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Merhaba

Açıköğretim Fakültesi yeni yönetimi göreve başladı

Yaz Okulu Sınavları çevrimiçi yapılacak

2020-2021 Akademik Takvimi yayınlandı

İkinci Üniversite Programlarına kayıtlar başlıyor

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına
başvurular başladı
Covid-19 pandemisinin eğitim üzerine etkisini inceleyen
küresel bir çalışma Açıköğretim Fakültesi öncülüğünde
yapıldı
Sanal fuarlarda Açıköğretim Sistemi tanıtıldı

Açıköğretim Sistemine yatay geçiş başvuruları alındı

Mezunlar diplomalarına kavuştu

Rektör Erdal 78 yaşındaki mezununu tebrik etti

Açıköğretim’de hüzünlü veda
Mustafa Hulusi Erdinç son yolculuğuna uğurlandı
Açıköğretim Sistemi Uluslararası Engelsiz Sanat
Yarışmaları sonuçları belli oldu
Önce söz, sonra ilaç: Sağlık Kurumlarında İletişim E-sertif ika
Programı
Akadema Derslerimizden Biri: Seyahat Satın Almanın Püf
Noktaları
Her başarının bir hikâyesi vardır

Pandemide bir kitap

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2

Merhaba
Dünyanın 2019 yılı sonlarından itibaren karşılaştığı ve günümüzde küresel
bir tehdit olarak hepimizin yaşamını etkileyen Covid-19 salgını, açık ve
uzaktan öğrenme yönteminin eğitim-öğretim hizmetlerinde ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün birçok eğitim
kurumunun uyum sağlamaya ve daha sık kullanmaya çalıştığı bu yöntemin
ülkemizdeki öncüsü olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, esnek
ve dinamik yapısıyla değişen koşullara doğal olarak en hızlı uyum sağlayan
kurumlardan biri olmuştur. Bu süreçte, E-kampüs Öğrenme Yönetim
Sistemi üzerinden yürütülmekte olan hizmetlere kesintisiz devam edilmiş,
yüz yüze yapılan sınavlar ise internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmeye
başlamıştır. Son olarak salgının devam etmekte olduğuna dair
bilgilendirmeler ve genel tavsiyeler de göz önünde bulundurularak yaz
okulu sınavlarının da çevrimiçi ortamda yapılması kararlaştırılmıştır.
Temennimiz, ülkemizin ve tüm insanlığın bir an önce sağlıklı, güzel günlere
ulaşmasıdır. Bununla birlikte yakın bir gelecekte kavuşmayı ümit ettiğimiz
o günlerde de açık ve uzaktan öğrenme yönteminin eğitim sistemimizde
sağlam bir yer edinmiş olarak kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Yaklaşık
40 yıllık deneyime sahip Açıköğretim Sistemimiz, bu alanda da öncü ve
örnek bir kurum olma özelliğiyle, açık ve uzaktan öğretim hizmetlerinin
yürütülmesinde önemli görevleri yerine getirecektir.
Değerli okurlar,
Kısa bir süre önce Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili olarak
görevlendirildim. Bu karar ile birlikte Açıköğretim Sisteminin esnek ve dinamik yapısına yaraşır biçimde,
geçmişin tecrübelerinden faydalanarak geleceğe yön vermek üzere çalışma arkadaşlarımla birlikte hızlı bir
biçimde çalışmalara başladık. Son beş yıldır olduğu gibi bu süreçte de Açıköğretim Sistemimiz tarafından sunulan
hizmetleri okumakta olduğunuz Açıköğretim E-bülteni ile aylık olarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
Kurumsal belleğimizin oluşturulması ve geliştirilmesinde çok önemli bir işlevi yerine getiren E-bültenimize ilk
sayıdan bu sayısına kadar emekleriyle değer katmış tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
Hep güzel haberleri paylaşacağımız nice sayılarda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize sağlık ve mutluluk
dolu günler diliyorum.
Prof. Dr. İbrahim KAYA
Rektör Yardımcısı
Açıköğretim Fakültesi Dekan V.
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Açıköğretim Fakültesi yeni yönetimi
göreve başladı

Dr. Öğr. Üyesi H. Cem Sayın

Dekan Vekili
Prof. Dr. İbrahim Kaya

Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. M. Recep Okur

Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Sinan Aydın

Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. İlker Usta

Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Gökhan Kuş

Açıköğretim Sisteminde yer alan Açıköğretim
Fakültesinin (AÖF) yeni yönetim kadrosu belli
oldu. Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı görevine
Üniversitemiz Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim
Kaya vekaleten atandı.
Açıköğretim Fakültesi’nde 17 Ağustos
tarihinde düzenlenen törenle eski Dekan V.
Prof. Dr. Selim Başar, görevini Prof. Dr. İbrahim
Kaya’ya devretti. Törene Prof. Dr. Kaya ve
Prof. Dr. Başar’ın yanı sıra görev teslimi yapan
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Volkan
Yüzer, Dr. Öğr. Üyesi Nejdet Karadağ ve Dr. Öğr.
Üyesi Hakan Altınpulluk ve Dekan Yardımcılığı
görevini sürdüren Doç. Dr. Sinan Aydın da
katıldı. Dekan V. Kaya, görevde bulunduğu
süre içinde ekip arkadaşları ile birlikte Açıköğretim Sistemi içinde yer alan öğrencilere her zaman en iyi hizmeti
vermenin çabası içinde olacaklarını belirtti.
AÖF Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Kaya’nın ekibinde Dekan Yardımcıları olarak Açıköğretimden Sorumlu Rektör
Danışmanı Doç. Dr. Muhammet Recep Okur, Doç. Dr. Sinan Aydın, Doç. Dr. Gökhan Kuş ve Doç. Dr. İlker Usta’nın
görev alacağı açıklandı.
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Yaz Okulu Sınavları çevrimiçi yapılacak

K

oronavirüs nedeniyle ilan edilen salgın sürecinde
mart ayı itibariyle tüm dünyada eğitim-öğretim
süreçleri ile buna bağlı sınav yöntemleri virüs
yayılımını minimuma indirecek biçimde yeniden
tasarlanmıştı. Yaz mevsimi ile birlikte virüsün yayılma
hızında yeterli bir yavaşlama görülmemesi ve kapalı
ortamlarda toplu halde yapılacak ders-sınav gibi
uygulamaların halen ciddi risk taşıması nedeniyle Yaz
Okulu Sınavlarının da geçen sınavlarda olduğu gibi
çevrimiçi yöntemle gerçekleştirilmesine karar verildi.
18 Ağustos’ta toplanan Üniversitemiz Senatosunda

Arş. Gör. Dr. Çağlar Karaduman

alınan karara ilişkin duyuruda Milli Eğitim Bakanlığının
uygulamaları ile Sağlık Bakanlığının bilgilendirmelerinin
etkili olduğu vurgulandı.
Bu karar doğrultusunda Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakültelerinin 2019-2020 Akademik Yılı Yaz Okulu
Sınavları 5 Eylül Cumartesi gününden başlayarak 09
Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59’a kadar (Türkiye
saatiyle) internet tabanlı ortamlarda çevirimiçi
yapılacak
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2020-2021 Akademik Takvimi yayınlandı

A

Arş. Gör. Meltem Ercanlar

nadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Türkiye Programları için 2020-2021
Öğretim Yılı Akademik Takvimi yayınlandı. İkinci Üniversite ve YKS yeni kayıtları güz dönemi için 31
Ağustos’ta başlarken, kayıt yenileme işlemleri 5-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Başvuru ve kayıt
işlemleri internet üzerinden yapılacak olup belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09.00’da başlayacak, son günü
saat 17.00’de sona erecek. Bahar dönemi kayıt yenileme ve ekle-sil işlemleri ise 15-25 Şubat 2021 tarihlerinde
yapılacak.

2020-2021 Akademik Takvimi ile ilgili detaylı bilgiye
http://ana.do/eD adresinden ulaşılabilir.
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İkinci Üniversite Programlarına
kayıtlar başlıyor

A

Öğr. Gör. Dr. Seher Gülenç

çıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin İkinci Üniversite Programlarına sınavsız başvuru ve kayıt
işlemleri başladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayan başvuru ve kayıtlar, 16 Ekim Cuma günü sona
erecek.

İkinci Üniversite Programlarına, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezi Açıköğretim
ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı
öğrenciler bir giriş sınavına tabi olmaksızın başvurabilir. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere
internet başvuruları aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapılarak gerçekleştirilebilir.
Başvuru işlemlerinin tamamı çevrimiçi olarak yukarıda belirtilen adresten yapılacak ve başvuru işlemlerini
tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

2. Üniversite için

ikinciüniversite.anadolu.edu.tr

Hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa

GİRİŞ SINAVSIZ

2. ÜNIVERSITE

İkinci Üniversite programları ile bu programlara başvuru ve kayıt bilgilerine ikinciuniversite.anadolu.edu.tr
adresinden erişilebilir.

Lisans eğitimi
alanlar ve
mezun olanlar
SINAVSIZ KAYIT

Önlisans ve Lisans
Programları

İKİNCİ ÜNİVERSİTE
KAPSAMINDA,
HERHANGİ BİR
YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMUNDAN;

Önlisans Eğitimi
alanlar ve
mezun olanlar
SINAVSIZ KAYIT

Önlisans
Programları

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ
LİSANS PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
LİSANS PROGRAMLARI
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Sosyal Hizmetler
Adalet
Sosyal Medya Yöneticiliği
Aşçılık
Spor Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık
Tarım Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici
Tıbbi Dokümantasyon ve
Asistanlığı
Sekreterlik
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğ
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Web Tasarımı ve Kodlama
Dış Ticaret
Yaşlı Bakımı
Emlak Yönetimi
Yerel Yönetimler
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İlahiyat (Arapça)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Labo
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Pe
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği

İŞLETME FAKÜLTESİ
LİSANS PROGRAMLARI
Havacılık Yönetimi
İşletme
Uluslararası
Ticaret ve
Ulusla
Lojistik
İKTİSAT FAKÜLTESİ
LİSANS PROGRAMLARI
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
İktisat
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler

http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr
/AOFAnadolum

/AOFAnadolum

/anadoluuniv_acikogretimsistemi
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Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek
Lisans Programlarına başvurular başladı

Arş. Gör. Ali Benli

A

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle
yürütülen Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi
başvuruları başladı. Uzaktan öğretim yöntemiyle pek çok öğrencinin yüksek lisans yapma olanağı
ediliyor. Sosyal Bilimler Enstitüsünde 12, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde ise 6 olmak üzere toplam 18 programa
başvurular alınıyor. Başvuruya açılan programlar şöyle:

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kurumsal İletişim
Türk Dili ve Edebiyatı
Bankacılık ve Finans
Görsel İletişim Tasarımı
İşletme Yönetimi
Ölçme ve Veri Analitiği
Lojistik Yönetimi
Uzaktan Öğretim
Pazarlama Yönetimi
Kamu Mali Yönetimi
Konaklama İşletmeciliği
Girişimcilik ve İnovasyon

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi
Eğitim Teknolojileri
Karakter ve Değer Eğitimi
Matematik Eğitimi
Erken Çocuklukta Otizm Spektrum Bozukluğu
İlkokulda Yenilikçi Eğitim

Uzaktan Öğreti m Tezsiz Yüksek Lisans Programları, kontenjan, başvuru, kayıt tarihleri ve kabul
koşulları gibi bilgilere tezsizyl.anadolu.edu.tr internet sitesinden erişilebilir.
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Covid-19 pandemisinin eğitim üzerine etkisini
inceleyen küresel bir çalışma Açıköğretim
Fakültesi öncülüğünde yapıldı

Öğr. Gör. Kazım Demirer

A

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Uzaktan Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç.
Dr. Aras Bozkurt’un öncü yazar olduğu “A
global outlook to the interruption of education
due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time
of uncertainty and crisis” başlıklı çalışma acil
uzaktan eğitim (emergency remote education)
uygulamalarının Covid-19 pandemisi nedeniyle
ülkemizde ve dünyada gündemde olduğu süreçte
uzaktan eğitim alanyazınına önemli katkı sağladı.
Covid-19 pandemisinin eğitimi kesintiye uğratmasını
konu alan çalışma, 38 yazarın katkısıyla 6 kıtadan 31
ülkeyi kapsayan bir durum çalışması olarak önemli bir

kaynak olarak nitelendiriliyor. Çalışma kapsamında ele
alınan ülkeler, tüm dünya nüfusunun yaklaşık %63’ünü
temsil etmesiyle de ayrıca dikkat çekiyor. UNESCO ve
Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Konseyi (ICDE)
gibi kurumlar tarafından önemli bir referans olarak
gösterilen çalışmanın özeti toplam 17 farklı dile
çevrildi ve farklı ülkelerin yayın organlarında konu
edildi. Asian Journal of Distance Education dergisinde
açık erişime sahip olarak yayımlanan çalışma, kapsamı
ve katkıda bulunan yazarlarıyla küresel bir iş birliği
olarak nitelendiriliyor.
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Sanal fuarlarda Açıköğretim Sistemi
tanıtıldı

Arş. Gör. Barış Çıvak

Üniversitelerin dijital platformda tanıtılması için gerçekleştirilen sanal fuarlarda Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi de tanıtıldı.
Covid-19 Pandemisi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen etkinlikler
dijital platformlarda devam ediyor. Bu kapsamda bilimsel ve akademik
etkinliklerin yanı sıra tanıtım faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Anadolu
Üniversitesi de tanıtım fuarlarında öğrencilerle bir araya gelerek
Üniversitemizin uluslararası imkânlarını, Eskişehir’de yaşam ve kampüs
olanaklarını, Anadolu YÖS ve Açıköğretim Sistemi olanaklarını tanıttı. Aday
öğrenciler, Anadolu Üniversitesi yetkilileriyle sesli ve görüntülü iletişim
kurarak sorularına anında cevap bulabildi. Ayrıca sanal fuarlarda birçok
yazılı ve görsel materyal Anadolu Üniversitesi sanal standında öğrencilerin erişimine açıldı.
Anadolu Üniversitesinin son dönemde katıldığı sanal fuarlar şu şekilde;
• Online Marmara Üniversite Tercih Günleri (2-3 Mayıs 2020 / EKET Fuarcılık),
• Study in Turkey (20-22 Temmuz 2020 / YÖK),
• Online Üniversite Tercih Fuarı (27 Temmuz-14 Ağustos 2020 / Artı Tercih Fuarcılık),
• Online Üniversite Tercih Fuarı (28 Temmuz-14 Ağustos 2020 / EKET Fuarcılık),
• Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı (4-7 Ağustos 2020 / YÖK),
• Kariyerini Keşfet (11-12 Ağustos 2020 / Kariyer.Net).
Gerçekleştirilen bu sanal fuarlarda Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
İstanbul Tanıtım Ofisi ve Uluslararası İlişkiler Birimi (Study in Turkey)
kurumsal iletişim personeli aktif olarak gelen soruları online olarak
yanıtladı ve öğrenci adaylarına Eskişehir ve üniversite hakkında detaylı
bilgiler verdi. Sanal fuarların yanı sıra Tercihim Eskişehir ve Tercihim
Anadolu platformları ile yüz binlerce öğrenci adayı ve veli üniversite
hakkında bilgi aldı.

Tercihim Eskişehir ve Tercihim Anadolu Platformları
Tercih döneminde Eskişehir’de bir ilke imza atılarak
“Tercihim Eskişehir Platformu” ile Eskişehir’deki
üniversitelerin (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik
Üniversitesi) katılımlarıyla www.tercihimeskisehir.
com sitesi üzerinden 28, 29 Temmuz ve 4, 5, 6 Ağustos
2020 tarihlerinde çeşitli programlar düzenlendi.
250 çevrimiçi oturumun gerçekleştirildiği Tercihim
Eskişehir Platformu’nda; çevrimiçi akademisyen
söyleşileri, çevrimiçi öğrenci buluşmaları, çevrimiçi
kariyer danışmanlığı, çevrimiçi kampüs söyleşileri ve

10

zirve konuklarıyla çevrimiçi buluşmalar başlıklarında,
gençlerin en heyecanlı ve unutulmaz süreçlerinde
onlara destek verildi.
Tercihim Anadolu platformunda ise Anadolu
Üniversitesi’nde yer alan programlar, kampüste
yaşam, araştırma ve uygulama olanakları ve öğrenme
olanakları gibi üniversite hakkında merak edilen birçok
soru yanıt buldu. Anadolu Üniversitesi tarafından
başarılı öğrencilere verilecek karşılıksız bursların
içeriği ve koşullarının yer aldığı “Burs İmkanları”
sayfası Tercihim Anadolu platformunun en çok ilgi
gören sayfalarından biri oldu.
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Açıköğretim Sistemine yatay geçiş
başvuruları alındı
2020-2021 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen
adayların başvuru süreci tamamlandı. Başvurular,
‘Kurumlararası Yatay Geçiş’ ve ‘Merkezi Yerleştirme
Puanı ile Yatay Geçiş’ olmak üzere iki şekilde
gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Ece Doğantan

Başvurusu kabul edilen adayların kayıtları 14 - 18
Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kayıtlı olunan
üniversitelerden alınacak ‘yatay geçişe engel bir
durum olmadığına dair belge’ ise kayıt hakkı kazanan
öğrencilerden kayıtlar esnasında istenecek.

Adayların ayrıntılı bilgiye, AOSDESTEK İletişim ve Çözüm
Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Masasının 0850 200 46 10 numaralı telefonundan veya
Eylül’de www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri
duyurulacağı ifade edildi..
belirtildi.
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Mezunlar diplomalarına kavuştu
Arş. Gör. Mustafa Çakmak

A

çıköğretim Sisteminin 19 lisans, 41 ön lisans programından mezun olan 144 bin 115 öğrenci diplomalarına
kavuşmaya başladı. Öğrenim süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan 58 bin 229 lisans ve 85 bin
886 ön lisans öğrencisinin diplomaları, bağlı bulundukları bürolara gönderildi. Mezunlar, 11 Ağustos’tan
itibaren yurt içinde bulunan toplam 104 bürodan diplomalarını almaya devam ediyor.
Bürolar, milli ve dini bayramlar hariç hafta içi her gün 8.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.
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Rektör Erdal 78 yaşındaki mezununu
tebrik etti

A

Anadolu Üniversitesi Haber Merkezi Koordinatörlüğü

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin sunduğu büyük olanak sayesinde Açıköğretim Fakültesi
İlahiyat Önlisans Programından 2018 yılında mezun olan 78 yaşındaki emekli kimya öğretmeni Orhan
Adıgüzel, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Adıgüzel bu yıl da, Açıköğretim Fakültesi programlarından biri
olan Emlak ve Emlak Yönetimi Programından mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal,
Orhan Adıgüzel’i hayallerine olan bağlılığından ve azminden ötürü telefonla arayarak tebriklerini iletirken, Orhan
Adıgüzel Rektör Erdal’a “Hayat bir diplomaya sığmaz” sloganıyla diplomasını kendisinden almak istediğini iletti.
Mezununun isteğini sıcaklıkla karşılayan Rektör Erdal, 78 yaşındaki Adıgüzel’e sağlığını riske atmadan pandemi
şartları elverir elvermez bu isteğini büyük bir mutlulukla yerine getireceğini iletti. Telefon görüşmesi Prof. Dr.
Fuat Erdal’ın ve Orhan Adıgüzel’in karşılıklı bayram tebriğiyle son buldu.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal,
Anadolu Üniversitesi’nin Orhan Adıgüzel ve
onun gibi hayallerinin peşinden koşan binlerce
Açıköğretim Sistemi öğrencisi için “yaşam boyu
öğrenim”in merkezi olduğunu ifade ederek
öğrenimin, yaşamın sadece bir evresinde gelişen
sıradan bir etkinlik değil, yaşam boyu devam
etmesi gerektiğini de dile getirdi. Yaşamın, bilim
ve teknolojinin hızla değiştiğini ve bu bağlamda
pek çok yeniliğin gerçekleştiğini belirten Rektör
Orhan Adıgüzel
Prof. Dr. Erdal, bu kapsamda herkesin yenilenmeye
gereksinimi olduğunu vurguladı ve Orhan Adıgüzel’in alanı kimya dışında da kendisini geliştirme gayesiyle iki
ayrı Açıköğretim programından mezun olmasının Anadolu Üniversitesi ailesi olarak kendilerini mutlu ettiğini
belirtti. Son olarak dünyanın farklı coğrafyalarında, ayrı alanlarda, farklı yaş gruplarından pek çok bireye öğrenim
olanağı sunan Anadolu Üniversitesi’nin, Türkiye’ye ve dünyaya farklı alanlarda bu hizmeti sunmayı büyük bir
kararlılıkla sürdüreceğini belirten Rektör Erdal, Orhan Adıgüzel’in mezuniyetinden duyduğu mutluluğu dile
getirdi.
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Açıköğretim’de hüzünlü veda
Mustafa Hulusi Erdinç son yolculuğuna
uğurlandı

Öğr.Gör. Gökhan Deniz Dinçer

A

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Test Araştırma Birimi öğretim elemanlarından
Öğr. Gör. Mustafa Hulusi Erdinç, 26 Ağustos
Çarşamba günü fakülte önünde gerçekleştirilen
tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Törende Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat
Erdal ve çok sayıda akademisyen, merhumun eşi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr.
Zeynep Erdinç’e taziyelerini iletti.

Mesai arkadaşlarının duygu ve düşüncelerini dile
getirdiği anma töreninde Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal,
“Benim için hayatımın en zor konuşmalarından
biri olacak. Bugün yeri doldurulamayacak bir
çalışma arkadaşımızı kaybettik. Mustafa kardeşimiz
yıllarca üniversitemize olağanüstü bir gayretle
hizmet etmiştir. Burada yaptığımız konuşmalar
bir teselli gibi olacak, Mustafa kardeşimizin yerini
asla doldurmayacak. Biz bugün onun için duamızı
edeceğiz ve Zeynep hocamıza destek olmaya
çalışacağız. Allah rahmet eylesin, sevdiklerine sabır
versin” şeklinde konuştu.
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
İlker Usta büyük bir kayıp yaşadıklarını dile getirerek
“Uzun yıllar kendisiyle birlikte çalıştığım bir ağabeyimin cenazesinde konuşmaktan duyduğum üzüntüyü
anlatamam. Maalesef buna bir çare yok. Allah’tan geldik, Allah’a gidiyoruz. Mustafa Ağabeyim her şeyden önce
iyi bir eşti, iyi bir babaydı, bizlere çok iyi bir ağabeydi ve koyu bir Eskişehirspor taraftarıydı. Hepimizin başı sağ
olsun” ifadelerini kullandı.
Merhum Erdinç ile uzun yıllar birlikte çalışan AÖF Test Araştırma Birimi Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Nejdet Karadağ
ise “Bu konuşmayı yapmak benim için de çok zor. Mustafa Hoca ile 2000 yılının sonuna doğru tanıştık. Bir test
uzmanı olarak dikkatlilik, titizlik, en az hatayla çalışma ve güvenilir olma açısından her zaman takdir ettiğimiz bir
arkadaşımızdı. Onun babacan ve dobra duruşunu hiç unutmayacağız. İşini en iyi şekilde yapan arkadaşlarımızdan
biriydi. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.
Merhumun cenazesi 26 Ağustos Çarşamba günü öğle namazının ardından Mahmut Sami Ramazanoğlu
Camii’nden kaldırılarak Seyitgazi Asri Mezarlığı’na defnedildi.
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Açıköğretim Sistemi Uluslararası Engelsiz
Sanat Yarışmaları sonuçları belli oldu

E

ngelli öğrencilerin yükseköğretim süreçlerine
dikkat çekmek, toplumun engelli bireyleriyle ilgili
toplumsal farkındalık yaratmak ve Açıköğretim
Sisteminde hiçbir engel tanımaksızın eğitim almak
isteyen öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerinin
yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefleyen “Geleceğini
Yarat” temalı Açıköğretim Sistemi Uluslararası Engelsiz
Sanat Yarışmaları sonuçları belli oldu.
Başvuruların 12 Şubat-30 Haziran tarihleri arasında
alındığı yarışmada, katılımcılar kendilerini fotoğraf,
öykü ya da karikatür olmak üzere üç farklı alanda
ifade etme şansı buldu. Farklı ve özgün eserlerle çok

Arş. Gör. Dr. Gamze Ülker Tümlü

sayıda başvurunun yapıldığı yarışmanın sonuçları 15
Temmuz’da açıklandı. Yarışma sonucunda fotoğraf
kategorisinde eserleri değerlendirilerek başarı ödülü
almaya hak kazanan isimler Dilek Özer, Ece Elif Por ve
Turgay Kıldacı olurken, öykü kategorisinde Gülay Alce,
Hayati Yiğitoğlu ve Hüseyin Yurdakul başarı ödülüne
layık görüldü. Karikatür alanında ise başvuru yapılan
eserler jüri değerlendirmesi sonucunda herhangi bir
dereceye giremedi.
Sonuçlar engelsizaof.anadolu.edu.tr adresinden de
ilgililere duyuruldu.
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Önce söz, sonra ilaç: Sağlık Kurumlarında
İletişim E-sertifika Programı

Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu

A

ylardır tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi
altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgını,
sağlık konusunda tedbirli olmanın insan
yaşamında ne denli önemli olduğunu bir kez daha
hatırlattı. Bu süreçte dünyanın dört bir yanında
hastalıkla mücadele cephesinin en ön safındaki
doktorlar ve sağlık çalışanları canları pahasına
görevlerini yerine getiriyor. Durum böyle olunca
sağlık kurumlarında iletişim çok daha önemli bir
hale geldi.

Bu program, öncelikle insanlar arasındaki
iletişimin önemini kavranmasını, iletişimin temel
unsurlarının öğrenilmesini, insan davranışının
doğası hakkında bilgi edinilmesini, insanlarla daha
etkili iletişim kurulmasını, insanları anlamak ve
daha anlaşılır olabilmeyi amaçlar.

Program dâhilinde toplam üç ders vardır. Bu
derslerdeki dil ve anlatım konusundaki sadelik,
basitlik ve anlaşılırlık dikkat çekicidir. Örnek olay
ve uygulamalarla günlük hayattan örneklerle
Sağlık Kurumlarında İletişim E-sertifika Programı zengin bir içeriğe sahiptir.
Hipokrat’ın şu sözünden ilham alır: “Önce söz,
sonra ilaç, en sonunda bıçak.” Tıbbın babası Sağlık İletişimi E-sertifika Programına, sağlık
Hipokrat’ın bu sözü, her türlü girişimden önce alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen
“iletişim” unsurunun ön planda tutulması tüm sağlık personeli kayıt olabilir. Sağlık İletişimi
e-Sertifika Programındaki derslerden başarılı
gerektiğini vurgular.
olmak için sınavda 100 tam puan üzerinden en
Sağlık İletişimi Sertifika Programı, sağlık alanında az 50 puan almak gerekmektedir. Sağlık İletişimi
görev yapan her kademedeki sağlık çalışanına e-Sertifika programı ile ilgili detaylı bilgiye https://
daha etkili iletişim kurabilmelerini sağlayacak bilgi esertifika.anadolu.edu.tr/program/19/saglikve becerileri sunmayı amaçlamaktadır. Program iletisimi adresine başvurabilirsiniz.
sayesinde sağlık konusunda hizmet veren tüm
sağlık mensuplarının daha nitelikli iletişim
kurabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
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Akadema Derslerimizden Biri: Seyahat
Satın Almanın Püf Noktaları

A

16

Arş. Gör. Merve Çelik Keçili

kadema bünyesinde verilen ve öğrenciler tarafından oldukça ilgi gören derslerden biri de Seyahat Satın
Almanın Püf Noktaları dersi. Bu derste amaç, tüketicilerin turistik ürünlerden biri ya da birkaçını alırken
nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğretmek. Diğer yandan seyahat ve turizm sektöründe çalışıp bu dersi
alan öğrenciler müşterilerini aydınlatıcı ve etkileyici bilgiler kazanmaları da amaçlanıyor.
Ders kapsamında turizmin bireysel ve endüstriyel olarak bölümlendirilmesi, bireysel turizmde satın alma
yöntemleri, bu yöntemlerin avantajları ve dezavantajları, endüstriyel turizmde satın alma yöntemlerinin
avantajları ve dezavantajları, turizmde yeni tüketiciler, yeni satıcılar ve yeni ürünlerin avantajları ve dezavantajları
gibi konular bulunuyor.
Akadema kapsamında verilen Seyahat Satın Almanın Püf Noktaları adlı 4 haftalık rehber gözetimli dersin
anlatımını Doç. Dr. Erkan Sezgin yapıyor. Dersin süreci her hafta için ayrı olarak hazırlanan videolar, sunumlar
ve sanal ortamdan verilen örneklerle devam ediyor. Seyahat Satın Almanın Püf Noktaları dersi ile ilgili ayrıntılı
bilgiye https://akadema.anadolu.edu.tr/program/67/kisisel-gelisim adresinden ulaşılabilir.
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Her başarının bir hikâyesi vardır

Halit MACİT
79 yaşındaydı Halit MACİT
amcamız… Açıköğretime kayıt
dönemiydi ve banko kısmında
kalabalık arasında kayıt için sırasını
bekliyordu. Kayıt sırası kendisine
gelmişti. Çalışma arkadaşlarımızdan
bir tanesi diplomasının aslı
yanında olmadığı için kaydını
yapamayacağını söyledi. Bunun
üzerine başı bükük bir şekilde
üzüntülü bir ifadeyle kalabalıktan
ayrılıp çıkmak üzereyken göz
göze gelmiştim kendisiyle... Başka
birinin kaydını yaptırmak için
geldiğini düşünmüştüm bir an…
Yanına doğru yaklaştım. Boynuna
sarılıp ne olduğunu sordum.
Diplomanın aslının iş yerinde
çerçeveli bir şekilde duvara asılı
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Tahsin ALBAYRAK

AÖF Trabzon Bürosu Yöneticisi

olduğunu söyledi. Sınavsız ikinci
üniversiteyle Adalet Önlisans
Programına kayıt yaptıracaktı. Bu
yaşta gidip belgeyi duvardan alıp
tekrar gelemeyeceğini söyleyince
kendisine inanıp elinde bulunan
belgeyi onayladım. Belgelerini
alarak kayıt işlemini tamamladık.
O ara yaşını öğrenmiştim Halit
amcamızın. Kendisine neden
Adalet Programı diye sorduğumda
bana şunları anlatmıştı:
“Liseden sonra bir üniversitede
mühendislik
bölümünü
kazanmıştım. Ev arkadaşım da
hukuk fakültesinde okuyordu.
Canım
sıkılınca
arkadaşımın
kitaplarını
alıp
okuyordum.
Hukukla ilgili kitaplar çok hoşuma

Arş. Gör. Gamze Tuna Büyükköse

gidiyordu. O zamandan bu yana
hukuk dersleriyle alakalı bir bölüm
okumak istemiştim. Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim sisteminin
sınavsız ikinci üniversite olanağını
duyunca çok sevindim. İçimdeki bu
isteği gidermek için Adalet Önlisans
Programını okumaya karar verdim.”
O kadar saygılıydı ki Halit amca,
yaşına rağmen ceketinin önünü
iliklemeden yanıma gelmiyordu.
Onun bu saygısı karşısında bazen
ne yapacağımı şaşırıyordum.
Sonrasında Halit amcamızı eğitim
durumuyla ilgili takibe aldım.
Aradan üç yıl geçti. Halit amcamız
bu süreçte sürekli yanımıza gelerek
Açıköğretimde ders çalışma sistemi
vb. konularda sorular soruyordu.
Azimli olduğu her halinden
belliydi. Bazen yanında getirdiği
ders kitaplarında önemli kısımları
çizdiğini görüyordum. Çalıştığını
buradan anlıyordum. Halit MACİT
amcamız 81 yaşında mezun oldu
ve “Okumanın yaşı yoktur” tezini
bir kez daha doğrulattı.
Özetlemem gerekirse Halit MACİT
amcamız ilerleyen yaşına rağmen
İnandı, karar verdi, çalıştı başardı
ve mezun oldu. Diplomasını bugün
kendisine büyük bir gururla teslim
ettim. Kendisini tebrik eder, sağlıklı
ömürler diler, saygılarımı sunarım.
Hazırlayan: Tahsin Albayrak
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Pandemide bir kitap
Prof. Dr. Ferhan Odabaşı

2019 yılının son aylarında yavaş yavaş duyulmakla birlikte, 2020 Mart ayında tüm
dünyayı etkileyen bir pandemi olarak yaşamaya başladığımız COVİD-19 vakası
en fazla eğitim ortamını etkiledi. Büyük bir öğrenci nüfusuna sahip olan ülkemiz
için tüm kademelerde eğitimin kurumlarda sona erdirilmesi, çocuklarımızın,
gençlerimizin evde kalması, öğretmenlerimizin, öğretim üyelerimizin bu döneme
hazırlıksız yakalanması hepimiz için sarsıcı bir deneyim oldu. Bu dönemde sağlımızla
ilgili önlemlerimizi almak kadar, mesleğimizle ilgili gereklilikleri de yerine getirmek
önem kazanmıştır.
Sonuçta her bir öğretim üyesi yaptığı araştırma, ders kadar topluma hizmetten de
sorumludur. Bu ideali kendine temel alan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
öğretim üyeleri, bu dönemde Pandemi Döneminde Eğitim: İyileştirelim İyileşelim
başlıklı bir çalışmaya imza attılar. Telif haklarını korumak amaçlı Türkiye’nin önemli
yayınevlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Turcademy.com isimli platformun ilk
kitaplarından olarak çevrimiçi ortamda satışa sunulan kitap 12 bölümden oluştu.
Kitabın birinci bölümü Pandemi Dönemi ve Ruh Sağlığı konusunu ele almakta.
Bölümde geçilen böyle bir sarsıcı dönemde ruh sağlığımızı nasıl koruyacağımıza dair öneriler verilmekte. Pandemi
Döneminde İyileşmek İçin Bir Pusula başlıklı ikinci bölüm evde kaldığımız bu dönemi sağlıklı ve üretken olarak
geçirmemiz için gerekli farklı etkinlikleri konu almakta. Ekmek pişirmek de dâhil! Kitabın üçüncü bölümü Bilinçli
Farkındalık (Mindfulness), günümüz insanının yoğun koşuşturmasının içinde çokça yaşadığı dalgınlığın önüne
geçmek için atılabilecek adımları içermekte. Pandemi döneminde yaşadığımız konsantrasyon bozuklukları,
dalgınlıklar düşünüldüğünde bu da bir çeşit pusula olarak düşünülebilir. Dördüncü bölüm çok değişik bir bakış
açısıyla Sıra Dışı Günlere Sanatla Anlam Katmak konusunu inceledi. Sanatın iyileştirici gücünden yararlanabilmek
için kendimize ve de çocuklarımıza böylesi bir dönemde yapabileceğimiz etkinlikler konusunda bizi zenginleştirdi.
Beşinci Bölüm, Pandemi Döneminde Eğitim ve Eğitimin Yönetimi başlığında Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin asli
görevi olan eğitim-öğretim ikilisini böylesi özel günler için nasıl ele almamız gerektiği konusunda bizi bilgilendirdi.
Pandemi döneminde belki de en dezavantajlı grup olarak çocuklarımızı gördük. Onların çocuksu heyecanlarını,
dışa dönük yaşamlarını bir süreliğine de olsa kısıtlamak hepimizi derinden yaraladı. Altınca bölümün konusu olan
Pandemi Döneminde Erken Çocukluk Eğitimine Bakış bu dönemdeki sıkıntılarımızı, hayal kırıklıklarımızı bir nebze
de olsa gidermek adına bize yol gösterdi. Okulöncesi dönemdeki çocuklarımıza yaşadığımız üzüntü kadar özel
eğitime gereksinimi olan çocuklarımız için çok önemli olan rutin eğitimleri yarıda bırakmak da hepimizi çok üzdü.
Yedinci Bölümde Pandemi Döneminde Özel Gereksinimli Çocuklar: Evde Baş Başa Kaldık Ne Yapacağız? başlığı
altında özel eğitime gereksinimli çocukları olan ailelere yönelik bir rehber sunmak hedeflendi. Zor dönemler
aslında eğitim açısından birçok fırsatı da bir araya getirebilir. Nitekim Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri olarak bizler
de bu dönemi güzel Türkçemizi geliştirmek doğru kullanımlarınızı zenginleştirmek adına bir fırsat olarak gördük ve
Pandemi Döneminde Aile ve Bir Etkileşim Aracı Olarak Türkçe Öğretimi başlığını Sekizinci Bölüm için uygun gördük.
Pandemi döneminde özellikle uzaktan eğitim uygulamalarında çok önemli fırsatları sunan bir alan olarak Eğitim
Teknolojileri Dokuzuncu Bölümde yerini aldı. Bölüm başlığımız Pandemi Döneminde Eğitim Teknolojileri konuya
ilişkin uygulamalı örnekler sundu. Eğitim Teknolojilerinin bir uygulama alanı olarak Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde
Ders Programlarının Tasarlanması ve Uygulanması konusu onuncu bölümün başlığıydı. Buna bağlı olarak yine bir
eğitim teknolojisi uygulaması olan Sanal sınıfların yönetim açısından incelenmesi konusu on birinci bölümü Sanal
Sınıfların Yönetimi başlığı altında doldurdu. On ikinci ve son bölüm eğitim-öğretim alanının son ve en önemli
aşamalarından olan ölçme değerlendirme konusunu ele aldı ve Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme başlığı
altında bu önemli konunun pandemi süreci gibi bir belirsizlikte nasıl öğreteceğimiz konusundan başlayarak nasıl
ölçeceğimiz ve nasıl değerlendireceğimiz konularında bize ışık tuttu.
Editörlüğünü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Dilruba Kürüm
Yapıcıoğlu’nun yaptığı bu çalışmaya Turcademy.com adresinden ulaşmanız ve keyfini çıkarmanız dileğiyle bizleri
iyileştiren bu çalışmanın sizleri de iyileştirmesini dileriz.

“Bürolarımızdan...”

YKS tercih döneminde İkinci
Üniversite tanıtımı, Eskişehir

Yalova Belediye Başkan
V. Sn. Mustafa Tutuk
diplomasını aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi
Özel Kalem Md. Sn. Gökmen
Aytaç diplomasını aldı

Uzman Çvş. Sn. Sefa Öner
diplomasına kavuştu,
Manisa

Sn. Sedef Taşdizen ve eşine başarılarının
devamını diliyoruz, Manisa

Sivas yerel medyasından
gazeteci
Hakan Bakar’a diploması
verildi.

İmranlı Belediye Başkanı Sn.
Murat Açıl diplomasını aldı,
Sivas

Görme engelli
mezunumuz
Sn. Fatma Karataş
diplomasına
kavuştu, Konya

Uşak İl Özel İdaresi
Genel
Sekreter Yardımcısı
Yavuz Çakar”ın
diplomasını aldı

Ailecek diploma sevinci,
Niğde

Engelli bir birey olarak Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesinin hizmetlerinden çok
memnunum. Başta sayın rektörümüz olmak
üzere Anadolu Üniversitesi çalışanlarına biz
engellilere sunmuş oldukları bu güzel hizmetler
için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiki
hedefim ikinci üniversite okumak. Azmin sonu
zaferdir diyorum. Murat Gül

AÖF Anıttepe Büromuzda bir
mezuniyet sevinci, Ankara

