasım
tarihlerinde yoğun bir katılımla gerçekleşen Uluslararası
Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı’nın (IODL 2019)
bildiri kitabı yayınlandı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan
Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ve
Açıköğretim Fakültesi eski Dekan V.Prof.Dr.Yücel Güney’in
yazıları ile başlangıç yapılan kitapta, konferansın çağrılı

konuşmacıları Dr. Rory McGreal, Dr. Taerim Lee, Dr.
Ramesh Chander Sharma ve Dr. Liz Marr’ın yazılarına yer
verildi. Yurtiçi ve yurtdışında çok çeşitli üniversitelerden
akademisyenlerin bilim kurulunda yer aldığı konferansta
sunulan toplam 102 bildirinin yer aldığı kitaba
http://iodl.anadolu.edu.tr/file/IODL_2019_Conference_
Proceedings.pdf adresinden erişilebilir.
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AÖF Fakülte sekreteri Hasan AKIN’a
veda ve teşekkür töreni düzenlendi
Öğr. Gör. Kazım DEMİRER

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fakülte
Sekreterliği görevini yürüten Hasan Akın’a Eskişehir Teknik
Üniversitesi’ne (ESTÜ) tayin olması dolayısıyla veda ve
teşekkür töreni düzenlendi.
Açıköğretim Fakültesi Fakülte Sekreterliğini Temmuz
2017’den beri yürütmekte olan Hasan Akın’ın ESTÜ’ye
tayin olması dolayısıyla 22 Ocak Çarşamba günü bir
veda ve teşekkür töreni düzenlendi. AÖF Binası 9.
Kat Çok Amaçlı Salonda yapılan törene Açıköğretim
Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan
V. Prof. Dr. Selim Başar, İktisat Fakültesi Dekan V. Prof.
Dr. Şebnem Tosunoğlu, İşletme Fakültesi Dekan V. Prof.
Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Açıköğretim Sistemindeki
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fakültelerin dekan yardımcıları ile akademik ve idari
personeli katıldı. Törende bir konuşma yapan Prof. Dr.
Selim Başar, Hasan Akın’la çok kısa bir süre çalışmalarına
rağmen kendisinin sorunların çözümünde hep olumlu
açıdan baktığını dile getirdi ve hizmetleri için teşekkür
etti. Prof. Dr. Başar’ın ardından söz alan Hasan Akın da
1996’dan beri görev yaptığı Anadolu Üniversitesi’nden
bu şekilde bir törenle uğurlanmaktan dolayı çok mutlu
olduğunu ve yeni görev yerinde de Açıköğretim Sistemi
personeline kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.
Tören, Prof. Dr. Selim Başar tarafından Hasan Akın’a
hizmetleri dolayısıyla plaket ve hediye takdimi ile sona
erdi.

İşletmecilik Uygulamaları Çalıştayı düzenlendi
Arş. Gör. Ali BENLİ

23 Ocak Perşembe günü açılış konuşmalarıyla
başlayan çalıştay, Dr. Öğr. Üyesi Özlem SAYILIR
tarafından
yürütülen
“Bilgisayar
Uygulamalı
Excel’le Finansal Modelleme” eğitimi ile devam
etti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgisayar
Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen eğitim iki oturumda
tamamlandı. İlk oturumda faiz hesaplamaları ve tahvil
değerlemesi gibi temel finansal hesaplamalara ilişkin
uygulamalar, ikinci oturumda ise yatırım projelerinin
değerlendirilmesi, duyarlılık ve senaryo analizlerine
yönelik uygulamalar yapıldı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından
düzenlenen İşletmecilik Uygulamaları Çalıştayı 23-24
Ocak tarihlerinde Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Finansal modelleme ve pazarlama stratejileri
konularının ele alındığı çalıştayda açılış konuşmaları
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu
Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Selim BAŞAR ve İşletme Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Celal Hakan KAĞNICIOĞLU tarafından yapıldı.
Çalıştayda alanında uzman çok sayıda davetli yer aldı.

Çalıştayın ikinci günü olan 24 Ocak Cuma günü Dr.
Öğr. Üyesi Dilşad TEKİN tarafından verilen “Pazarlama
Stratejileri ve Uygulama Örnekleri” eğitimi Açıköğretim
Binası 9. Kat Çok Amaçlı Salonda iki oturumda
tamamlandı. İlk oturumda pazarlama çevresi, stratejik
pazarlama ve stratejik analizler başlıkları tartışıldı.
Uygulama örnekleri ve vaka çözümlerinin ele alındığı
ikinci oturumun ardından çalıştay, Eskişehir gezisi ile
sona erdi.
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Ücretsiz özgür yazılım eğitimleri
Anadolu Üniversitesinde yapıldı
Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Anadolu Üniversitesi ve Türkiye Linux Kullanıcıları
Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen “Mustafa Akgül
Özgür Yazılım Kış Kampı” etkinliği 25-28 Ocak
tarihlerinde Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nde yapıldı.
Anadolu Üniversitesi ve Türkiye Linux Kullanıcıları
Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen ‘Mustafa Akgül
Özgür Yazılım Kış Kampı’ açılışı 25 Ocak Cumartesi
günü Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Anadolu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın
çok önemseyerek destek verdiği kampın açılışına Vali
Yardımcısı Akın Ağca, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Başar,
Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama
Merkezi Koordinatörü Mehmet Uğurlu ve çok sayıda
katılımcı katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı
Akın Ağca yaptığı konuşmada “Bu etkinlikte çok sayıda
güzellik söz konusu. Bu güzelliklerden bir tanesi
gönüllülük. Paranın kutsallaştırıldığı, yapılan her işin
para için yapılmak zorundaymış gibi algılatıldığı bu
dünyada, öncelikle gönüllülere teşekkür ediyorum.
Burada birlikte iş yapabilmeye dair güzel bir örnek
görüyoruz. Valilik olarak, Anadolu Üniversitesi olarak
ve Linux Kullanıcıları Derneği’nin yanı sıra çok sayıda
sivil toplum kuruluşunun desteğini alarak 1200
civarında katılımcıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği
yapabilmek iş birliği kültürünün olması durumunda
neler başarılabileceğinin göstergesi. Öte yandan,
içinde bulunduğumuz 4. Sanayi Devrimi’nde böyle bir
eğitimin yapılıyor olması da çok güzel çünkü bu süreçte
bayrağı taşıyan ülkelerden biri haline gelmeliyiz. Eğer
bilginiz varsa bu sanayi devriminin bir parçası haline
gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla millet olarak bu bizim
önümüzde bir fırsat. Bu fırsatı realize edebilmenin
yolları da aslında bugün yaptığımız çalışma ve buna
benzer çalışmalardan geçiyor.” şeklinnde ifade etti.
Anadolu Üniversitesi olarak Mustafa Akgül Özgür Yazılım
Kış Kampı’nın ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu
yaşadıklarını belirten İİBF Dekan V. Prof. Dr. Mehmet
Başar konuşmasına şöyle devam etti: “Bu sektörün temel
girdisi insan ve dolayısıyla insan kaynağının gelişmesi
ve nitelikli yazılımcıların artması hem milli ekonomi
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açısından son derece önemli hem dışa bağımlılığımızı
azaltmamız açısından önemli bir konu. Katma değer
yaratmak ve rekabet üstünlüğü yaratmak istiyorsak
kendi yazılımlarımızı geliştirmeli ve yazılımcı sayımızı
artırmalıyız.”
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye
Linux Kullanıcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Adil
Akbaş, “Bu yıl 1-10 Ocak tarihinde kamp başvuruları
başlamıştı. Bu başvuru tarihleri arasında 3072 tekil
başvuru aldık. Buraya gelebilme şansına erişebilen 1200
civarı arkadaşımız var. Gönüllülerle yapılan böylesi bir
etkinlik için oldukça önemli bir başarı.” dedi.
Farklı alanlarda, farklı bilgi düzeylerine hitap eden ve “Ağ
yöneticiliğine giriş”, “Android ile uygulama geliştirme”,
“Web güvenliği ve denetimi”, “Zararlı yazılım analizine
giriş”, “Blokzincir”, “FoxDot ile canlı müzik kodlama”
gibi 36 kursun gönüllü 100’e yakın eğitmen tarafından
verildiği kamp için son başvuru tarihi olan 10 Ocak
Cuma gününe kadar 3 binin üzerinde başvuru alındı.
Başvurular organizasyon ekibi ve eğitmenler tarafından
değerlendirilerek bin 100 öğrenci kampa davet edildi.
Açık kaynak kodlu özgür yazılımların işletim sistemi,
veritabanı ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı
azaltmasının yanı sıra daha güvenli olduğu belirtildi.

Yaz Kampları Bolu’da gerçekleştirilen etkinliğin Kış
Kamplarının ise bundan sonra Anadolu Üniversitesi’nde
yapılması planlanıyor. Anadolu Üniversitesi Bilgisayar
Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM)koordinesinde
düzenlenen etkinlik için başvuru sırasında isteyen
her katılımcıya Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında
konaklama imkanı sağlandı. Etkinlikte kurslar 9.30-17.00
saatleri arasında gerçekleştirildi.
Eğitim kampına ismi verilen ve 1990’ların başından
2017 yılındaki vefatına kadar geçen zaman diliminde
Türkiye’de özgür yazılım topluluğunun oluşması ve
gelişmesi için çalışan Mustafa Akgül’ün itici gücüyle
kurulan özgür yazılım topluluğu, https://linux.org.
tr/ web sitesinin açılması, Türkiye’deki ilk GNU/Linux
dağıtımının geliştirilmesi, ilk GNU/Linux kitabının
yayınlanması, İnternet Konferansı’nda her sene bir
salonda özgür yazılım temalı konuşmalar yapılması gibi
birçok başarıya imza attı. Topluluk tarafından organize
edilen ve yaz aylarında yapılan “Linux Yaz Kampı” artık
“Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı” kış aylarında
yapılan “Akademik Bilişim Öncesi Kurslar” ise “Mustafa
Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı” olarak düzenleniyor.

Kurs Listesi
• GNU/Linux: Sistem Yönetimi 0.5

• Perl ile Programlamaya Giriş

• Android ile Uygulama Geliştirme

• R ile Temel İstatistik

• GNU/Linux: Sistem Yönetimi 1.5

• Python ile Programlamaya Giriş

• R’ye Giriş ve Veri Ön İşleme

• Ağ Yöneticiliğine Giriş (1. Düzey)

• Python ve QT ile Grafik Masaüstü
Uygulamaları

• Flutter ile Mobil Uygulama
Geliştirme

• Ağ Yöneticiliğine Giriş (2. Düzey)
• PostgreSQL: Geliştiriciler İçin

• Python ve Django ile Web
Programlamaya Giriş

• PostgreSQL: Veritabanı
Yöneticileri için

• Web Ön Yüz (Front-end)
Programlama

• Graylog ile Log Yönetimi ve Analizi

• Ruby on Rails ile Web Programlama

• Proxmox ile Sanallaştırma
• Linux Sistem Programlamaya Giriş
• Vitus Linux
• LibreOffice Geliştirme Atölyesi

• PHP ve MySQL ile Web
Programlamaya Giriş
• Laravel ve Vue.js ile Modern Web
Uygulamaları

• Web Güvenliği ve Denetimi

• ElasticSearch ve Python ile Veri
Madenciliği

• Ağ Güvenliği ve Denetimi

• Özgür Coğrafi Veri Atölyesi

• Zararlı Yazılım Analizine Giriş

• Arduino (1. Düzey)

• Kriptoloji’ye Giriş ve Kriptoloji
Uygulamaları

• Arduino (2. Düzey): IoT

• Blokzincir (1. Düzey)

• FoxDot ile Canlı Müzik Kodlama
• Bilişim Hukuku

• Blokzincir (2. Düzey): Sektörel
Çözümler
• Veri Bilimine Giriş
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Açıköğretim ailesinin acı kaybı
Arş. Gör. Mustafa ÇAKMAK

15 Aralık 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Açıköğretim
Sistemi ara sınavları esnasında Antalya’da yaşanan acı
bir kaza Açıköğretim ailesini derinden yaraladı. Araç
kullanırken aniden rahatsızlanan bir sürücü önce bariyer
ve kaldırımlara, ardından çöp konteynırına ve son olarak
da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Mevlâna
Bürosu’nun kapısına çarptı. Kaza anında büro önünde
bulunan Anadolu Üniversitesi personelleri Aslı Orak ve İlknur
Rukiye Çirik, üzerlerine gelen aracı fark ederek kaçmaya
çalıştı. İlknur Rukiye Çirik çarpmanın etkisiyle bürodan
içeriye doğru savrulurken maalesef Aslı Orak’ın çabası
yetmedi ve aracın altında kaldı. 112 Acil Servis ekiplerince
hastaneye kaldırılan İlknur Rukiye Çirik’in hayati tehlikesi
bulunmazken, 3 saatlik bir ameliyat geçiren Aslı Orak (37)
yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

Aslı ORAK

Değerli çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi
ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
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Yaşanan bu acı kayıpla ilgili taziye mesajı yayımlamayan
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı,
mesajında, “Açıköğretim sınavları yapılırken meydana
gelen kaza neticesinde görevi başında hayatını kaybeden,
Antalya ili Mevlâna Bürosu personeli Aslı Orak’a Allah’tan
rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm üniversitemize
başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan büro
personelimiz İlknur Rukiye Çirik’e acil şifalar diliyorum”
ifadelerine yer verdi.
Aslı Orak’ın cenazesi, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü Antalya
Kırcami Buynuzlukuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Eskişehir Gıda Fuarında
Açıköğretim Sistemi tanıtıldı

Arş. Gör. Barış ÇIVAK

Osmangazi Üniversitesi tarafından
çeşitli aktiviteler, özel sunumlar
ve
yarışmalar
gerçekleştirildi.
Fuarda
Anadolu
Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü, Eskişehir
Meslek
Yüksekokulu
Aşçılık
Önlisans Programı ve Açıköğretim
Fakültesi Aşçılık Önlisans Programı
ile Açıköğretim Sistemi ikinci
üniversite ve e-sertifika program
tanıtımları büyük ilgi gördü.

Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP)
tarafından düzenlenen ESKİŞEHİR
GIDA 2020, Gıda ve İçecek Ürünleri,
Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme
ve Lojistiği Fuarı, 23-26 Ocak
tarihlerinde gıda profesyonellerini
ETO – TÜYAP Fuar Merkezi’nde
bir araya getirirken Açıköğretim
Sistemi de program tanıtımlarıyla
fuarda yerini aldı.
Fuarda, yeni gıda ürünleri ve son
teknolojileri doğrudan gözlemleme,
yeni iş fırsatları yakalama, yeni
işbirlikleri kurma, gıda ürünlerini

karşılaştırarak analiz etme, gıda
sektöründeki tüm gelişmeleri daha
yakından görme ve gözlemleme,
gıda sektöründe faaliyet gösteren
dernek, federasyon, STK, üniversite
ve bilim çevreleri ile bir arada olma
imkânı sağlandı. Ayrıca, madalyalı
aşçılar, genç aşçılara workshoplar
düzenledi. Otel, restoran ve
fastfood zincirlerinin aşçılarının
yer aldığı fuarda, Türkiye Aşçılar
Federasyonu (TAFED), Eskişehir
Aşçılar
Derneği
(ESASDER),
Eskişehir
Lokantacılar
Odası,
Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir

İlki 18-20 Nisan 2019 tarihleri
arasında
gerçekleştirilen
ve
70 binden fazla kişinin katılım
sağladığı fuara bu sene de katılımın
yüksek olduğu görüldü. Düzenlenen
fuarlar sayesinde birçok sektöre
hareketlilik gelirken, Eskişehir’in
tanıtımına da katkı sağlandığı,
ayrıca Eskişehir’in fuarcılıkta marka
olma yolunda emin adımlarla
ilerlediği ifade edildi.
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İktisat ve İşletme Fakülte dergileri
yayın hayatına başladı

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN

ANADOLU UNIVERSITY
JOURNALO F BUSINESS
ADMINISTRATIONF ACULTY

Açıköğretim Sistemi fakültelerinden İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi kendi adlarını taşıyan dergilerin
hazırlık işlemlerini tamamlayarak ilk sayılarını yayınladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi’nin
(AUJFE) ilk sayısı geçtiğimiz kasım ayında ve İşletme Fakültesi Dergisi’ nin (JOBAF) ilk sayısı ise geçtiğimiz
aralık ayında yayınlandı.
Yayınları dijital platformda yılda 2 kez gerçekleştirilecek olan dergilerde gönderilen makaleler “çift-kör
hakem” yöntemiyle değerlendiriliyor ve basım onayı alan makalelerden oluşan sayılar açık erişim yoluyla
paylaşılıyor. Yayın dili olarak Türkçe ve İngilizce dillerinin kabul edildiği dergilere araştırma makalesi,
derleme, editöre mektup ve kitap yorumları türünden bilimsel metinler gönderilebiliyor.
Dergiler hakkında ayrıntılı bilgilere,
İktisat Fakültesi Dergisi için https://dergipark.org.tr/en/pub/aujfe adresinden,
İşletme Fakültesi Dergisi için https://dergipark.org.tr/en/pub/isfad adresinden erişilebiliyor.
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Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans
programlarımız KKTC ve
Batı Avrupa’da

Öğr. Gör. Dr. Seher GÜLENÇ

Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar
döneminden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Batı Avrupa’da öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor.
KKTC’de “İşletme Yönetimi” ve “İktisat” ve Batı Avrupa’da “İşletme Yönetimi” ve “Konaklama İşletmeciliği” olarak
belirlenen programlara başvurular, 29 Ocak 2020 Çarşamba gününe kadar uzatıldı.
Programlara başvuru koşulları şu şekilde belirlendi:
•

Bir programdan lisans derecesiyle mezun olmak,

•

Lisans diploması genel not ortalaması dörtlük sistemde 2.00 veya üzeri, yüzlük sistemde 50 veya üzeri olması,

•

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda Yabancı Dil ve ALES puanı aranmaz.

Başvuru yapmak için https://basvuruyld.anadolu.edu.tr, programlar ile ilgili detaylı bilgi almak için de
https://sosbilens.anadolu.edu.tr adresinin kullanılabileceği belirtilirken kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarının,
istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Bürolarına başvurabileceği ifade
edildi.
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Çevrimiçi Bilişim Topluluğu
Açıköğretim Sistemine katıldı

Öğr. Gör. Meltem CEMİLOĞLU

Açıköğretim Sistemi öğrencileri tarafından ilgiyle takip
edilen çevrimiçi öğrenci topluluklarına bir yenisi katıldı.
Çevrimiçi Bilişim Topluluğu Açıköğretim Sistemindeki
öğrencilerin Bilişim Teknolojileriyle ilgili son güncel
gelişmeleri takip etmeleri ve birbirleriyle bu konuda
etkileşim kurma istekleri amacıyla kurulan altıncı
topluluk oldu. Öğrencilerin hangi programda okuduğuna
bakılmaksızın kayıt olabileceği toplulukta her ay farklı
bir konuda bilgi ve iletişim konularında gerçekleşen
son yeniliklerin tartışılacağı belirtildi.
Diğer topluluklarda olduğu gibi ilk etkinlik 26 Aralık
2019 günü topluluğun web sayfasında çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. “İnsan Dijital Dönüşümün Neresinde”
başlıklı etkinlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi’nden Öğr. Gör. Ela Akgün Özbek ile birlikte
Türkiye ve dünyada dijital dönüşüm süreçleri ve
teknolojik gelişmelerin hayatımızı nasıl etkilediği
tartışıldı.
Bilişim meraklısı tüm Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin
https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden Bilişim Topluluğuna kaydolabileceği ve etkinliklere ulaşabileceği
ifade edildi.
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Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim
tezsiz yüksek lisans programlarında
sınav heyecanı

Arş. Gör. Sibel ŞAHİN

Anadolu Üniversitesi uzaktan tezsiz yüksek
lisans programları 2019-2020 öğretim yılı
güz dönemi dönem sonu sınavları, 4 Ocak
Cumartesi günü 10:00- 12:40 ile 13:30- 17:30
saatlerinde 2 oturum şeklinde gerçekleştirildi.
Gözetimli olarak gerçekleştirilen dönem sonu
sınavlarına toplam 1215 öğrenci katıldı.
Her bir ders için 40 dakika sürenin verildiği
dönem sonu sınavları sorunsuz bir şekilde
tamamlandı.
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Yönetmenlik E-sertifika programı
büyük ilgi görüyor

Mesleki ve kişisel gelişimlerine
katkı sağlamak isteyen herkes
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi bünyesinde yer alan
e-Sertifika
programlarına
başvurabiliyor. Bu kapsamda,
güncel
bilimsel
gelişmeler
ve
sektörel
gereksinimler
gözetilerek pek çok sayıda
sertifika programı katılımcılara
sunuluyor. Bu programlar her yıl
bahar, yaz ve güz olmak üzere üç
dönemde açılırken; uzaktan öğretim yöntemine göre Anadolum
E-kampüs Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.
Katılımcılar tarafından ilgi gören e-Sertifi ka programlarından
biri Yönetmenlik e-Sertifi ka programı. Başarılı yönetmen Kıvanç
Baruönü tarafından verilen bu programda, yönetmenlik mesleğinin
ayrıntıları ve iyi bir yönetmen olmak için kavranması gereken
düşünce yapısı öğrencilere aktarılıyor. Bu kapsamda oyuncu
yönetimi, senaryo çalışmaları ve set düzeni gibi konularda teorik
dersler ve örnekli anlatımlar yer alıyor. Programa kayıt yaptıran
katılımcılar, video derslerinin yanı sıra pdf formatında hazırlanmış
ders kitaplarından da yararlanabiliyor.
Bu programdaki derslerden başarılı olmak için sınavda 100 tam puan
üzerinden en az 60 puan almak gerekiyor. Başarılı olan katılımcılar
programa ait Sertifi ka almaya hak kazanırken başarılı olamayan
katılımcılar ilerleyen dönemlerde kayıt yenileme işlemi yapabiliyor.
Kayıt yenileme işlemi için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.
Yönetmenlik e-Sertifi ka programı ile ilgili detaylı bilgiye
http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/130/yonetmenlik-esertifika-programi adresinden ulaşılabilir.
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Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Yeni Akadema derslerimizden
Viyola Eğitmenliği
Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

için herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en
az iki yıl) ya da mezunu olmak gerekiyor. Güzel Sanatlar
Lisesi müzik bölümü mezunları da bu derslerden
faydalanabiliyor.

Anadolu Üniversitesinin fırsat eşitliği sağlayarak
dileyen herkese ücretsiz öğrenme imkânı sunan kitlesel
açık çevrimiçi ders (KAÇD) platformu Akadema’da
yer alan 14 kategori arasında “Viyola Eğitmenliği” de
bulunuyor. Bu kategoride yer alan derslere katılabilmek

Başlangıç düzeyinde viyola eğitimi vermek isteyenler
için tasarlanan bu program, amatör viyola eğitimi veren
eğitmenlerin niteliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı
amaçlıyor. Prof. Dr. Burcu Evren Yazıcı tarafından
yürütülen derslerde öğrencilerin ders sürecinde yer
alan tüm etkinliklere aktif olarak katılımı bekleniyor.
Viyola eğitmenliği dersinde başarılı sayılmak ve ders
tamamlama belgesi alabilmek için etkinlik ve ödevleri
tamamlamış olmak ve viyola eğitmenliği sınavından
başarılı olmak gerekiyor.

4 hafta süreli dersin haftalık içeriği şu şekilde:

• Hafta 1: Öğrenci ile Tanışma ve Enstrüman Seçimi
• Hafta 2: Çalgı Eğitmeninden Beklenenler, Isınma Egzersizleri, Sol El Pozisyonu
• Hafta 3: Sol El Tutuşu
• Hafta 4: Bireysel Çalışma Teknikleri ve Arşe Tutuşu
Viyola Eğitmenliği dersi hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için
http://akadema.anadolu.edu.tr/program/74/calgi-egitmenligi adresine başvurulabilir.
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Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans
programlarımızda bahar dönemi
Dr. Öğr. Üyesi Dilşad TEKİN

Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları
2019-2020 Eğitim-öğretim yılı bahar dönemi, 3 Şubat tarihinde
başlıyor. Bu dönem başvuru alan 18 program ise şöyle:

• Kurumsal İletişim

• Ölçme ve Veri Analitiği

• Bankacılık ve Finans

• Uzaktan Öğretim

• Girişimcilik ve İnovasyon

• Kamu Mali Yönetimi

• İşletme Yönetimi

• Eğitim Teknolojileri

• Lojistik Yönetimi

• Eğitim Yönetimi

• Pazarlama Yönetimi

• Karakter ve Değer Eğitimi

• Konaklama İşletmeciliği

• Matematik Eğitimi

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Erken Çocuklukta Otizm ve Spektrum Bozukluğu

• Görsel İletişim Tasarımı

• İlkokulda Yenilikçi Eğitim

Programlar ile ilgili ayrıntılı bilgiye; https://tezsizyl.anadolu.edu.tr/tezsizyl-katalog.pdf,
programların tanıtım videolarına; https://tezsizyl.anadolu.edu.tr/programlar ve program kontenjan bilgilerine;
Sosyal Bilimler Enstitüsü Programları için https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/1920-bahar-sosyal-bilimler-v3.pdf,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü için https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/19-20-baharegitim-bilimleri-v2.pdf adreslerinden ulaşılabilir.
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AUÖ Sözlük içeriği zenginleşmeye
devam ediyor

Açık ve uzaktan öğrenme alanındaki tanım, kavram
ve terimleri özgün bir biçimde ortaya koymayı
amaçlayan çevrimiçi Açık ve Uzaktan Öğrenme
Sözlüğü’nde (AUÖ Sözlük) yer alan sözcük sayısı
2 bin 194’e ulaşırken sözlük web sayfası ziyaretçi
sayısı ise 70 bine yaklaştı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından
açık ve uzaktan öğrenme alanındaki Türkçe kavram
kargaşasını gidermek amacıyla çevrimiçi olarak
kullanıcılara sunulan AUÖ Sözlük, yeni eklenen
sözcüklerle içeriğini zenginleştirmeye devam
ediyor. Temmuz 2016’da auosozluk.anadolu.edu.
tr adresinden hizmet vermeye başlayan sözlükteki
madde sayısı 2019 yılı sonu itibariyle 2 bin 194
olurken aynı tarihten bu yana web sitesini ziyaret
eden kullanıcı sayısının da 70 bine yaklaştığı
belirtildi. Sayfa ayrıca, yaklaşık üç buçuk yıllık zaman
diliminde 100 binden fazla kez görüntülendi.

Öğr. Gör. Kazım DEMİRER

AUÖ Sözlük mobil uygulaması da ilgi görüyor
Anadolu Üniversitesi İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (HCI
Anadolu) tarafından geliştirilen AUÖ Sözlük
android uygulaması 2018 yılı aralık ayında mobil
kullanıcıların hizmetine sunuldu. Uygulamanın
bugüne kadar 100’den fazla kez indirildiği
belirtilirken farklı işletim sistemine sahip mobil
cihazlar için de önümüzdeki süreçte uygulamalar
geliştirilmesinin düşünüldüğü kaydedildi.

Gelişmeye açık yapısıyla dikkat çekiyor
Kullanıcıların özgün tanım, kavram ve terimlerin
Türkçesini ya da İngilizcesini duyarlı arama
çubuğunda aratarak ulaşabildikleri AUÖ sözlük,
sahip olduğu geliştirilmeye açık ve esnek yapısıyla
dikkat çekiyor. Web sitesi üzerindeki sözcük
ekle ve tanım ekle seçenekleri üzerinden katkı
sağlanabilen AUÖ Sözlükte, yeni önerilen sözcük
ve tanımlar editör kontrolünden sonra yayınlanıyor.
Yabancı sözcüklerin Türkçede birden fazla sözcük
ile ifade edilebilmesi nedeniyle, bu sözlükte alan
uzmanları tarafından karar verilen tek sözcüğün
kullanılmakta olması AUO Sözlüğün dikkat çeken
bir başka özelliği olarak karşımıza çıkıyor.
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AUÖ Sözlük’ten…
Öğr. Gör. Kazım DEMİRER

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
(AUGMENTED REALITY)
Fiziksel dünyanın sanal ile gerçek zamanlı olarak
bütünleştirilerek aynı kadrajda bulunmasını
hedeﬂeyen uygulamalardır.
Var olan gerçekliğin, bilgisayar ürünü olan 3D grafik,
yazılı metin, fotoğraf ve efektlerle zenginleştirilerek
sanal gerçeklikle bir araya getirildiği bir sistemdir.
Kullanım alanı olarak tıp, eğitim ve robot teknolojisi
örnek verilebilir.
EŞİK BEKÇİSİ
(THRESHOLD GUARD)
Eşik Bekçisi bir iletişim düzeninde en önemli rol
oynayan grup üyesidir. Eşik bekçisi iletişimi grubun
dünya görüşüne göre biçimlendirerek, saygı duyulan
bir önder ve dolayısıyla güvenilir bir kaynak olarak
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etkide bulunur. Bir diğer tanım olan Eşik bekçisi
veya kapı tutucu terimi ile kanaat önderi arasında
temel farklılıklar bulunmaktadır. Eşik bekçisi bir
mesaj kitle iletişim araçlarından bireysel dinleyici
ya da izleyicilere geçerken müdahale eden kişiyi
anlatır.
TRANSAKSİYONEL UZAKLIK
(TRANSACTIONAL DISTANCE)
Etkileşimsel uzaklık olarak da bilinen transaksiyonel
uzaklık, öğreten ile öğrenen arasındaki mekânsal
ve fiziksel uzaklıktan daha çok diyalog, yapı, içerik
ve bireysel özerkliğin ortamda yarattığı ilişkisel,
kişisel, psikolojik ve algısal etkileşim durumu
olarak tanımlanır.
auosozluk.anadolu.edu.tr

Depreme hazırlıklı mıyız?
Doç. Dr. Gökhan KUŞ

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Programları Bölümü Bşk.

24 Ocak Cuma gecesi saat
20.55’te Elazığ’a bağlı Sivrice
ilçesinde meydana gelen ve
ülkemizi
derinden
etkileyen
6.8 büyüklüğündeki depremde
aklımıza şu sorular geldi mi acaba?
1)

Depreme hazırlıklı mıyız?

2)

Deprem anında ya da benzeri
afetlerde neler yapacağımızla
ilgili bir eğitimiz var mı?

3)

İlkyardım ya da deprem
çantamız var mı?

4)

İlkyardım bilgi ve becerimiz
var mı?

5)

Karşımızda can çekişen bir
yaralı var ne yapacağımızı
biliyor muyuz?

Ve daha nice sorular… Tabii ben
olayı sağlık açısından ele alacağım.
Herhangi bir kaza ya da yaralanma
anında olay yerine alanında uzman
ekipler gelinceye kadar ne yapılması
ya da ne yapılmaması konusundaki
bilgilerimizi
mutlaka
gözden
geçirmemiz gerekiyor. Deprem
gibi doğal afetler sonrasında
uzman kişilerin olay yerine intikal
etmeleri her zaman kısa sürede
olamayabilir. Bu bazen saatler, bazen
günler sürebilir. Binlerce insan geç
kalmış ya da yetersiz ilkyardım
müdahalesinden dolayı ya sakat
kalmakta ya daha fazla acı çekmekte
ya da ölmektedir. Kalp krizi, trafik
kazaları, iş kazaları, doğal afetler,
kazara yaralanmalar, terör saldırıları
ve savaş gibi önceden beklenmeyen
ve yaşamımızı etkileyen bu olaylara
bağlı meydana gelen ölüm sayısını
ve yaralanmaları azaltmak için
insanlarımızı önemli hayat kurtarıcı
becerilerle donatmalıyız. İlkyardım
işte bu noktada önem kazanmaktadır.
Sağlık ekipleri olay yerine intikal
edinceye kadar hasta ya da yaralının
hayati fonksiyonlarının sürmesini
sağlamak, var olan durumunun
kötüye gitmesini engellemek ya

da iyileştirmeyi kolaylaştırmak
amacıyla olay yerinde yapılan
ilaçsız müdahalelere ilkyardım
denir. İlkyardım uygulamalarını
yapabilmek için temel düzeyde de
olsa bir ilkyardım eğitimi almak
gerekir. İlkyardım eğitimi alan kişiler
herhangi bir olayla karşılaştıklarında
olay yerinde bir sağlık personeli yoksa
duruma müdahale etmeli, hasta ya
da yaralıya gereksiz müdahalelerde
bulunabilecek meraklı kalabalığı
olay yerinden uzaklaştırmalıdır.
Bu
bağlamda
ilkyardımın
3
temel uygulaması bulunmaktadır.
a) Koruma
b) Bildirme
c) Kurtarma
Koruma denildiğinde ilkyardımcının
gerek kendisinin gerekse hasta/
yaralının güvenliğini sağlaması
düşünülmelidir. İlkyardımcı çevre ve
olay yeri güvenliğini sağlamalı; hasta
ya da yaralıyı olası tehlikelerden ve
tehditlerden uzak tutmalıdır. Enkaz
altında sıkışan bir kişinin çıkarılması,
araç içinde sıkışmış bir kişinin
çıkarılması gibi konularda temel
eğitimlere sahip olunması gerekir.
Aceleye getirilen ani çekmeler
ve çıkarma girişimleri kişilerde
yeni kırıklara, kafa ve omurga
zedelenmelerine ve kanamalara yol
açabilir. İlkyardımda genel bir koruma
kuralı da “durumunu bilmediğimiz
hasta ya da yaralı kişilere asla
yiyecek ya da içecek verilmemesidir”.
Bildirme ise genel anlamda sağlık
kuruluşuna (112 acil servis) haber
vermedir. Ancak doğal afet gibi
durumlarda ya da diğer özel
durumlarda mutlaka diğer birimlere
de haber verilmelidir. Sağlık ya da
güvenlikle ilgili birimleri gereksiz
yere meşgul etmememiz gerekir.
Ancak, maalesef ülkemizde bu tür
çağrı merkezlerine yapılan ihbarlarınaramaların çoğunluğu şaka amaçlı,

asılsız ya da gereksiz olmaktadır.
Bu da birimlerimizi gereksiz yere
meşgul etmekte ve gerçekten
ihtiyacı olan kişilere zamanında
ulaşılamaması anlamına gelmektedir.
Kurtarma ise kişilerin hayati
fonksiyonlarının
sürmesini
sağlayacak, durumlarının kötüye
gitmesini engelleyecek ya da
iyileştirmelerini kolaylaştıracak her
türlü müdahaleleri içerir. Kanamanın
durdurulması, kırıklara müdahale,
temel
yaşam
desteği
gibi…
İlkyardım eğitiminin, insan yaşamını
kurtarmadaki önemi pek çok
çalışmada vurgulanmasına rağmen
toplumumuzda maalesef ilkyardım
bilgi ve beceri düzeyleri yetersizdir.
Bunun temel sebebi de ülkemizde
insanların ilkyardımla ilgili genel
bilgi kaynaklarının okullarda verilen
sağlıkla ilgili bir dersin alt konusu,
sürücü kursları ya da internet
ortamında
sunulan
bilgilerle
sınırlı olmasıdır. Bu nedenle bu
eğitimlerin Milli Eğitim ve Sağlık
Bakanlıklarının ortak bir politikası
içerisinde ele alınması, uygulamaya
dayalı ayrı bir ders olarak yaşam
boyunca verilmesi gerekir. Bu
eksikliğin giderilmesi adına Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
bu konularda güncel bilgiler
sunmaktadır. Sağlıkla ilgili ön lisans
ve lisans programlarının birçoğunda
ilkyardım dersi zorunlu kılınmıştır.
Ayrıca
tüm
vatandaşlarımızın
ücretsiz olarak takip edebildikleri, şu
ana kadar da binlerce kişinin ücretsiz
eğitim aldığı Akadema platformu
(http: //akadema.anadolu.edu.
tr/) üzerinden çevrimiçi ilkyardım
eğitim
olanağı
sunulmaktadır.
Ayrıca yine alanında uzman hocalar
tarafından çekilen 90 saniyede
ilkyardım anlat videoları ile de
bu alanda eğitimler verilmektedir.
“İlkyardımlık bir durumla
karşılaşmamanız dileğiyle…”
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Benim hikâyem
Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Ben 51 yaşındayım. Bir yaşında çocuk felci olmuş, yürüme güçlüğü çeken biriy im. Şu
engelli, özürlü laflarını hiç sevmiy oru m. K ullanmak da istemiy oru m. Ama bazen mecbur
ediy orlar insanı. İlkokulu zorluklarla bitirdim. Gidip gelmek çok zordu. Ortaokulda
bir araba ayarladık. Her sabah alıyor, akşa ma bırakıyordu. Evimiz dördüncü kattaydı.
Kollarımın gücüyle iner çıkardım. Anne baba mın cahilliği demek ki aşağıda oturalım
demezlerdi. Bazen araba gelmezdi eve giderken, yürümek zorunda kalırdım. Çok
zorlanırdım. Kardeşimle gider gelirdik. Liseye deva m edecek gücüm kalmadı.
Okulu bıraktım. Aradan altı yedi sene geçti. Ben dışardan dört yıllık İma m
Hatip Lisesini iki yılda bitirdim. Hocalar “üniversiteye git” dediler. Başörtü
meselesi yüzünden “ben uğraşa ma m” dedim. Gitmedim. 2014 yılında
başörtü meselesi çözülmüştü ve ben KPSS’y e girdim. 80’e yakın bir puan
aldım. Diy anetin açtığı yeterlilik imtihanına girdim. 75 puan aldım.
Bu yaşta biraz zor olsa da kendi alanımda bir üniversite bitirmem
gerektiğini düşündüm ve üniversite imtihanına da girdim. Açıköğretim’de
İlahiy at bölümüne girme hakkı kazandım. Şu an birinci yılım. Bahar
dönem ara sınavlarına hazırlanıyoru m. Bu arada çalışıyoru m. 50 yaşında
memur oldu m! Söylemek istediğim şu ki, insan bir şeyi isterse ve azmederse yapar. Ben
kendimden biliy oru m. Yapa ma m dediğim birçok şeyi yaptım. Ve bu yaşta üniversite
okuyoru m. Yalnız 4 yanlışın 1 dogruyu götürmesi beni çok üzüyor. Ben okulu bitirmeden
bu uygula ma bitse keşke diy oru m. Ama ne olursa olsun Anadolu Üniversitesi’ne
teşekkürler diy oru m.
H.D.
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Uzaktan eğitimin dinamosu: Motivasyon
Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI

Uzaktan öğrenmede en önemli unsurlardan birinin
Motivasyon olduğunu daha önceki yazılarımızda
belirtmiştik. Motivasyon eğitimdeki temel tanımıyla
Schunk, Pintrich, ve Meece (2008) tarafından şöyle
tanımlanıyor; “hedefe yönelmiş bir etkinliğin harekete
geçirilip, sürdürülmesi işlemi”. O zaman motivasyon
için öncelikle bir hedefimizin olması gerekli, sonra
bu hedefe yönelik bir faaliyete yönelmiş olmamız
ve bunu gerçekleştirecek, sürdürecek bir güç. Bu
türden bir gücün uzaktan öğrenim öğrencilerinde
bulunduğunu söyleyenler kadar, uzaktan eğitimin
dersleri, öğretmenleri danışmanları aracılığıyla da
ortaya çıkartılabileceğini söyleyenler var. Bu türden bir
yaklaşım aslında iç ve dış motivasyonu vurgulamakta.
Çok kısaca bahsedersek, iç motivasyon bireyin
potansiyelinde bulunan kişilik özellikleri, yetiştirilme
tarzı gibi değişkenlerden; dış motivasyon ise toplumun
bize yönlendirdiği beklenti ve yargılardan beslenir.
İster iç, ister dış faktörlerden beslensin, motivasyonun
öğrenmeye büyük oranda etkisi vardır. Gerçek anlamda
motive olmuş bir öğrenen en azından öğrenmenin
ön koşullarını gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla Uzaktan
eğitimde öğrenenlerin motive edilmesi ve öğretim
süreci boyunca motivasyonlarının canlı tutulması
öğretenler ve öğretim tasarımcıları için üzerinde
durularak özen gösterilmesi gereken bir konudur
(Uçar ve Kumtepe, 2016). Peki, bizler Açıköğretim
öğrencilerimiz için ne gibi öneriler sunabiliriz dersek,
uzaktan öğrenim öğrencileri için motivasyonu sürekli
ve sağlam tutmanın yolları için kaynaklar şöyle
önerilerde bulunmakta:

1.

Kendinize günlük bir plan oluşturun ve bu plana
bağlı kalın. Hangi etkinliği ne zaman yapacağınızı
belirleyin.

2.

Günlük rutininiz olsun. Her gün yapmanız gereken
işleri, işlemleri listeleyin.

3.

Evden çıkın. Evi kendiniz için bir derslik haline
getirmeyin. Evden çıkın, bir arkadaşınızı ziyaret edin,
pazar alışverişine gidin, bir pastanede kahve için.

4.

Destek almayı ihmal etmeyin. Öğretmenlerinizden,
internetten, kitaplardan, arkadaşlarınızdan destek
alın.

5.

Sosyalleşin. Sizi rahatlatan kişilerle görüşün, sohbet
edin, sorunlarınızı paylaşın. Aynı zevk ve konuları
paylaştığınız gruplara katılın.

6.

Beslenmenize ve dinlenmenize özen gösterin.

7.

Öğrenme stilinize uygun çalışın.

8.

Gerçekçi olun. Kendinize değer verin. Kapasitenizi
verimli kullanarak ilerlemenizi ona göre yapın.

Yazımızı ünlü deneme yazarı Montaigne’ nin
bir sözüyle bitirelim; ” Şans kapıları kaçanlar
için değil, kovalayanlar için sonuna kadar açılır.”
Kapıları birer, birer açtırmanız dileğiyle…
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