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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal'ın
Üniversitemizin kuruluşunun 62. yılı
mesajı

Anadolu Üniversitesi Haber Merkezi Koordinatörlüğü

A

nadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Üniversitemizin 62. kuruluş yıl dönümü
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Erdal,
mesajında şu ifadelere yer verdi:
1958 yılında bozkırın ortasında Anadolu’nun kıraç
topraklarını yeşertmek için dikilen fidan bugün tam
62 yaşında. Prof. Dr. Orhan Oğuz’un temellerini attığı Üniversitemiz, 62 yıl boyunca emek veren akademik ve idari kadrosunun fedakârca çalışmalarıyla
bugün dünyanın 28 ülkesinde gururla bayrağımızı
dalgalandıran bir dünya üniversitesi durumunda.
Kurulduğu günden bugüne kadar gencinden yaşlısına, en yakınından en uzağına milyonlarca insanın hayallerine ortak olan Üniversitemiz, bilime ve
topluma hizmeti temel ilke edinmiş, Eskişehir ve
ülkemizin en önemli bilim, sanat ve kültür merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Üniversitemiz
aynı zamanda kazandığı başarılarla uluslararası
saygınlığını da her geçen gün artırmaktadır. Bugün
milyonlarca insanın mezunu olmaktan gurur duyduğu Üniversitemiz, bilimi; akıl ve gönül birliğiyle
harmanlayarak, doğruluk ve sevgiyi tüm dünyaya ve tüm insanlığa taşımak için tıpkı Anadolu gibi geçmişinden
aldığı büyük güçle çalışmaya devam etmektedir.
Bu vesileyle geçmişten günümüze Üniversitemize emek veren akademik ve idari personelimiz başta olmak
üzere kurumumuza katkı sunan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyor, mensubu olmaktan gurur duyduğum
Anadolu Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine teşekkür ediyorum.
Bu büyük ailenin; insanlığın hizmetinde bilim üreterek geçen yıllarının, gelecek yıllarına ışık olması temennisiyle Üniversitemizin kuruluşunun 62. yılı kutlu olsun.
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Rektörümüz Prof. Dr. Erdal’ın Büyük Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete
irtihalinin 82. yıldönümü anma mesajı
Anadolu Üniversitesi Haber Merkezi Koordinatörlüğü

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Büyük Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıldönümü
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Erdal, mesajında şu ifadelere
yer verdi:

G

azi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletine değil, bağımsızlık
mücadelesi veren tüm milletlere ilham veren bir önder olarak
bütün insanlığın saygısını kazanmış bir liderdir. “Bağımsızlık
benim karakterimdir.” diyerek milletine duyduğu inançla yaktığı bağımsızlık meşalesi hep yanacak, millet iradesine dayalı
Cumhuriyetimizle ilelebet yaşayacak, mirası her zaman yolumuzu aydınlatacaktır. 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü olduğu gibi, aynı zamanda ömrünü milletinin bağımsızlığı ve hürriyetine adayan
Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi koruyarak, geleceğe taşıma inancımızı da tazelediğimiz bir gündür.
Anadolu Üniversitesi olarak ulusal bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Cumhuriyetimizi, Atatürk’ün
gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak azmi ve kararlılığı ile akıl ve gönül birliği içerisinde çalışmaya devam
edeceğimizi bir kez daha belirterek, vatan toprağımıza göz diken emperyalistlere karşı milletine önderlik eden ve bize
Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 82. yılı dolayısıyla rahmet, minnet ve
şükranla anıyorum.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

Açıköğretim Sisteminde Kayıt Maratonu
Son Buldu

A

çıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021
Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri
ile ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt,
YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri tamamlandı. Adaylar, başvuru ve kayıt işlemlerini 29 Ekim
günü sonuna kadar http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifreleri ile yaptı. Toplamda 1 milyon 137
bin 887 öğrenci lisans ve önlisans programlarına kayıt yaptırarak 2020-2021 Güz Döneminde Açıköğretim Sistemi ailesinin üyesi oldu.
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Arş. Gör. Mustafa ÇAKMAK
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İkinci Üniversite Kayıtları
Rekor Kırdı!

A

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

Öğr. Gör. Meltem CEMİLOĞLU

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kapsamında 2001-2002 öğretim yılından beri devam eden ve
uzaktan eğitim yoluyla yeniden üniversite okuma imkânı sağlayan İkinci Üniversite programının kayıtları
31 Ağustos tarihinde başlayıp 29 Ekim tarihinde sona erdi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi bünyesinde bulunan farklı bölümlere ilgi yoğun olurken 57 farklı programa toplam 303 bin 147 kişinin kayıt olduğu
açıklandı. Bu sayı, İkinci Üniversite fırsatının sunulduğu 2001-2002 Öğretim Yılından beri bir kayıt döneminde
alınan en yüksek kayıt sayısı olarak tarihe geçti. İkinci Üniversite programlarından Adalet, İş Sağlığı ve Güvenliği,
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programları en çok kayıt yaptırılan programlar oldu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

Açıköğretim Sistemi Özel Gereksinimli
Bireyler İçin Erişilebilir Web
Hizmetleri Sunuyor
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Dr. Gizem YILDIZ

1982 yılından beri hizmet veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yaklaşık 3 milyon öğrenci bulunmakta bu
öğrencilerin arasında 2020 güz dönemi itibariyle 38.846 gibi önemli bir sayıda özel gereksinimli öğrenci yer almaktadır.
Açıköğretim Sistemi kapsayıcı, bütünleştirici, yenilikçi ve esnek yapısıyla erişilebilir eğitimde Türkiye’nin örneği niteliğindedir. Açıköğretim Sisteminde koşulları ve farklılıkları nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen tüm dezavantajlı
öğrencilerin gereksinimlerine dayalı hizmetler sunulmaktadır. Geçmiş yılların istatistiklerine göre her yıl ortalama 5000
ve üzeri özel gereksinimli öğrenci kaydı gerçekleşmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bu yönüyle, zihinsel
yetersizliğe, fiziksel yetersizliğe, işitme ve görme yetersizliğine ve sağlık sorunlarına bağlı diğer yetersizliklere sahip tüm
bireylerin farklılıklarını ve gereksinimlerini gözeterek “eğitimde fırsat eşitliği”ni ilke edinmiştir. Bu bağlamda Açıköğretim
Sistemi içerisinde özel gereksinimli öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini desteklemek üzere ulusal ve uluslararası ilgili
kurumlar ve Sivil Toplum Örgütleriyle sıkı bir işbirliği içinde, farklı alan uzmanlarının bir arada çalıştıkları Engelli Öğrenci
Destek Birimi kurulmuştur. Birim sistemdeki özel gereksinimli bireylere uzaktan eğitim sürecini erişilebilir kılmak üzere
destek vermektedir. Açıköğretim Sisteminde uzaktan eğitim sayesinde özel gereksinimli öğrenciler sınıf, yaş, zaman, mekan gibi süreçlerde uyarlama gerektirmeden eğitime katılabilmektedir. Bu süreçte de uzaktan eğitimin erişilebilir olmasını
sağlamak temel görev edinilmiştir. Bu görev doğrultusunda 2017 yılında http://engelsizaof.anadolu.edu.tr/ adresinde
yayın hayatına başlamıştır.
Engelsiz AÖF Web Sayfası Ne Amaçla Tasarlanmıştır? Nasıl Kullanılmaktadır?
Engelsiz AÖF web sayfasının kurulma amacı, özel gereksinimli öğrencilerimizin farklılıkları ve gereksinimleri doğrultusunda onlara özel tasarlanmış bir arayüz ile uzaktan eğitimin her aşamasını erişilebilir kılmaktır. Engelsiz AÖF web sitesinde
Erişilebilirlik Menüsü (Userway Accessibility System) üzerinden görme yetersizliği olan öğrenciler için kontrast, bağlantı
vurgulama, büyük metin desteği, metin boşluğu düzenleme, animasyonları durdurma, imleç büyütme, öğrenme güçlüğü
olan öğrenciler için disleksi dostu görünümü, otomatik araç ipuçları, işitme yetersizliği olan öğrenciler için altyazı desteği
sunulmaktadır. Özel gereksinimli öğrenciler erişilebilirlik menüsünü kullanarak web sayfasını kendi gereksinimlerine uyarlayabilmektedirler. Bu destek hizmetler öğrencilerin özel gereksinimlerinin karşılanmasını ve eğitime diğer öğrencilerle
aynı hız ve düzeyde erişimini sağlayarak, bireylerin eğitim yaşantılarının aksamasını engellemekte ve yaşam kalitelerini
arttırmaktadır. Öte yandan bu hizmetler; uzaktan eğitim ile eğitim hayatına devam eden, Anadolu Üniversitesine hiç gelememiş olan bu öğrencilerin kapsayıcı bir yaklaşımla kendilerini değerli hissetmelerine, özgüven ve öz benlik algılarının
gelişmesine ve kuruma olan aidiyet duygusunun perçinlenmesine olanak tanımaktadır. Bu durum özel gereksinimli bireylerin yetersizliklerinin engele dönüşmesini önleyerek topluma tam katılım göstermelerini sağlamaktadır.
Engelsiz AÖF web sitesi 2017 yılında Engelsiz Bilişim Ödülleri kapsamında “Engelsiz Web Site” ödülünü almaya hak kazanmıştır. Siteye 2018 yılında Türk İşaret Dili Çevirisi yapan “Engelsiz Çeviri” uygulaması eklenmiş ve sayfa başında yer alan
arama düğmesi aktif hale getirilmiştir. 2019 yılında Uluslararası erişilebilirlik etiketi olan “Level A Conformance to Web
Content Accesibility Guidelines 2.0” almıştır. Engelsiz AÖF web sitesi Engelsiz Açıköğretim Çalıştaylarında sunulan alan
uzmanlarının dönütleriyle düzenli olarak güncellenmektedir.
Engelsiz AÖF Web Sayfasından Erişilebilen Hizmetler
Engelsiz AÖF web sayfasında; akademik takvim, duyurular, öğrenci otomasyonu, mezun bilgi sistemi, kayıt sistemi, çalıştay raporları, kılavuzlar, Radyo A, açık kütüphane, öğrenme ortamları ile çağrı merkezi ve iletişim desteğinin sunulduğu
Açıköğretim Destek Sistemi (AÖS Destek) yer almaktadır. Öğrenme ortamları öğrencilerin Engelsiz AÖF web sayfası üzerinden uzaktan eğitim seçeneklerini kapsamaktadır. Bu seçenekler: Anadolum e-Kampüs Sistemi, Akadema, e-Sertifika
Programları ve İkinci Üniversite şeklindedir. Sitedeki erişilebilirlik menüsündeki tüm uyarlamalar (yetersizliğe özel uygulamalar) sıralanan öğrenme ortamlarının hepsinde çalışır durumdadır.
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Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Sunulan Uzaktan Eğitim Seçenekleri: Yaşam Boyu Erişilebilir Eğitim
Aralık 2015’te hayata geçen Anadolum e-Kampüs Sistemi; öğrenenlerin ek bir materyale ihtiyaç duymadan, dilediği yerden dilediği zaman öğrenme fırsatını kullanabildikleri bir e-öğrenme yönetim sistemidir. Öğrenenlerin farklı özelliklere
etleri, işitme yetersizliği olan öğrenciler için altyazılı videolar, hem çevrimiçi hem PDF yazdırılabilir olarak sunulan deneme sınavları yayınlanmaktadır. Tüm bu öğrenme materyalleri erişilebilirlik menüsündeki destekler (metin büyütme,
okuma kılavuzu, bağlantı vurgulama, disleksi fontu gibi) aracılığıyla kullanılabilmektedir. Anadolum e-Kampüs Sistemi
Anadolu Üniversitesine kayıtlı tüm öğrencilerin kullanımına açık olup, öğrenme ortamı, materyalleri ve sınav süreci bağlamında özel gereksinimli öğrenciler için özel uyarlamalar içeren, herkes için erişilebilir bir sistemdir.
Akadema öğrenci, veli, çalışan, işsiz, engelli, genç, yaşlı tüm bireylerin kullanımına açık, tamamen ücretsiz yüzlerce çevrimiçi dersin sunulduğu bir öğrenme ortamıdır. Hizmet sunduğu kişiler bağlamında evrensel açıdan kapsayıcı, bütünleştirici bir yaklaşıma sahip olan Akadema “Eğitimde Açıklık” politikasının bir sonucu olarak bütün dünyada Kitlesel Çevrimiçi
Açık Dersler (KAÇED) olarak adlandırılan türde dersler sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Günün her saati açık ve ücretsiz
derslerin yayınlandığı Akadema herkes tarafından erişilebilir bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Akadema dersleri iki tür
modelde sunulmaktadır: (1) Rehber gözetimli öğrenme stratejisi ve (2) kendi hızında öğrenme stratejisi. Rehber gözetimli
derslerde özel gereksinimli öğrencilerin katılımı söz konusu olduğunda AÖS Destek Sistemi ve dersin yürütücüsü “rehber”
olarak gerekli desteği sunmaktadır. Kendi hızında öğrenme stratejisi ise özel gereksinimli öğrencilere başkalarına bağımlı
olmadan bir dersi tek başına tamamlama sürecini deneyimleyebilecekleri ortam sağlamaktadır. Bu hizmetlerin özel gereksinimli bireylerin bağımsızlaşması ve özgüvenlerinin gelişmesinde, dönüşen dijital çağa uyum sağlamalarında önemli
destekler sunduğu söylenebilir.
Uzaktan öğretim yöntemine göre tasarlanan e-Sertifika Programlarında dersler Anadolum e-Kampüs Sistemi üzerinden
çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. Bu sayede, herkes için, her zaman, her ortamda öğrenme ve kişisel gelişim fırsatı sunulmaktadır. e-Sertifika Programları Açıköğretim Sistemi’ndeki derslerden yararlanmak isteyen fakat üniversite sınavını kazanamayanlar için iş kurma ve yönetme konularında eğitim görme fırsatı sunmaktadır. Bu eğitimler üniversite mezunu olmayan özel gereksinimli bireyler için bir istihdam fırsatı oluşturmaktadır. Özellikle evden çıkamayan ortopedik yetersizliği
olan bireyler için evden çalışabilecekleri sektörlerde (web tasarımı, organizasyon, muhasebe vb.), benzer şekilde görme
veya işitme yetersizliği olan bireyler için üniversite dışında mesleki gelişimlerini destekleyecek sektörlerde iş deneyimi fırsatları sunmaktadır. Bu bağlamda e-sertifika programlarının özel gereksinimli bireylerin sürdürülebilir istihdam öncesinde
mesleki eğitim deneyim olanağı sunduğu, dolayısıyla topluma tam katılım gösterme ve bütünleştirme uygulamalarında
önemli rol oynadığı söylenebilir.
İkinci Üniversite, herhangi bir örgün programda ya da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi dışındaki bir açık ve
uzaktan öğrenme programında kayıtlı öğrenciler ile örgün veya açık ve uzaktan öğretim programında öğrenim görmüş
mezunların yararlanabileceği bir kayıt türüdür. İkinci Üniversite kapsamında 39 önlisans, yedisi Açıköğretim Fakültesinde
olmak üzere 18 lisans, toplam 57 program bulunmaktadır. 2020-2021 akademik yılı itibariyle Açıköğretim Sisteminde
kayıtlı toplam özel gereksinimli öğrenci sayısı 38.846 olup, bu öğrencilerin 16470’i İkinci Üniversite kapsamında okumaktadır. Herkes tarafından erişilebilir olan bu program özel gereksinimli bireyler için üniversite okuyabilme fırsatı oluşturmada, lise sonrası eğitimleri güçlendirmede, diploma sahibi olmada ve çalışma yaşamına hazırlanmada önemli bir destek
hizmeti sunmaktadır.
Sonuç olarak Açıköğretim Sistemi “Erişilebilir Eğitim” boyutunda tüm öğrencilerle birlikte özel gereksinimli öğrencileri
de göz önünde bulunduran kapsayıcı yapısıyla, önlisans ve lisans düzeyinde eğitimlerden, lisans sonrası açık dersler ve
mesleki eğitimler içeren programlarına kadar yaşam boyu süren eğitim sistemiyle, erişilebilirliği arttırmak adına ücretsiz
sunulan programlarıyla “Yaşam Boyu Erişilebilir Eğitim” desteği sunan örnek bir model niteliği taşımaktadır.
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Merkez Büro Çevrimiçi Kayıt Sistemi
ile Temassız Kayıtlar Tamamlandı

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN

A

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kayıtları 29 Ekim
Perşembe gününe dek devam
etti. Pandemi önlemleri kapsamında
ve öğrencilerimiz ile çalışanlarımızın
sağlığının korunması amacıyla 20202021 Akademik Yılında Açıköğretim,
İktisat ve İşletme Fakültesi Programlarına başvuru ve kayıt işlemleri
çevrimiçi olarak yapıldı. Bu sayede adayların Açıköğretim Fakültesi
(AÖF) bürolarına gitmelerine gerek
kalmadan sadece İnternet ortamında başvurularını yaparak kayıtlarını
tamamlamaları sağlandı.

Çevrimiçi başvuru ve kayıt sistemiyle;
●

İkinci Üniversite

●

Yeni Kayıt (ÖSYM Yerleştirme)

●

Dikey Geçiş

●

Yatay Geçiş

●

Sağlık Lisans Tamamlama

kapsamında yaklaşık 418.000 öğrencinin işlemleri AÖF bürosuna gidilmesine gerek kalmadan ve fiziksel temas olmaksızın
tamamlandı. Ayrıca kayıt sürecinde engelli vatandaşlarımız ile
şehit ve gazi yakınlarının başvuruları ve muafiyet başvuruları
da çevrimiçi olarak takip edildi. Yalnızca ikinci üniversite kapsamındaki kayıtlarda Yükseköğretim Bilgi Sistemindeki (YÖKSİS)
bilgileri güncel olmayan öğrencilerimizin işlemleri yüz-yüze gerçekleştirildi.
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Açıköğretimden Örgüne; Derece ile
Mezuniyet Yolculuğu

A

çıköğretim Sistemi öğrencisi olarak öğrenciliğine başlayan Kani Ekinci, yatay geçişle devam
ettiği Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesinden 2019-2020 Öğretim Yılında 60 yaşında
üniversite ikincisi olarak mezun oldu.
Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen mezuniyet buluşmasında Rektörümüz Prof.
Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ile bir araya gelen Ekinci,
derece ile mezun olmaktan duyduğu sevinci paylaştı.
Ekinci, ilkokuldan itibaren benzer sevinçler yaşadığını
ancak bu mezuniyet derecesinin çok daha büyük ve
anlamlı olduğunu belirtti.
İlk olarak Açıköğretim Sistemi öğrenciliği ile başladığı bu yolculukta, yatay geçiş ile devam ettiği Anadolu
Üniversitesinin bir mezunu olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ekinci, sözlerinde şu ifadelere yer
verdi: “Açıköğretim Sistemi, sunduğu içerikler ve öğrenciye ulaşımı ile müthiş kaynaklara sahip ve bunlar
değerlendirildiğinde eğitimde fırsat eşitliği anlamında
çok kıymetli. Aynı zamanda örgün eğitimle yan yana

Öğr. Gör. Serap UĞUR

getirdiğimde, kaynak anlamında çok zengin olduğunu söyleyebilirim. Hangi alanda eğitim görüyorsanız
tamamen ona yönelik bir donanıma ulaştırıyor sizi,
örgünle arasında sınıfta bir araya gelme imkanından
başka içerik anlamında, eğitim anlamında bir fark olduğunu düşünmüyorum.
Örgün eğitimde gençlerle karşılaşmak, aynı ortamda
ders almak ilk etapta endişe verebiliyor, sonuçta 60
yaşına gelmişsiniz, ne reaksiyon vereceklerine dair
kaygılanıyorsunuz haliyle. Ancak Anadolu Üniversitesi
ailesi bireyleri olarak gerek öğrenciler gerek hocalar
sizi yadırgamadan kabul ediyor, sizi kucaklıyor örgünde de. Bu da sizin yaşama sevincinizi kat kat artırıyor.
Mühendislik bilimleri mezunuydum. Bu bölüme gelmem de eksikleri tamamlamak amacıyla idi. Bu bölümle birlikte sosyal bilimler alanında kendimi daha
çok geliştirme fırsatı buldum. Üniversitemize gerek
Açıköğretim Sistemindeki kaliteli ve nitelikli eğitim,
gerek yatay geçiş imkanı ve gerekse örgün sistemdeki
kaliteli eğitim için teşekkür ediyorum.”
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Akadema’da Yeni Ders Dönemi
Başladı

K

Dr. Öğr. Üyesi H. Cem SAYIN

itlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇED) portalı olan ve yaşam boyu öğrenmeye vurgu yapan Akadema’nın yeni
dönem dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri ve yenilenen ders içerikleri ile 2 Kasım Pazartesi günü
yeni döneme başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından 2015 yılında hizmete sunulan Akadema Portalı (Anadolu
Üniversitesi Kitlesel Açık Ders Portalı), internet erişimi olan ve isteyen herkes için ücretsiz ve ön koşulsuz öğrenme fırsatı sunuyor.
Kasım ayından itibaren yeni döneme başlayan Akadema Portalında, 11 farklı kategori altında çok sayıda derse
ücretsiz olarak erişim sağlanabilmektedir. Akadema hakkında ayrıntılı bilgiye http://acik.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
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Pandemi Döneminde e-Sertifika
Programlarına Yoğun İlgi

Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

U

zaktan eğitim yoluyla yılda üç dönem, sürekli eğitim vermek ve güncel akademik içerik sunmak amacıyla 2007 Akademik Yılı
Bahar Döneminde başlayan Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programlarında 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi kayıtları
yoğun ilgiyle tamamlandı. 3 ay sürecek öğretim dönemi 14 kategoride toplam 125 farklı e-Sertifika programıyla başladı. 125
e-Sertifika programına toplam 18.543 kişinin kayıt olduğu açıklandı. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi 24 Ocak 2021 tarihinde
yapılacak sınavlarla sona ereceği belirtildi.
e-Sertifika Program Kategorileri
e-Sertifika programlarında 2007 yılından bu yana kategoriler artarak 14 kategoriye ulaştı. Bu kategoriler şu şekilde sıralanıyor:

• İşletme Yönetimi
• Pazarlama ve Perakendecilik
·• İletişim

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
• Turizm
• Edebiyat
• Sağlık, Bakım ve Gelişim Hizmetleri
• Dil Öğrenimi
• Coğrafi Bilgi Sistemleri
• Din Bilgisi
• Web Tasarımı ve Kodlama
• Hobi ve Kişisel Gelişim
• Özel/Protokollü Programlar
• Ustasından Öğren Film Yapımı

2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde En Fazla Talep Gören e-Sertifika Programları
14 kategoriden 125 farklı programa yapılan kayıtlar sonunda en fazla talep gören e-Sertifika programları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
• Antrenörlük Temel Eğitimi e-Sertifika Programları
• İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e- Sertifika Programı
• TAB Gıda Grubu e-Sertifika Programları
• Tıp Sekreterliği e- Sertifika Programı
• Yönetim ve Organizasyona Giriş e-Sertifika Programı
• Perakendeciliğe Giriş e-Sertifika Programı
• Perakendecilik e- Sertifika Programı
• Dış Ticaret Uzmanlığı e-Sertifika Programı
• Sanat Tarihi Uzmanlığı e-Sertifika Programı
• Temel Muhasebe Bilgisi e-Sertifika Programı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
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İşbirliği Yapılan Kurumlar
Kurumlarla yapılan işbirliği çerçevesinde düzenlenen protokollü e-Sertifika programları da 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi
kayıtlarında ilgi gördü. Anadolu Üniversitesinin e-Sertifika programları bağlamında işbirliği yaptığı kurumlar aşağıda listelenmektedir:
• İçişleri Bakanlığı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Ticaret Bakanlığı
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
• Tarım Bakanlığı
• Cambridge Assessment English
• Tab Gıda A.Ş.

İngilizce e-Sertifika Programları Sınavı Yapıldı
Anadolu Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan İngilizce
e-Sertifika Programlarının sınavları 14 Kasım Cumartesi günü Eskişehir ve İstanbul illerinde pandemi koşulları dikkate alınarak yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. İngilizce e-Sertifika programı öğrencileri sınav binasına ateşleri ölçülerek alındı. Ateşi 38 derece ve üzerinde olan kişiler ile Covid-19 pozitif
olan öğrenciler sınav binasına kabul edilmedi. Bu durumdaki öğrencilerin hak
kaybına uğramaması için Cambridge Üniversitesi ile görüşmeler yapılarak kayıt
durumları bir sonraki döneme aktarıldı. Böylece öğrencilerin ilerleyen e-Sertifika döneminde herhangi bir ek ücret ödemeden sınava katılabilmesi sağlandı.
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Anadolu Üniversitesi Makale
Performans Ödülleri sahiplerini buldu

Selin HALICI

K

ent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek, evrensel bilgi ve kültür birikimine
katkı sağlamak ve toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek
amacıyla 2015 yılında verilmeye başlanılan “Makale Performans Ödülleri” bu yıl da sahiplerini
buldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi’nden 10 akademisyen ödüle layık görüldü.
Fen, sağlık ve mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, mimarlık ve sanat
gibi alanında önemli dergilerde yayınlanan makale sayılarına göre belirlenen Makale
Performans Ödülleri’nde Açıköğretim Sistemi akademisyenleri büyük başarı elde etti.
Anadolu Üniversitesi Makale Performans Ödülü kazanan isimler şöyle oldu:

Doç. Dr. Serpil Koçdar
Prof. Dr. Hakan Dal
Prof. Dr. Abdullah Yılmaz
Doç. Dr. Aras Bozkurt
Doç. Dr. Gökhan Tunç
Doç. Dr. Hasan Güneş
Doç. Dr. Nuray İslatince
Doç. Dr. Gökhan Kuş
Doç. Dr. İlker Usta
Doç. Dr. Muhammet Recep Okur
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Bürolardan paylaşımlar
Selin HALICI

Bürolarda diploma teslimi sürüyor…

AÖF Ankara Anıttepe Bürosu Yönetici Yardımcısı
Öğr.Gör. Ayfer Karaburun, Anıttepe Bürosu’ndaki
görevinden ayrılarak Anadolu Üniversitesi Ankara
Konukevi’nde yeni görevine başlamıştır.
Kendisine yeni görev yerinde başarılar dileriz.

AÖF Kayseri Bürosu’nda görevli Sevgi Balta, AÖF Merkez
Büro’da göreve başlamıştır.
Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
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Açıköğretim Sistemi Laborant ve
Veteriner Sağlık Önlisans Programı ile
Yardımcı Teknik Personel Yetiştiriyor

Arş. Gör. Barış ÇIVAK

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı, Veteriner hekime yardımcı olacak gerekli bilgi ve donanıma
sahip ara eleman yetiştiriyor. İki yıllık programın sonunda mezun olanlar kamu ve özel kurumlarda istihdam
edilebiliyor.
Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının amacı, veteriner hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvar, klinik uygulamalar, hayvansal kökenli gıda güvenliği ve güvenirliği ile hayvan besleme ve yetiştirme
alanlarında veteriner hekime yardımcı olacak gerekli bilgi ve donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir. Programı başarı ile tamamlayan mezunlar, tekniker unvanını kazanarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde olan çok sayıdaki ilgili kuruluşların yanı sıra özel veteriner hastanelerinde, kliniklerinde ve laboratuvarlarında
yardımcı teknik personel olarak çalışabilirler. Ayrıca özel çiftliklerde veya tavukçuluk, sığırcılık (et-süt), koyunculuk işletmeleri ile yem sanayinde yardımcı eleman olarak kendilerine yer edinebilirler. Dahası edindikleri yeni
bilgilerle kendi iş yerlerini açabilirler.
Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programından mezun olan öğrenciler, örgün öğretim ya da Açıköğretim
lisans programlarına devam etmek istedikleri takdirde Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girebilirler.

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-fakultesi-onlisans-programlari-2-yillik/laborant-ve-veteriner-saglik adresinden ulaşılabilir.
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Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarımızdan: Bankacılık ve Finans
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Arş. Gör. Ali BENLİ

A

nadolu Üniversitesi Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı finans, sanayi ve ticaret sektörlerinde çalışan veya çalışmayı planlayan bireylere ve bankacılık ve finans konusunda bilgilenmek
isteyenlere ileri düzey bir bankacılık ve finans uzmanlığı kazandırıyor. Program, bireylerin sektördeki rekabet
gücünü diğer çalışanlara göre bir adım öne geçirmelerini sağlarken aynı zamanda akademik kariyerini devam ettirmek isteyenlere de gerekli bilgileri kazandırmayı amaçlıyor.
Günümüzün finansal sistemi içerisinde giderek daha da karmaşıklaşan ekonomik ve finansal olayları anlayıp değerlendirebilecek bilgi birikimine sahip işgücüne olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmeler bankacılık
sektöründe çalışanların genel ekonomi ve finans birikimi üstünde profesyonel ve ileri düzey bir bankacılık ve finans
uzmanlığına sahip olması gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programı öngörülen bu gereksinime ve sektöre yeni nitelikli işgücü yetiştirme yönünden katkı sağlamayı temel amaç
edinmiştir.
Programın hedef kitlesi, lisans öğrenimini tamamlamış ve bankacılık ile finans alanında kendini geliştirmek ve eğitmek isteyen, kariyerine bankacılık ve finans alanlarında devam etmek isteyen ve bankacılık ve finansa ilişkin alanlarda çalışmakla birlikte görevlerinde yükselmek ya da görevlerini daha yüksek performans ile gerçekleştirmek isteyen
bireylerdir.
Mezun olanlar, bankalar ve diğer finansal kuruluşların faaliyetlerini nasıl yerine getirdikleri, bu faaliyetleri yerine getirirken hangi düzenlemelere ve kurallara tabi oldukları, faaliyetlerini yerine getirirken hangi teknikleri ve uygulamaları
baz aldıkları, bankalar ile diğer finansal kuruluşların finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, bankacılık ve finansın
Türkiye ve dünyadaki konumu hakkında derin bir uzmanlık bilgisi ediniyorlar.
Program toplam üç yarıyılı kapsayan bir yüksek lisans eğitimi vermektedir. Öğrencilerin mezuniyet için toplam 75
ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ve dönem projesini başarmış olması ve aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye
https://tezsizyl.anadolu.edu.tr/lectures/17 adresinden ulaşılabilir.
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Akadema Derslerinden Biri:
Akademik Yazma
Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

A

kademik Yazma dersi, Akadema platformu içerisinde katılımcılara sunulan derslerden biri... Yazma becerisi, geç gelişen, karmaşık bir süreci oluşturuyor. Doğuştan gelen bir yetenek olmamakla beraber eğitimle
ve çabayla kazanılan bir olgu. Bilimsel araştırma süreci ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin dilin anlatım olanakları yetkin şekilde belgelenmediği ve rapora dönüştürülmediği takdirde anlam ifade etmez. Bilimsel araştırma
süreci ise başarılı bir raporla değer kazanır. Bu da akademik yazma becerilerinin kazanılmış olmasıyla mümkün.
Bu dersin amacı, katılımcıların akademik okuryazarlığını geliştirmek ve bilimsel metin oluşturabilmelerine katkı
sağlamak.
Ders 6 hafta boyunca veriliyor. Ders sürecinde her hafta akademik yazmanın farklı bir boyutu üzerinde duruluyor. Derslerde temel dil becerileri, metin türleri, okum-yazma ilişkisi, bilimsel metinde kullanılacak dil, bilimsel
metinde başlık, özet, anahtar sözcük, giriş, bulgular, tartışma, sonuç, öneriler ve kaynaklar bölümünün üzerinde
duruluyor. Her modülde yapılması gereken görevlerin yerine getirilmesi durumunda katılımcılar “Ders Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanıyor. Prof. Dr. Emine Kolaç tarafından verilen Akademik Yazma dersi ile ilgili detaylı
bilgiye http://acik.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
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Açıköğretim Sistemi e-Sertifika
Programlarından:
İşletmelerde Bilgi Yönetimi-I

Öğr. Gör. Dr. Seher GÜLENÇ

İşletmelerde Bilgi Yönetimi-I e-Sertifika Programı, ilgi duyan herkesin başvurabileceği bir program olarak tasarlanmıştır.
Program kapsamında; işletme bir sistem olarak ele alınır ve işletme bilgi sistemleri formasyonunun kazandırılması
amaçlanır. Katılımcılara İşletme Bilgi Sistemleri, Muhasebede Bilgi Yönetimi ve İşlem Tabloları olmak üzere üç ders sunulur.
Bu derslerde ele alınan konular ise şu şekildedir:

İşletme Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemlerinin Esasları
Bilgi Sistemleri Alt Yapısı
İşletmelerde Bilgi Akışı
Bilgi Sistemlerini Geliştirme ve
Yönetme
Pazarlama Bilgi Sistemleri
Üretim Bilgi Sistemleri
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri

Muhasebede Bilgi Yönetimi
İşletmelerde Bilgi Sistemleri
E-İşletme Sistemleri
Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri Akış
Diyagramı
İş Süreçleri
Muhasebe Bilgi Sistem Güvenliği
Veri Tabanları
Raporlama Sistemi
Sistem Geliştirme

İşlem Tabloları
Temel Kavramlar
Çalışma Sayfası ve Görsel
Biçimlendirme
Verilerle Çalışmak ve Düzenlemek
Grafiklerle Çalışmak
Formüller
İşlevler
Veri Yönetimi
Excel ile Veri Analizi

İşletme Bilgi Yönetimi I e-Sertifika Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye
https://esertifika.anadolu.edu.tr/program/68/isletmelerde-bilgi-yonetimi-i adresinden ulaşılabilir.
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Benim Hikâyem

M

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

erhaba, ben Zafer Şaka. İstanbul’da oturuyorum.
Evliyim. Bir holdingin pazarlama departmanında
grafik tasarım uzmanı olarak çalışıyorum.
Üniversiteye birçok kişiye tanıdık gelecek bir sebepten dolayı
gidemedim: “Maddi imkansızlıklar”. Liseden 2005 yılında mezun
oldum ve o sene açık öğretime yazıldım. Tabi şimdiki etkileşim o
zaman yoktu. Kitapları aldım. İlk sene hiç çalışamadım ve kaldım.
İkinci sene de aynı şekilde kaldım ve okulu bıraktım. Hayatımda hep
bir tarafım eksik olarak bu seneye kadar yaşadım. Ama artık daha
fazla dayanamadım. İçimdeki o boşluğu doldurmam gerektiğine karar
verdim. Hep çok istedim ama bu seneye nasip oldu kayıt olmam. Ben
tasarımcıyım. Yaptığım işi çok seviyorum ve işimle ilgili akademik eğitim
almayı çok istiyordum. Ancak Açıköğretim Sisteminde maalesef bu bölüm
yok. Mesleğime en yakın ne olabilir diye bölümlere bakarken Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık Bölümünü gördüm. Bu bölüme kayıt oldum. Kısa zamanda
fark ettim ki Açıköğretim Sistemi gerçekten çok değişmiş. Öğrencilerine
gerçekten bir şeyler öğretmek istiyor ve bunun için teknolojinin tüm
avantajlarını kullanıyor. Bu anlayış beni gerçekten çok mutlu etti. Derslere
çalışıyorum. Sonra Anadolum eKampüs Sistemine giriyor ve dersler
hakkında bizim için hazırlanan tüm çalışmaları inceliyor, tekrar ediyor,
soruları çözüyor ve bilgilerimi bu şekilde daha iyi pekiştiriyorum. İştahım
o kadar çok ki… Hedefim hiç takılmadan sınavlarımı vermek. Güz döneminin
ilk sınavları çok iyi geçti ve tüm derslerden geçtim. Bahar döneminde derslerimden daha
iyi notlar alacağımı düşünüyorum. İnanıyorum ki Açıköğretim Sistemi bu şekilde öğrenci dostu
bir anlayışla devam ettiği sürece öğrencileri gerçekten daha fazla öğrenerek buradan mezun
olacaklardır.
Zafer Şaka / İstanbul
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Basında Açıköğretim Sistemi
Öğr. Gör. Kazım DEMİRER

27 Ekim 2020
İki Eylül Gazetesi
27 Ekim 2020
Eskişehir Sakarya Gazetesi
7 Kasım 2020
Anadolu Gazetesi

7 Kasım 2020
Eskişehir’in Sesi Son Haber Gazetesi
16 Kasım 2020
Türkiye Gazetesi

19 Kasım 2020
Yeni Şafak Gazetesi
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24 Kasım Öğretmenler Günü

K

Doç. Dr. İlker USTA

asım ayı Türkiye Cumhuriyeti tarihi
açısından oldukça önemli gelişmelerin
olduğu bir zamanı temsil eder. Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin banisi Gazi Mustafa
Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de ebediyete
irtihal etmiştir. Atatürk büyük Türk Milleti’nin
çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması
ve Türk medeniyetinin hak ettiği seviyeye
ulaşmasını sağlamak üzere tohumları yine
Kasım ayın da attı. Özellikle 1 Kasım 1928
tarihindeki yeni Türk alfabesinin kabulü ile
yeni harflerin öğrenilmesi ve okur yazar
sayısının artırılması konusunda büyük
bir seferberlik gereği ortaya çıkmıştır. Bu
sebeple 24 Kasım 1928 tarihinde “Millet
Mektepleri” açılmıştır. Bakanlar kurulu 11 Kasım 1928 günü yaptığı toplantıda Atatürk’e “Millet Mektepleri Başkanlığı
ve Başöğretmenliği” sanını vermiştir. Atatürk ise 24 Kasım 1928 Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmiştir.
Atatürk’ün 100. doğum yıldönümü olan 1981 yılından beri de ülkemizde O’nun “Başöğretmen” olduğu tarih her yıl
“Öğretmenler Günü” olarak kutlanır.
Sizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 95 yıl önce Kütahya Lisesinde öğretmenlere yaptığı tarihi konuşmanın
belirli bölümlerini paylaşmak istiyorum. Kurtuluş mücadelesinin hemen ardından bu sefer Cumhuriyet’in Milli Eğitim
alanında yapacağı mücadeleye ilişkin yaptığı konuşma, öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin ne denli önemli
olduğunu yeniden bizlere hatırlatacaktır.
"Muallime hanımlar ve muallime efendiler, bu irfan yuvası altında hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan
çok memnunum.
Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın
hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de
kıymetlidir, yücedir.
…

Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin köklü
sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun elde ettiği kazanımlar sönük
kalır. Milletimizi geçek mutluluğa, kurtuluşa ulaştırmak istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren bugünkü idare
şeklimizin sonsuzluğunu istiyorsak, bir an önce büyük, kusursuz, nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak zorunluluğunda
bulunduğumuzu inkar edemeyiz.
….
Arkadaşlar, asker ordusu ile irfan ordusu arasındaki birliktelik ve alakayı belirtmek için şunu da ifade edeyim, kıymetli bir
eserden ordunun ruhu kumanda heyetidir deniliyor. Hakikaten böyledir. Bir ordunun kıymeti kumanda heyetinin kıymeti
ile ölçülür. Siz öğretmenler, sizler de irfan ordusunun kumanda heyetisiniz. Sizin ordunuzun kıymeti de sizlerin kıymetinizle
ölçülecektir. İstiklal mücadelesinde üç dört senedir düşmanı topraklarımızda mahvetmek için yaptığımız savaşla ordunun
ruhu olan kumanda heyeti değerlerinin yüksekliğini nasıl ispat etmişse, bundan sonra yapacağımız yenilikler milletimize
bir karanlık gibi çöken genel cehaleti mağlup etmek savaşında da irfan ordusunun ruhu olan siz öğretmenlerin aynı
yeteneği ortaya koyacağınıza eminim.
Bu konuda size güveniyor ve saygı ile selamlıyorum."
Bizde bu konuşmada geçen o manevi ruhu yurdun dört bir yanına götüren ve görevi başında şehit edilen tüm şehit
öğretmenlerimiz ile vefat eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, görevi başında bu ruhla çalışan
öğretmenlerimizi de saygıyla selamlıyoruz.
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AÖF Yaygın Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi

E

lli yedi yıllık ömrü büyük mücadelelerle, sıkıntılarla geçen
Atatürk ömrü boyunca hastalıklarla mücadele etmiştir. Askerî
idâdîde yakalandığı sıtma daha sonraki yıllarda tekrar ortaya
çıkmıştır. Trablusgarp’ta gözlerinden hastalanmış, uzun süre tedavi
görmüştür. 1918 ve 1921’de böbrek ağrısına tutulmuş, 1919’da
Samsun’a gitmeden önce bir kulak ameliyatı geçirmiştir. 1924’te
koroner spazm geçirmiş, 1936’da akciğer rahatsızlığına uğramış ve
1937’de sirozun pençesine düşmüştür. Böbrek hastalığı için kaplıca
tedavisi önerildiğinden Karlsbad’da başladığı bu tedaviyi Havza’da,
Bursa’da ve daha sonra Yalova’da sürdürmeye çalışmıştır.
Son olarak 1938 başında karaciğerden hasta olduğu belirlendi.
Buna rağmen önem verdiği iç ve dış sorunları yakından izlemeyi
sürdürdü. Şubat başında Bursa Merinos Fabrikası’nın açılışında Sarı
Zeybek oynadı, Hatay sorununu sonuçlandırabilmek için de hasta
görünmemeye çalıştı. 19 Mayıs törenlerinden sonra trenle gittiği
Mersin ve Adana’da Fransızlar’a bir gözdağı vermek için düzenlenen
geçit törenlerini ayakta izledi. Beş gün süren bu yolculukta
hayli yorgun düştü, yine de yanındakileri, “Ölümü istemek bir
cesaret değildir, ama ölümden korkmak da bir ahmaklıktır” diye
cesaretlendirmek istedi.

Ankara’ya döndükten sonra 26 Mayıs’ta İstanbul’a hareket etti. Haziran başında deniz havasının iyi geleceği
düşüncesiyle satın alınan Savarona yatına geçti. Hastalığının ilk krizi temmuzda ortaya çıktı, bu defa Dolmabahçe
Sarayı’na nakledildi. Çağrılan yabancı uzmanlar durumun kötüye gittiğini belirti. Kendisi de bunun farkında
olduğu için 5 Eylül 1938’de el yazısıyla vasiyetini yazarak Beyoğlu noterine teslim etti.
Aslında 1937’den başlayarak sahip olduğu taşınmazları ve hisseleri hazineye ya da yerel belediyelere bağışlamaya
başladı. Öyle ki hayatta bulunan kız kardeşinin medenî yasa gereğince hakkı olan paylar üzerinde hak iddia
etmemesi için 1933’te özel bir yasa çıkarttı. İlk bağışını 2 Şubat 1937’de Bursa Belediyesi’ne yaptı. Yeni açılan
Çelik Palas Oteli’ndeki payı ile otel bahçesindeki köşkü (bugün müze) belediyeye bıraktı. 11 Haziran 1937’de
Trabzon’dan başbakanlığa gönderdiği bir yazı ile de Ankara’daki Gazi Orman Çiftliği ile Yalova, Silifke, Dörtyol ve
Tarsus’ta bulunan çiftlik ve bahçelerle bunların üzerindeki her türlü tesisi, eşyayı ve malları devlet hazinesine
bağışladığını bildirdi. Söz konusu çiftliklerin yüzölçümü o dönemde 154.729 dönüm olarak hesaplanmıştı.
Çiftliklerde altı fabrika ile çok sayıda canlı hayvan, demirbaş eşya, binek ve yük arabaları ile beş satış mağazası
da bulunuyordu.
Bu taşınmazlar dışında yöre halkları ya da çeşitli kuruluşlarca kendisine armağan edilen evler ve onun adına
oluşturulan müzeler de hazineye veya yerel yönetimlere geçti. Bu sebeple düzenlediği vasiyetnâmede yalnızca
Çankaya’daki küçük köşkte hayatta olduğu sürece kız kardeşi Makbule’nin oturmasını öngördü. İş Bankası’ndaki
payının yıllık gelirlerinin, kız kardeşiyle mânevî kızları Afet İnan, Sabiha Gökçen, Rukiye, Nebile ve Ülkü’ye
ödenecek aylık miktarlar dışında kalan büyük kısmının, kurucusu olduğu Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu
arasında bölüştürülmesini vasiyet etti. Bunların dışında İsmet İnönü’nün çocuklarına yükseköğrenimlerini
tamamlamaları için yetecek paranın verilmesini istedi.
İlerleyen hastalığı onu, Cumhuriyet’in 15. yılını kutlama törenlerine ve 1 Kasım’da Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin yeni çalışma yılına başlamasına katılmaktan alıkoydu. Fakat onun isteğiyle çıkarılan bir genel af yasası
ile (29 Haziran 1938) yalnız genel hükümlüler değil İstiklâl mahkemelerince mahkûm edilenler ve 150’likler de
affedilerek yılların getirdiği bazı tortuların giderilmesi istendi.
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17 Ekim’de girdiği ilk komadan iki gün sonra çıktı, ancak 8 Kasım’da başlayan ikinci komayı atlatamadı ve 10 Kasım
1938 Perşembe sabahı 09.05’te hayata gözlerini kapadı. Kendisi hayattayken, “Beni milletim nereye isterse
gömsün” demişti. Hükümet naaşını Ankara’ya getirmeyi uygun gördü. Ona yaraşır bir anıtmezar yapılıncaya
kadar da tabutunun Etnografya Müzesi’ne konulmasına karar verildi.
İslâmî geleneklere göre yıkanan naaşı Mustafa Hayrullah Diker ve Süreyya Hidayet Sezer tarafından tahnît
edildikten sonra kurşunlu bir tabuta konuldu. Daha sonra bir Türk bayrağına sarılarak halkın ziyaret etmesi için
hazırlanan katafalka yerleştirildi. Cenaze namazının bir camide kılınmasının zorunlu olmadığı hakkında İslâm
Tedkikleri Enstitüsü Başkanı Şerefettin Yaltkaya ile Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi’nin görüş bildirmeleri
üzerine namaz, 19 Kasım’da Dolmabahçe’de Yaltkaya tarafından kıldırıldı. Aynı gün top arabasıyla Sarayburnu’na
taşınan tabutu önce Zafer torpidosuna, arkasından Yavuz zırhlısına aktarılarak Diliskelesi’nde trene yüklendi.
20 Kasım sabahı Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki katafalkta halkın ziyaretine açıldı. 21 Kasım
1938’de çok sayıda yabancı devlet temsilcisinin ve askerî birliklerin katıldıkları görkemli bir törenle Ankara
Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabre konuldu. Anıtkabir tamamlanınca da 10 Kasım 1953’te Etnografya
Müzesi’nden alınarak burada toprağa verildi.
Benim manevî mirasım, ilim ve akıldır” ifadesinden anlaşılacağı üzere Atatürk, kendisinden sonra değişmez
kural ve dogma bırakmamıştır; ancak yine kendi ifadeleri ile bıraktığı manevi mirası şu şekilde dile getirmiştir:
“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben"
kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük
ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim,
onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan,
yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!”
Türk milleti kendisine minnettardır. Kendisini rahmet, şükran ve saygıyla anarız.
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