Açıköğretim

e-bülteni
Sayı 73
Şubat 2021

İçindekiler
2

Akademik Kurul Toplantıları Açıköğretim Fakültesi ile Başladı

8

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızdan:
Pazarlama Yönetimi

3

Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri Tamamlandı

9

AKADEMA Derslerimizden Biri: Yönetsel Karar Verme

4

İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yeni Yönetimi Göreve Başladı

10

AKADEMA Toplumsal Farkındalık Oluşturmaya Yardımcı
Oluyor

5

Gezgin, Müzisyen, Dansçı, Oyuncu, Akademisyen…
ve Açıköğretim Öğrencisi: Doç. Dr. Ali Fikret Aydın’la röportaj

11

Açıköğretim Sisteminde Emekli Olan Personelimiz

7

Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı ile Hızla Gelişen
Bir Sektörde İstihdam Olanağını Yakalayın

12

Basında Açıköğretim Sistemi

2

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

Akademik Kurul Toplantıları Açıköğretim
Fakültesi ile Başladı

A

Öğr. Gör. Kazım Demirer

nadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Açıköğretim Fakültesi (AÖF) akademik personeli
Akademik Kurul toplantısında bir araya geldi. Çevrim içi olarak 4 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen
toplantıda Rektör Erdal, AÖF akademik personelinin görüş ve önerilerini dinledi.

Açıköğretim Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığında
4 Şubat Perşembe günü çevrim içi ortamda yapıldı. Toplantıya Rektör Erdal’ın yanı sıra Açıköğretim Sisteminden
Sorumlu Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Kaya, AÖF Dekan Yardımcıları ve Fakültenin
akademik personeli katılım gösterdi. Toplantının açılışında konuşma yapan Rektör Erdal, akademik kurul
toplantılarının ilkini Açıköğretim Fakültesi ile gerçekleştirdiklerini söylerken bu toplantıda dile getirilecek
görüş ve önerilerin Açıköğretim Sisteminin gelişimi adına çok önemli olduğunun altını çizdi. Toplantıda Rektör
Erdal’dan sonra söz alan Dekan V. Kaya ise Açıköğretim Fakültesinin güncel program, öğrenci ve personel
sayılarını, açılmak üzere Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvuru yapılacak programları, göreve geldikten sonra
yapılan çalışmaları ve Fakültenin güncel yayın ve proje sayılarını katılımcılarla paylaştı. Toplantıda daha sonra
Fakülte akademik personeli Açıköğretim Sistemi ile ilgili görüş ve önerilerini Rektör Erdal’a iletti. Rektör Erdal,
ortaya konan görüş ve önerilerin çok değerli olduğundan bahsederek, katılım gösteren, görüş ve önerilerini
sunan tüm akademik personele teşekkür etti.
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Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri
Tamamlandı

A

Arş. Gör. Mustafa ÇAKMAK

çıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 15-26 Şubat tarihleri arasında yapıldı. 19
Lisans ve 41 önlisans programında kayıt heyecanı yaşayan öğrenciler için
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-kilavuzlar
adresinde
yer
alan
2020-2021 Kayıt Yenileme Kılavuzu’nda kayıt yenileme süreci ayrıntılı olarak açıklandı.
Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler; ister ekampus.
anadolu.edu.tr adresinden dijital kaynaklara, isterlerse de kitapsatis.anadolu.edu.tr
adresinden basılı kaynaklara erişim sağlayarak hayallerinin peşinden koşmaya devam
ettiler.
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İktisat ve İşletme Fakültelerinin
Yeni Yönetimi Göreve Başladı

Ü

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN

niversitemiz Açıköğretim Sistemi içinde yer alan İktisat ve İşletme Fakültelerine 22 Ocak
tarihinde dekan atamaları yapıldı. İktisat Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Selami Sezgin,
İşletme Fakültesi Dekanlığı görevine ise Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan vekaleten atandı.

İktisat Fakültesi Dekanlığı görevini devralan
Prof. Dr. Sezgin’in savunma ekonomisi, kamu
ekonomisi ve mali politika alanlarında çok
sayıda makale, bildiri, kitap ve kitap bölümü
bulunuyor.

Prof. Dr. Selami SEZGİN

Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN

İşletme Fakültesi Dekanlığı görevine getirilen
Prof. Dr. Erdoğan ise pazarlama, strateji, iletişim,
inovasyon ve girişimcilik alanlarında çok sayıda
makale, bildiri, kitap, kitap bölümü ve projeye
sahip.

5

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

Gezgin, Müzisyen, Dansçı, Oyuncu,
Akademisyen… ve Açıköğretim Öğrencisi:
Doç. Dr. Ali Fikret Aydın’la röportaj

B

ir insan koltuğuna kaç karpuz sığdırabilir? Bu
konuda sınırları zorlayan isimlerden biri de
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ali Fikret Aydın… Vaktini alan onca uğraşısı
arasına bu dönem Açıköğretim Sisteminde öğrenci
olmayı da ekleyen Aydın’la bütün bunları nasıl
başarıyla gerçekleştirdiğini ve Açıköğretim öğrencisi
olmayı konuştuk.
(Şunu da söyleyeyim, röportaj için aradığımda
kendisini bir doğa yürüyüşünde yakaladım.)

Öğr. Gör. Kazım Demirer

Mümkün oldukça hafta sonları doğa yürüyüşlerine
de katılıyorum. Ayrıca, müzikle ilgileniyorum.
Halk müziği ve sanat müziği korolarında korist ve
solist olarak yer alıyorum. Aynı zamanda bağlama
çalıyorum. Dans da hobilerimden biri… Kısa bir süre
modern danslarla uğraştım. Bununla birlikte 10
yıldan fazladır halk danslarının içindeyim. Eğitmenlik
belgem de var. Doğudan batıya kuzeyden güneye her
yöreyi oynadım. Yurt dışı festivallerde de oynama
fırsatım oldu. Bunun dışında tiyatro da ilgi alanım
içerisinde. Bir dönem Afyonkarahisar Belediyesi Şehir
Tiyatrosunda oyuncu olarak yer aldım.
Yeterince vaktinizi alan işler varken Açıköğretim
Sistemi öğrencisi olmayı neden seçtiniz?
Hobilerim dışında kişisel gelişimim adına da bir şeyler
yapmaya çalışıyorum. Üniversite okumaya başladığım
yıllardan itibaren kitap okumaları ve araştırmalar
yapıyorum, filmler izliyorum. Kendimi geliştirme
yolculuğumun bir parçası olarak Açıköğretim
Fakültesi bünyesinde bir bölüm okumak istedim.
Anadolu Üniversitesi AÖF’ün 40 yıla yakın bir geçmişi
ve bilgi birikimi var. Sunulan bu güzel imkânlardan
faydalanmak amacıyla AÖF öğrencisi olmayı tercih
ettim.
Sosyal Medya Yöneticiliği Önlisans Programı
öğrencisisiniz. Bu programı seçmenizin özel bir
nedeni var mı?

Hocam öncelikle adettendir, kendinizi kısaca tanıtır Günümüz dijital dünyasında sosyal medya etkili bir
mısınız?
mecra. Gencinden yaşlısına herkes bu ortamda…
Dolayısıyla hedef kitlesine ulaşmak için, özel ve
Erzurum doğumluyum. Üniversiteyi Marmara kamu kurumları da sosyal medyayı kullanıyor ve bu
İletişim Fakültesinde okudum. Doktorayı da Gazi ortamı etkili yönetebilecek kişilere ihtiyaç duyuyor.
İletişimde tamamladım. Şu anda Afyon Kocatepe Akademik çalışmalarım da genellikle sosyal medya
Üniversitesinde çalışıyorum. Gezmek ve yeni yerler üzerine. Bu yüzden özellikle bu bölümü seçtim. Bu
görmek en büyük tutkum. Her fırsatta hem ülkemizin konuda çalışma yapmasaydım da yine bu bölümü
güzelliklerini hem de yurt dışında merak ettiğim tercih ederdim.
yerleri ziyaret ediyorum. Şu ana kadar 54 ülke gezdim.
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Öğrencilerimiz son yapılan sınavlarda soruların çok
zor olduğunu söylediler. Sizce de sorular zor muydu?
Sınavda başarılı olmak nasıl bir çalışmayı gerektirir?

Vizeye kıyasla biraz zor denilebilir ama genel olarak
çok zor değildi. Finalde bütün ünitelerden sorumlu
olduğumuz için, vize konularından da sorular
gelebiliyor. Belki ondan dolayı zor bulanlar olmuştur.
Bu sınavların zorluk-kolaylık derecesi öğrenciye göre de
değişiyor. Çalışanlara kolay gelirken, yeterince hazırlık
yapmayanlara zor gelebiliyor. Kendi öğrencilerimden
de benzer ifadeleri sürekli duyuyorum. Sınavın zor
olduğunu söyleyen öğrencime “Peki aynı sınavdan
diğer arkadaşların nasıl 90 ya da 100 alıyor?”
diyorum. Sınavda başarılı olmak için çalışmayı son
dakikaya bırakmamak gerekiyor. Ben, hem vize hem
de final sınavlarında haftalar öncesinden çalışmaya
başladım. Sınavda sorumlu olacağımız tüm üniteleri
bitirdim. Üstüne bir de ünite özetlerini okuyup çıkmış
bütün soruları çözdüm. Bu noktada Anadolu AÖF’ün
Bunca uğraşıyı başarıyla yerine getirmek için eKampüs sistemi çok güzel. Derslerle ilgili yazılı,
herhalde iyi bir zaman yönetimi gerek. Siz bu konuda görüntülü ve videolu tüm malzemeler var. İsteyen
için çevrim içi alıştırmalar var. Dolayısıyla bu sistem,
neler yapıyorsunuz?
öğrenciye çalışmamak için bahane bırakmıyor. Geriye
Dediğiniz gibi zaman yönetimi şart. Zamanı verimli sadece zaman planlaması yaparak çalışmak kalıyor.
kullanabilmek adına yapılması gereken en önemli şeyin
evvela planlama yapmak olduğunu düşünüyorum. Son olarak Açıköğretim ailesine neler söylemek
Yurt içi ve yurt dışı gezilerimde bile planlama istersiniz?
yapmadan yola çıkmam. Öncesinde muhakkak
bir hazırlık yaparım. Hangi gün nereye gideceğim, Açıköğretim ailesine katılarak hayat boyu öğrenme
nereleri gezeceğim, nerede kaç gün kalacağım ve yolculuğuna çıkan herkese başarılar diliyorum.
hangi ulaşım araçlarını kullanacağım önceden bellidir. Umarım hepimiz zamanında okulu bitiririz. Belki
Aynı şekilde akademik çalışmalarımda da planlama ileride farklı bölümlere kayıt olup yeniden aynı çatı
yaparım. Kendime haftalık asgari bir çalışma süresi altında buluşuruz.
belirlerim ve o sürenin altına inmemeye çalışırım.
Kendimi kontrol etmek ve disipline etmek için de ne Onca uğraşınız arasında bize de vakit ayırdığınız
kadar çalıştığımı not alırım. Bir de planlamayı kafada için çok teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını
tutmak yerine, yazarak yapmak daha etkili. Bununla diliyoruz.
ilgili bir sürü program var zaten. Ben genellikle cep
telefonumdaki basit bir not tutma uygulamasını Rica ederim, benim için de büyük keyifti. Ben de
sizlere teşekkür ediyorum.
kullanarak notlarımı alıyorum.
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Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans
Programı ile Hızla Gelişen Bir Sektörde
İstihdam Olanağını Yakalayın
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Arş. Gör. Barış ÇIVAK

A

çıköğretim Sistemi, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı ile alanında yeterli bilgi ve
becerilere sahip mezunlar veriyor. Mezun olanlar, ülkemizde hızla gelişen bir sektör olan çağrı
merkezleri başta olmak üzere tüm müşteri temas noktalarında istihdam fırsatı yakalıyor.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programının amacı, çağrı merkezi sektörünün temel ilkelerine,
süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin iletişim kuran ve müşteri bağlılığı yaratan insan kaynağı
yetiştirmektir. Programda mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Çağrı
Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı Diploması” almaya hak kazanmaktadır. Program mezunları çağrı
merkezi yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tüketici davranışları gibi sektörleri ilgilendiren birçok
konuda yeterlilik kazanmakta ve çağrı merkezi çalışanlarının temel yetkinliklerine sahip olmaktadır.
Mezunlar, ülkemizde hızla gelişen bir sektör olan çağrı merkezleri başta olmak üzere tüm müşteri temas
noktalarında istihdam edilebilir.
Bu programdan mezun olan
öğrencilerin, örgün öğretim
ya da Açıköğretim lisans
programlarının 5. yarıyılından
lisans öğrenimine devam
edebilmeleri için ÖSYM
tarafından yapılan Dikey
Geçiş
Sınavına
(DGS)
girmeleri
gerekmektedir.
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Önlisans Programı ile ilgili
ayrıntılı bilgiye https://www.
anadolu.edu.tr/acikogretim/
turkiye-programlari/
a ci ko greti m-faku l tes i onlisans-programlari-2-yillik/
cagri-merkezi-hizmetleri
adresinden ulaşılabilir.
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Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarımızdan: Pazarlama Yönetimi

A

Arş. Gör. Ali BENLİ

nadolu Üniversitesi Pazarlama Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, pazarlama
alanında çalışan veya çalışmayı düşünen kişilerin, yönetici ve yönetici adaylarının niteliklerini artırmayı
ve bilgi birikimini güncel tutmayı hedefliyor.
Program, pazarlama bakış açısının ve öneminin bilincinde olan yönetici ve yönetici adaylarının bu alandaki
becerilerine katkıda bulunarak kendilerini geliştirmek için fırsat yaratıyor. 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.
Programın uzaktan öğretime dayalı olarak yürütülmesi, özellikle çalışan kesimin koşullarına uygun bir eğitim
yöntemi sunuyor. Programın hedef kitlesini ise lisans öğrenimini tamamlamış pazarlama sektörü çalışanları,
yöneticiler, yönetici adayları veya bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler oluşturuyor. Program kapsamında
sektör çalışanlarının pazarlama süreçlerinde karşı karşıya olduğu konular ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve
birikimin sağlanması hedefleniyor.
Pazarlama Yönetimi Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, satış ve iletişim alanları ile ilgili uzmanlık
gerektiren konularda bilgi sahibi olacak ve bu kazanımlarını sektörde uygulayabilecek. Bunun yanı sıra
birikimlerini işletme dışı çeşitli organizasyonlarda da kullanıp, reklamdan halkla ilişkilere, perakendecilikten
dijital ya da sosyal pazarlamaya kadar çeşitli alanlarda istihdam olanağı bulabilecek.
Program toplam üç yarıyılı kapsayan bir yüksek lisans eğitimi veriyor.. Öğrencilerin mezuniyet için toplam
75 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ve dönem projesini başarmış olması, 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 gerekiyor. Pazarlama Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye
https://tezsizyl.anadolu.edu.tr/lectures/23 adresinden ulaşılabilir.
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AKADEMA Derslerimizden Biri:
Yönetsel Karar Verme
Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

A

nadolu Üniversitesi tarafından
sunulan kitlesel açık çevrimiçi ders
platformu Akadema bünyesinde
verilen derslerden biri de Yönetsel Karar
Verme. Günlük hayatta pek çok kişi karar
verme durumuyla karşı karşıya kalıyor.
Bu karar süreci bazen hızlı olurken bazen
de uzun zaman alıyor. Günümüzde
işletmelerde de karar verme konusunda
problem yaşanabiliyor. Yeni fabrika
yerlerinin belirlenmesi, yeni tedarikçilerin
belirlenmesi, hangi pazara girilmesi
gerektiği bunlardan sadece birkaçı...
Yönetsel Karar Verme dersi kapsamında
birden fazla karar verme alternatifinin
bulunduğu durumlarda, karar vericiye en
iyi karar alternatifinin bulunmasında fayda
sağlayan teknikler örnek olaylar yardımıyla
ele alınıyor. Bu örnekler haftalık olarak
olay incelemelerinde yer almakla birlikte,
ders kapsamında konuyla ilgili bilimsel
makaleler de okunuyor. Prof. Dr. Fikret Er
gözetiminde gerçekleştirilen ve süresi 6
hafta olan Yönetsel Karar Verme dersi ile ilgili
ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve kayıt olmak için
https://acik.anadolu.edu.tr/
MaterialDetail?materialCode=MOOC_
MAE_011&sourceId=1 adresi ziyaret
edilebilir.
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AKADEMA Toplumsal Farkındalık
Oluşturmaya Yardımcı Oluyor

F

Öğr. Gör. Serap UĞUR

arklı konularda, dileyen herkesin öğrenmesine yardımcı olmayı amaçlayan ve alan uzmanları tarafından
hazırlanan çevrim içi ücretsiz dersler içeren bir öğrenme portalı olan AKADEMA, Anadolu Üniversitesinin
bir sosyal sorumluluk projesi olarak yeni derslerle içeriklerini zenginleştirmeye devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Haber Merkezi Koordinagörlüğü ile röportajında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, kitlesel çevrimiçi açık derslerden oluşan AKADEMA
platformunun her yaş grubundan dileyen herkese ücretsiz ve esnek öğrenme deneyimi sunduğunu, özellikle
küresel salgın dönemde AKADEMA'ya ilginin yoğun olduğunu belirtti. Aydın açıklamasında “Akadema
platformunda ders veren, Anadolu Üniversitesinin uzaktan öğretim yüksek lisans programında okuyan
Hatice Özkan adında çok başarılı bir öğrencimiz var. Hatice, bizim için çok özel bir öğrenci. Vücudunun yüzde
98'ini kullanamıyor ama inanılmaz bir zekâya sahip. Kendisinin talebi üzerine AKADEMA'da bir ders açtık.
Hatice, engellilere yönelik ama hedef kitlesi tüm toplum olan bir farkındalık eğitimi veriyor. Toplumda engelli
bireylerin sorunlarını kendi deneyimleri üzerinden anlatıyor. Dersinde, diğer arkadaşlarının da deneyimlerini
paylaşmalarını sağlıyor. Yani sadece eğitim değil, engelli bireylerin sorunlarının da paylaşıldığı bir platform
oluşturdu. Geçen hafta ilk canlı oturumu yapılan derse Avustralya'dan bile katılım oldu. Kendisinin devam
eden lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra iyi bir akademisyen olacağına inanıyorum." sözlerine yer verdi.
AKADEMA platformunda altı hafta sürecek eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Hatice Özkan
ise “Bugün 39 yaşındayım ve okuma, öğrenme azmimden hiçbir şey kaybetmedim. 19 yıllık eğitim hayatıma,
6 üniversitede lisans ve ön lisans eğitimi ile 3 de yüksek lisans eğitimi sığdırabilmiş bir insanım. AKADEMA
benim için eğitici olmanın mutluluğunu yaşadığım yeni bir deneyim. Engellilerin Farklılıkları ve Başarıları ile
Farkındalık dersi ile toplumun en büyük azınlığı olarak da tanımlanan engelli kişileri daha görünür kılmak amacı
ile hem engelli hem de sağlık sorunları yaşamayan kişileri hedef kitlesi olarak belirlemiş bir eğitim programını
yürütüyorum. Ders materyallerini, 5 bedensel engelli katılımcının desteği ile hazırladık. AKADEMA, engelli
bireylerin, kendi ağızlarından video, ses kayıtları ve yazılı metinler aracılığıyla topluma seslenebilmelerine
de imkân sağlıyor. Aslında hepimiz, yaşam mücadelesi içerisinde farklı da olsa birçok engelle karşılaşıyoruz
ve bir çoğumuz özellikle de çevresel engellerin kaldırılması noktasında, engelli bireyler için çok fazla şey
yapabileceğimizin farkında değiliz. Yürüttüğüm bu eğitim ile engellilere yönelik toplumsal farkındalığı arttırmaya
çalışıyorum.” diyerek duygu ve
düşüncelerini paylaştı.
AKADEMA
dersleri
kendi
hızında öğrenme ve rehber
gözetimli öğrenme olmak üzere
iki modelde sunulmakta, tüm
dersler çevrim içi ortamlarda
gerçekleştirilmektedir.
İlgi
duyanlar, dersler hakkında bilgi
almak ve ücretsiz kayıt olmak
için acik.anadolu.edu.tr adresini
ziyaret edebilirler.
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Açıköğretim Sisteminde Emekli
Olan Personelimiz

A

Doç.Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde uzun yıllardır görev yapan 5 personelimiz Şubat ayında
emekliye ayrıldı. 5 Şubat tarihinde Trabzon Bürosundan Birol Arı, 16 Şubat tarihinde AKADEMA
Biriminden Nazan Sayın, Denizli Bürosundan Salih Ercan, ve Test Araştırma Biriminden Öğr. Gör. Dilek
Polat emekli olurken, 18 Şubat tarihinde İzmir Çankaya Bürosundan Ülfet Özkan emekli oldu. Açıköğretim
Sistemine yapmış oldukları katkılardan dolayı plaketleri, kendi birimlerinde ve Açıköğretim Fakültesi
Dekanlığında törenle takdim edildi.
Açıköğretim ailesi olarak emekli personelimize sistemimize uzun yıllar boyunca verdikleri değerli katkılar için
bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik diliyoruz.

Trabzon Bürosundan
Birol Arı

Denizli Bürosundan
Salih Ercan

AKADEMA Biriminden
Nazan Sayın

Test Araştırma Biriminden
Öğr. Gör. Dilek Polat

İzmir Çankaya Bürosundan
Ülfet Özkan
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Basında Açıköğretim Sistemi
Öğr. Gör. Kazım Demirer

Eskişehir’in Sesi Son Haber Gazetesi – 1 Şubat 2021

Milat Gazetesi – 1 Şubat 2021

Eskişehir Anadolu Gazetesi – 2 Şubat 2021

Eskişehir Yenigün Gazetesi – 2 Şubat 2021

İstikbal Gazetesi – 8 Şubat 2021

Milli İrade Gazetesi – 10 Şubat 2021

Aydınlık Gazetesi - 14 Şubat 2021

Takvim Gazetesi – 9 Şubat 2021

Eskişehir Yenigün Gazetesi – 18 Şubat 2021

Eskişehir Yenigün Gazetesi – 16 Şubat 2021

Günlük Evrensel Gazetesi –
16 Şubat 2021
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