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Açıköğretim Sistemi mezunları, kendileri için 
düzenlenen mezuniyet töreninde keplerini atarak, 
mezuniyetlerini coşkuyla kutladılar. Yunus Emre 
Kampüsü Öğrenci Merkezi fuaye alanında 23 Mayıs 
Salı günü gerçekleştirilen tören, çeşitli illerden 
törene katılmak için gelen mezunlar ve yakınları için 
hazırlanan kahvaltı ikramıyla günün erken saatlerinde 
başladı. 35 yıldır Türkiye’de ve Türk vatandaşlarının 
yaşadığı dokuz farklı ülkede Açıköğretim Sistemiyle 
eğitim hizmeti veren Açıköğretim Fakültesi, 30. dönem 
mezunlarını coşkuyla uğurladı. 

Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve 
Açıköğretim Fakültesi Dekan V.Prof.Dr. Yücel Güney’in, 
İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hasan Durucasu’nun, 
Açıköğretim Sistemi öğretim elemanlarının, 
mezunlarının ve mezun yakınlarının katıldığı 
mezuniyet töreni, açılış konuşmalarıyla başladı. Prof.
Dr. Yücel Güney, açılış konuşmasında “Açıköğretim 
Sistemi o kadar büyük bir sistem ki, içerisinde çeşitli 
yaş ve meslek gruplarından, hem çalışıp hem okuyan, 
yaşam boyu öğrenmeye hevesli olan birçok öğrenciyi 
bünyesinde barındırıyor. Mezunlarımızın bu mutlu 
gününde hep beraber olalım, konuşalım, sohbet edelim 
istedik. Umarım bu topluluk her yıl daha da artacak, 
daha da gelişecek ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi her ailenin evine girecek. Herkesin üniversite 
okumasını, birinci programını okuduktan sonra 
ikincisini okumasını istiyoruz. Mezunlarımızın hepsini 
tebrik ediyorum. Umarım hayatlarında hep mutlu ve 
başarılı olurlar” şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının 

Açıköğretim Sisteminin 
Mezunları Keplerini Fırlattı
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ardından, Açıköğretim Sisteminin sürekli yenilenme 
ve gelişme hedefinden hareketle, öğrencilere 
sunulan öğrenme malzemelerinin iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesi amacıyla bu sene başlatılan Kalite 
Elçileri Uygulamasında yer alan mezunlara, sisteme 
verdikleri katkılardan ötürü teşekkür belgeleri 
takdim edildi. 

Mezuniyet Töreninde, Açıköğretim 
Sistemi Çevrimiçi Öğrenci 
Topluluklarından Kitap Topluluğu 
tarafından düzenlenen “Yaşam 
Boyu Öğrenim” konulu kısa öykü 
yarışmasının kazananlarına da 
hediyeleri takdim edildi. Öykü 
yarışmasının birincisi Sosyoloji Lisans Programı 
öğrencisi Cemre Naz Benzer, ikincisi Uluslararası 
İlişkiler Lisans Programı öğrencisi Tuğba Sarı, 
üçüncüsü ise Türk Dili ve Edebiyatı Lisans 
Programı öğrencisi Serap Kavak olmuştu. Mansiyon 
ödüllerinin sahibi ise Medya ve İletişim Önlisans 
Programı öğrencisi Eda Sönmezoğlu ve Sosyoloji 
Lisans Programı öğrencisi Memnune Çetin oldu. 

Açıköğretim Fakültesi’nden İngilizce Öğretmenliği 
Lisans Programı mezunu Misket Köksal, Adalet 

Önlisans Programı mezunu Cem Bengoğulları, 
Çocuk Gelişimi Önlisans Programı mezunu Yeşim 
Güngörmez, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans 
Programı mezunu Nilgün Çiftetepe, , Kültürel 
Miras ve Turizm Önlisans Programı mezunu Burcu 
Yırcalı, Marka İletişimi Önlisans Programı mezunu 

Mine Usel ve Spor Yönetimi 
Önlisans Programı mezunu 
Özen Yıldız kayıtlı oldukları 
programda birinci oldular. 
İktisat Fakültesi’nden Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Lisans Programı 
mezunu Sena Berrak 

Karaoğlan, Maliye Lisans Programı mezunu Gülay 
Kırıkçı ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı 
mezunu Caner Gündüz kayıtlı oldukları programda 
birinci oldular. İşletme Fakültesi’ndense İşletme 
Lisans Programı mezunu Mehmet Burak Yuluk kayıtlı 
olduğu programda birinci oldu. Mezun olduğu 
bölüm/program bazında birinci olan ve Mezuniyet 
Törenine katılan mezunlar hediyelerini Açıköğretim 
Sistemi öğretim üyelerinden aldılar. Öğrenci Merkezi 
fuaye alanında gerçekleştirilen tören, mezunların 
keplerini havaya fırlatmalarıyla son buldu. 

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

“Yaşam Boyu 
Öğrenim”



Anadolu Üniversitesi 2016-
2017 Eğitim-Öğretim Yılı Me-
zuniyet kutlamaları, 23-24 
Mayıs tarihlerinde dört otu-
rum şeklinde Anadolu Üniver-
sitesi İki Eylül Kampüsü Spor 
Salonunda gerçekleştirildi. 
Açıköğretim, İşletme ve İkti-
sat Fakülteleri öğrencilerinin 
mezuniyet kutlaması, 23 Ma-
yıs öğleden sonra 15.00’de 
düzenlenen oturumla yapıldı. 
Mezuniyet Törenine; mezun 
olan öğrencilerin ailelerinin 
yanı sıra Eskişehir Valisi Azmi 
Çelik, Anadolu Üniversite-
si Rektörü Prof.Dr. Naci Gün-
doğan, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Hasan Gönen, Eskişehir İl Jan-
darma Komutanı J. Alb. Uysal 
Ağaoğlu, Anadolu Üniversite-
si Rektör Yardımcıları Prof.Dr. 
Adnan Özcan, Prof.Dr. Ali Savaş 

Koparal, Prof.Dr. Yücel Güney, 
Prof.Dr. Zafer Asım Kaplancıklı 
ile Anadolu Üniversitesi öğre-
tim elemanları ve üniversite 
mensupları katıldı.

Tören, öğretim elemanlarının 
ve mezun öğrencilerin salo-
na girişleriyle başladı. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Üni-
versite ve Açıköğretim Sitemi 
tanıtım filmleri izlendi. Daha 
sonra Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Naci Gündo-
ğan bir konuşma gerçekleştir-
di. Konuşmasında Açıköğretim 
Sisteminin sunduğu hizmetler 
ve bugün geldiği boyutlar-
dan bahseden Gündoğan ko-
nuşmasını şu sözlerle bitirdi: 
”Sizler, öğrencilik hayatınız 
boyunca pek çok özveride bu-
lunarak diplomalarınızı alma-
ya hak kazandınız. Bizler de 
Anadolu Üniversitesinin men-
supları olarak, eğitim hakkının 
kutsallığının bilinciyle, isteyen 
herkese bu hizmeti verebilme-
nin gururu ile çalışmalarımıza 
bundan sonra da hiç durma-
dan devam edeceğiz. Sizleri, 
değerli ailelerinizi ve teşrif 
eden tüm saygıdeğer konukla-
rımızı sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum.”  

Rektör Prof.Dr. Naci 
Gündoğan’ın ardından mezun 
olan öğrenciler adına Açı-
köğretim Fakültesi Sosyoloji 
Lisans Programından mezun 
Prof.Dr. Göksel Altınışık ve 
Kosova’dan gelen Açıköğretim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Programı mezunu Ni-
lüfer Çabrat konuşma yaptı. Al-
tınışık ve Çabrat konuşmaları 
salondan büyük alkış topladı.

Konuşmaların ardından Açı-
köğretim, İktisat ve İşletme 
Fakülteleri öğretim üyeleri 
öğrencilere temsili diploma-
larını verdi. Sonrasında sahne 
alan Anadolu Üniversitesinin 
müzisyenlerinin oluşturduğu 
Anadolu Kent Orkestrası ile 
öğrenciler keplerini attı ve eğ-
lendi. Tören, yapılan ikramlar 
sonrasında sona erdi.

Mezuniyet Heyecanı
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Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Ta-
nıtım Programı mezunu Nilüfer Çabrat’ın 
konuşması
Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanı-
tım Programı mezunu Nilüfer Çabrat

Türkiye Cumhuriyeti her daim Kosova’nın ar-
kasındadır. Gerek savaş öncesinde gerek savaş 
esnasında gerekse sonrasında kapılarını her za-
man açmış ve bizlere eğitimden, sağlığa, kültür-
den ekonomiye destek olmuştur.

Türkiye’de okumak en büyük gençlik hayalim 
iken ben Türkiye’ye gidemeden Türkiye’yi bi-
zim ayağımıza getirdiğiniz için ben ve benim 
gibi düşünen arkadaşlarım adına hatta tüm 
Kosova’da okuyan öğrencileriniz adına Sayın 
Rektör Hocamıza ve tüm yönetime, değerli 
hocalarımıza teşekkürlerimi sunarım.  Ailemin 
yanında onlardan uzak kalmadan hem çocuk-
larımı yetiştirmek hem de kendimi geliştir-
meme olanak sağladığınız için, çocuklarıma 
örnek bir ebeveyn olma imkânı verdiğiniz için 
sizlere Anadolu Üniversitesi minnettarım. Ay-
rıca desteklerinden dolayı aileme, sevgili eşi-
me ve çocuklarıma da teşekkürlerimi sunarım.

Savaştan çıkan ve yeni bir cumhuriyet olan Ko-
sova halkına yapılmış olan en değerli hizmet 
bize eğitim hizmetini sunmanızdır. Kosova’da 
yaşayanlar veya ziyaret eden hocalarımız da 
bilir Kosova da Türkçe eğitim olanağı kısıtlıdır 
daha doğrusu kısıtlı idi. Anadolu Üniversitesi 
bizim elimizden tutup anadilimizde değişik 
bölümlerde okumamıza ve kendimizi geliştir-
memize olanak sağladı.

Anadolu Üniversitesi Sadece eğitim hizmeti-
ni bulunduğumuz ülkeye getirmekle kalmadı, 
devamlılığını da sağladı. Sayın Rektör hocamız 
başta olmak üzere tüm hocalarımız Kosova ya 
gelerek ilgi ve desteklerini bizlerden esirgeme-
di. Bu bizler için çok büyük bir nimettir.

Elimizi hiçbir zaman bırakmamanız umudu ile. 

Unutulan Türklere ve Arnavut ile Boşnak kar-
deşlerime ışık olduğunuz için bütün Kosova 
Öğrencileri adına teşekkürlerimi sunarken ha-
yallerimize elinizi uzattığınız için minnettarlı-
ğımızı dile getirmek isterim.

Kaliteli eğitim, sonsuz hizmet… Teşekkürler 
Anadolu Üniversitesi… Teşekkürler Türkiyem.

Saygılarımla
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Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans 
Programı mezunu Göğüs Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Göksel Altınışık’ın konuşması
Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Progra-
mı mezunu Prof. Dr. Göksel Altınışık

Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Hocala-
rım, Sevgili okul arkadaşlarım ve Değerli ailele-
rimiz ve konuklarımız, 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
2016-2017 öğretim yılı mezuniyet törenimizde 
bu konuşmayı yapmaktan büyük onur duyduğu-
mu belirterek başlamak isterim. Üniversitemiz 
Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Prog-
ramında dört yıl süren eğitimimi tamamladı-
ğım şu günlerde en çok “nasıl da çabuk geçti” 
diyorum. İzninizle, bu sürede neler yaşandığını 
anımsamayı ve arkadan geleceklere yol göster-
mek amacıyla sizlerle paylaşmayı istiyorum. 

Dört yıl önce eğitime başlayan, her yaş, her 
gelir ve her meslek grubundan bizler, üret-
kenliklerimizi yitirmeden, kendi hız ve kapa-
sitelerimize göre öğrenimimizi tasarlayarak 
eğitimlerimizi sürdürdük. Burası, hayalleri bir 
diplomaya sığmayan bizler için ikinci üniver-
site oldu. Bir meslek daha edinme istekleri, 
farklı ilgileri ve büyük hayalleri olanlara ve 
kendilerini yeni bilgilerle donatmak isteyen-
lere tüm bunları gerçekleştirme fırsatını, hem 
de sınavsız olarak sunan Anadolu Üniversite-
si Açıköğretim Fakültesi’ni sizlere kendi serü-
venim üzerinden anlatmaya çalışacağım.

Tıp Fakültesi gibi zorlu bir eğitimi tamam-
layalı 20 yıl kadar olmuşken ve sonrasında 

da akademik kariyerim için sürekli çalışmaya 
devam edip çıkabileceğim en son basamağa da 
erişmişken, kendimi yeniden böyle bir tempoya 
sokma kararım çevremde şaşkınlık yaratmıştı. 
Ben de bu tepkiye şaşırıyordum. Yetişmem sı-
rasında gözlemlediğim örnekler düşünülünce 
girdiğim son derece doğal bir yoldu; başlaya-
cak, bitirecek ve bir sonraki adımı planlamaya 
koyulacaktım. Kültürlenme sırasında tanık ol-
duklarımız seçimlerimizi, kimliğimizi ve bütün 
olarak bizi belirliyor. 

Ortaokul yıllarımda Fen Bilgisi öğretmenim 
olan babam Mustafa Altınışık, aynı dönemde 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başlamıştı. 
Hem öğretmenlik yaptı hem öğrencilik. İkisinin 
de hakkını verdi. Sonra meslektaş olduk, aka-
demisyenlikte de rol modelim olmayı sürdürdü. 
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Annem de Türkçe öğretmenim olmuştu. Coğ-
rafya öğretmenliği alanında Açıköğretim 
Fakültesi’nde (AÖF) lisans tamamlaması benim 
üniversite yıllarıma rastlar. 

Profesörlük atamamdan sonra tanıştığım AÖF 
öğrencileri aracılığıyla sistemi öğrenme ve ay-
rıntısına inme olanağım oldu. Çalışmalarına, sı-
navlara gidişlerine, mezuniyet hayallerine tanık 
oldum. İlgimi çekti, aklıma girdi. Hayat, yürüye-
ceğimiz yolun taşlarını sabırla ve özenli bir sı-
rayla döşüyor. 

Sayısal alandaki çalışmalarla geçen bir yarı 
ömürden sonra, artık sosyal bilim alanında da 
sistematik öğrenme zamanımın geldiğini dü-
şünmeye başlamıştım. Gerçek bir entelektüel 
olabilmemin koşulu, bu 
bütünselliği yakala-
mamdı. Bunu da ancak 
okuluna gidip belirli bir 
program eşliğinde, ba-
sitten karmaşığa, yüzey-
selden derine öğrenerek 
yapabilirdim. Hem çalı-
şıp hem de bu hedefimi 
gerçekleştirebileceğim 
en köklü fakülte olarak Anadolu Üniversitesi 
AÖF’ni seçtim. 

Sistemine gerçekten hayran oldum. Ders seçim-
lerine, kitaplarının kapsamına, sınavlar için yüz-
binlerce kişiyi kapsayan ve aksamadan işleyen 
organizasyonuna, internetin etkin kullanımına... 
İçine girince de toplumumuzdaki “Okur-yazar-
lar” arasında “yaşar-anlar”ların oranını artırmayı 
hedefleyen, öğrencilerinin düşünen, sorgulayan 
ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarına yö-
nelik nasıl ileri görüşlü bir proje olduğunu daha 
iyi anladım. 

Her ilde bulunan AÖF bürolarının çalışanların-
dan da söz etmeliyim. Belli dönemlerde akıl 
almaz ve diğer zamanlarda daha katlanılır de-
recede bir yoğunlukla ama hep özveriyle ça-
lışıyorlar. Birbirine bağlı dişliler gibi herkesin 
üzerine düşeni tam ve zamanında yapmasıyla 

dönen bu sistemi yaşatan çok güzel insanlarla 
tanıştım. Her durumda öğrenciye yardımcı ol-
maya odaklanmış yaklaşımlarının bana dört yıl 
boyunca giderek artan bir gurur yaşattığını be-
lirtmeliyim.  Neden mi gurur duyuyorum? Ben 
kendimi bu büyük ailenin bir üyesi olarak görü-
yorum. Hem de bir uzaktan eğitim etkinliğinin 
bunu hissettirmesinin hiç de kolay olmadığının 
farkında olarak… Ailelerde bireyler birbirlerinin 
başarıları ile gurur duymazlar mı?

İlk kayıt anından itibaren not ortalamamı yük-
sek tutarak Üniversitemizdeki mezuniyet tö-
renine katılabilmeyi hedeflemiştim. İnsanın 
hedefleri olmalı ki başarıları olabilsin. Şimdi 
geriye bakınca her yaşananın bir nedeni oldu-

ğunu görebiliyorum. 
Ben babamın Tıp Fa-
kültesi mezuniyet tö-
renine katılmıştım, o 
da benimkinde yanım-
daydı. Şimdi annem ve 
babam benim ikinci 
fakültemi bitirmemin 
gururunu yaşıyorlar. 
Kızım üniversitedeki 

ilk yılında annesinin üniversite mezuniyet töre-
nine katılıyor. Onun mezuniyetinde de büyüyen 
ailemizle yanında olmayı hayal ediyoruz. Sonra 
belki kızım ikinci fakültesinden mezun olurken 
torunumla birlikte onu alkışlarız. Hayal gibi mi? 
Hayal edeceğiz ki gerçekleştirelim. 

Çalışmadan geçmenin çok zor olduğu bir okulu 
bitirdik. Üstelik hakkını vererek yetişmek isti-
yorduk. Çoğu zaman mesleki sorumluluklarımız 
yanında, hatta onlara koşut olacak şekilde, bunu 
yapmaya özen gösterdik. Kendimizle ne kadar 
gurur duysak azdır.

Bu sistemi kurgulayan, kuran, var eden, sürdüren, 
emeği geçen herkese, bütün öğrenci arkadaşla-
rım adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum…  

Büyük ailem, iyi ki varsınız, hep olun…

Hayal gibi mi? 
Hayal edeceğiz ki 
gerçekleştirelim. 

Arş.Gör. Kübra AŞAN



Anadolu Üniversitesi Açıköğ-
retim Sistemi ilk olma özelliği 
taşıyan bir öykü yarışması dü-
zenleyerek önemli bir yeniliğe 
daha imza attı. Üniversitemiz, 
faaliyetlerinde sadece eğitim-
öğretimle sınırlı kalmayıp öğ-
rencilerine daha iyi hizmet 
vermek amacıyla sosyal akti-
vitelere de yer vererek geçtiği-
miz Ocak ayında çevrimiçi öğ-
renci topluluklarını kurmuştu. 
Sinema, tarih, fotoğrafçılık gibi 
alanlara yönelik oluşturulan 
çevrimiçi öğrenci toplulukları 
arasında kitap topluluğu Nisan 
ayında düzenlenen Yaşam Boyu 
Öğrenim konulu kısa öykü ya-
rışmasıyla ön plana çıktı. Öğ-
rencilerimiz tarafından yoğun 
ilgi gören öykü yarışmasının 
sonuçları 22 Mayıs tarihinde 
açıklandı. 23 Mayıs Salı günü 
Anadolu Üniversitesi Yunusem-

re Kampüsünde gerçekleştirilen 
mezuniyet töreninde dereceye 
giren öğrencilere ödülleri tes-
lim edildi. 

Prof.Dr. Muhsin Macit (akade-
misyen-öykücü), Mustafa Öz-
çelik (şair-öykücü) ve Doç.Dr. 
Gökhan Tunç’tan (akademisyen-
yazar) oluşan seçici kurul, titiz 
bir değerlendirmenin ardından 
ilk üçe giren öyküleri ve man-
siyona değer görülen isimleri 
şöyle belirlediler: Cemre Naz 
Benzer (Birinci), Tuğba Sarı 
(İkinci), Serap Kavak (Üçüncü) 
Eda Sönmezoğlu ve Memnune 
Çetin (Mansiyonlar).

Çevrimiçi Kitap Topluluğunun 
yürütücüsü Doç.Dr. Gökhan 
Tunç, öğrencilerin ürünlerinin 
niteliğinden ve öğrencilerin he-
yecanından duyduğu mutluluğu 
özellikle vurgulayarak gelecek 

yıl da topluluk olarak şiir ya-
rışması düzenlemeyi planladık-
larını dile getirdi. Ayrıca bu or-
ganizasyonun her aşamasında 
kendilerine destek olan başta 
Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim Sisteminden Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı ve Açıköğretim 
Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. 
Yücel Güney olmak üzere bütün 
yöneticilere teşekkürlerini iletti. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim Sisteminden Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı ve Açıköğretim 
Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. 
Yücel Güney, diğer topluluk öğ-
rencilerinden gelen yoğun istek 
üzerine gelecekte diğer çevri-
miçi öğrenci toplulukları için de 
bu tür etkinliklerin gerçekleşti-
rileceği müjdesini verdi.

8

Açıköğretim Sisteminden Bir İlk Daha 

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
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Arş.Gör. Merve ÇELİK

Anadolu Üniversitesi bir aile bi-
linciyle her fırsatta öğrencileriy-
le buluşmaya devam ediyor. Bu 
bağlamda, 23 Mayıs Salı günü 
saat 10.00’da Açıköğretim Fakül-
tesi Dekanlık toplantı salonunda 
bir toplantı düzenlendi. Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 
Mezuniyet Töreninin öncesinde 
düzenlenen toplantıya, Açıköğre-
tim Fakültesi Dekan Yardımcıları 
Doç.Dr. Recep Okur, Doç.Dr. Gök-
han Kuş, Yrd.Doç. Dr. Sinan Aydın, 
Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve 
İdari Programlar Bölüm Başkanı 
Prof.Dr. Barış Baraz, Fakülte Sek-
reteri Yrd.Doç.Dr. İlker Usta, Öğ-
renme Teknolojileri Araştırma ve 
Geliştirme Birimi (ÖTAG) temsil-
cileri, Açıköğretim program birin-
cisi olan öğrenciler ile bu sene ilk 
kez düzenlenen öykü yarışmasın-
da dereceye giren öğrenciler ve 
aileleri katıldı. 

Toplantıda söz 
alan Açıköğre-
tim program 
birincisi öğren-
cileri, çalışma 
yöntemler in-
den bahsettiler. 
Ders kitapları-
nın kendilerine 
iyi bir rehber 
olduğunu ifade 
eden öğrenci-
ler, e-kampüs 
sistemiyle su-

nulan deneme sınavları, ders 
anlatım videoları, ünite özetleri 
gibi yardımcı malzemeleri etkin 
olarak kullandıklarını belirtti-
ler.  Bunun yanı sıra, Açıköğretim 
e-kampüs sistemi ve yüz yüze 
öğretim hizmetleri sayesinde 
öğretim elemanlarıyla iletişime 
geçebilmelerinin başarılarında 
büyük payı olduğunu ifade eden 
öğrenciler, “Başarımızı borçlu 
olduğumuz ders 
materyalleri ve 
e-kampüs sistemi-
ne teşekkür ederiz” 
dediler. E-kampüs 
sistemine yönelik 
görüş ve önerilerde 
bulunan öğrenciler, 
mezun olsalar bile 
Açıköğretim Siste-
minin gönüllü kali-
te elçisi olarak sis-

temde yer almaya devam etmek 
istediklerini söylediler. Program-
larında dereceye giren mezun öğ-
renciler, Açıköğretim Sisteminde 
okuyacakları bir sonraki program 
konusunda istekli ve heyecanlı 
olduklarını dile getirdiler.

Öğrencileri başarılarından dolayı 
tebrik eden Açıköğretim Fakülte-
si İktisadi ve İdari Programlar Bö-
lüm Başkanı Prof.Dr. Barış Baraz, 
bu gurur tablosunun oluşmasın-
daki katkılarından dolayı ailelere 
teşekkür etti. Baraz, Açıköğretim 
Sisteminin gelişmesinde ve bü-
yümesinde yalnızca kurum çalı-
şanlarının değil öğrencilerin ve 
ailelerinde büyük katkısı olduğu-
nu ifade etti.

Toplantının ardından başarılı öğ-
renciler ve aileleri, kendileri için 
düzenlenen ödül törenine katıl-
mak üzere Öğrenci Merkezine 
geçti.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi Başarılı Öğrencileriyle Buluştu
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Açıköğretim Sistemi Mezuniyet Töreni yapılırken, 
törene katılamayan ve töreni izlemek isteyen 
öğrenciler için Açıköğretim Sistemi resmi Facebook 
sayfası olan AÖFAadolum sayfasından canlı yayınlar 

yapılarak mezuniyet coşkusu takipçilerle paylaşıldı. 
Öğrenci merkezinden ve stattan yapılan bu yayınları 
50 binden fazla kişi izledi. 

AÖF Anadolum Mezuniyeti Sosyal  
Medyaya Taşıdı

Ayrıca AÖFAnadolum facebook sayfasında 
mezuniyete gelen öğrenciler için bir yarışma 
düzenlendi. Mezuniyet temalı gönderdiği fotoğrafı 
en çok beğeni alan öğrencilerden ilk 3’e diledikleri 
sertifika programına ücretsiz kayıt, 10 kişiye de 

Anadolu Üniversitesi özel tasarımı USB Bellek hediye 
edildi. Yarışmaya yüzlerce beğeni ve yorum geldi. En 
çok beğeni alan ve öne çıkan paylaşımlardan bir kaç 
örnek:
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Öğr.Gör. Serap ŞİŞMAN UĞUR
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Ahmet TOMBUL
Konaklama İşletmeciliği Bölümü

24 yaşındaki Ahmet Tombul, 
Konaklama İşletmeciliği 
Lisans Programından mezun 
oldu. İngilizce Öğretmeni 
olan Tombul, 2013 yılında 
üniversiteden mezun olduktan 
sonra ikinci üniversite 
olanağından haberdar olup 
Konaklama İşletmeciliği Lisans 
Programını tercih ettiğini 
belirtti. Çalışma yöntemiyle 
ilgili olarak, “Sınavlara 
Anadolum eKampüs’te yer 
alan deneme sınavlarını ve 
konu anlatım videolarını 
kullanarak hazırlanıyorum. 
Deneme sınavlarının hepsini 

çözdükten sonra ünite sonu 
değerlendirme sorularını 
çözüyorum. Temel çalışma 
kaynağım ise konu anlatım 
videoları.” şeklinde konuştu. Her 
ders için farklı çalışma yöntemi 
kullandığını belirten Tombul, 
düzenli ve planlı çalışarak 4 
yılda mezun olduğunu belirtti. 
“Hayalleriniz bir diplomaya 
sığmaz!” düşüncesi ile ikinci 
üniversiteye başlayan Ahmet 
Tombul, ikinci üniversite 
kapsamında bireylere eğitim 
hizmeti sunulmasının büyük 
bir olanak olduğunu söyledi.

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

Aslı AYGÜN

34 yaşındaki Aslı Aygün, 
İzmir’de özel bir okulda yönetici 
asistanı olarak görev yapıyor. 
İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi 
bölümünde öğrenci olan Aygün, 
4 yıldır Açıköğretim Sistemi 
içerisinde bulunmaktan dolayı 
mutlu olduğunu söylüyor. 
Aygün, ilk yılında, Açıköğretim 
kitaplarından çalışarak, kitaplar 
üzerinden özet çıkarma ve altını 
çizme tekniğiyle sınavlara 
hazırlansa da, eKampüs 
sisteminin kurulmasıyla 
birlikte, buradaki ders 
malzemelerinden yararlanmış. 
Özellikle ünite özetleri ve 

alıştırmalar en çok kullandığı 
öğrenme malzemeleri olarak 
dikkat çekiyor. Dershaneden de 
faydalandığını söyleyen Aygün, 
yardımcı kitaplara ihtiyaç 
duymadığını vurguluyor. İşe 
kabul sürecinde üniversitenin 
önemini anladığını ifade eden 
Aygün, “iyi ki Açıköğretim 
Sistemindeyim” diye ekliyor. 4 
sene boyunca işlenen derslerin 
kendisini olumlu yönde 
etkilediğini vurgulayarak, her 
gün yeni ve farklı bir bilgi 
öğrenmenin, bakış açısını ve 
hayat kalitesini artırdığını 
belirtiyor.

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK

Mezunlarımızla Görüşmeler
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Timuçin Serez

Timuçin Serez, 1951 İzmir 
doğumlu. 1974 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversite-
si Makine Mühendisliği 
Bölümünden mezun olan 
Serez, 2006 yılında Tüpraş 
A.Ş.’den emekli oldu. Oku-
mayı çok seven ve zama-
nını daha kaliteli değer-
lendirmek isteyen Serez, 
2013 yılında ikinci üniver-
site kapsamında İşletme 
Programına kaydoldu ve 
2017 yılında programdan 

başarıyla mezun oldu. Başta Açıköğretim Sistemi 
kitapları olmak üzere, canlı dersler ve TRT Okul’da 
yer alan yayınlar ile sınavlara hazırlanan Serez, sı-
navların kendisini hayata bağladığını belirtiyor. Açı-
köğretim Sisteminde yer alan öğrencilere ise hayatı 
ve öğrenmeyi sevmeyi tavsiye ediyor:  ‘‘Ülkemizde 
yetişmiş insana çok ihtiyaç var, hangi yaşta ve ka-
demede olursa olsun okumalı ve öğrenmeli. Ülkeye 
hepimiz bir tuğla koyabiliyorsak kendimizi mutlu 
hissetmeliyiz. Herkese ikinci üniversiteyi tavsiye 
ediyorum. Gençlere inanıyorum.’’  

Serez, dört yıllık süre boyunca kendisine destek 
olan eşi ve çocuklarına teşekkür ederek konuşma-
sını sonlandırdı. Serez’e mezuniyet töreninde eşlik 
eden kızı İdil Serez ise babasını hep örnek aldığını 
belirterek mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: ‘‘Bu-
gün en gururlu kız çocuğu benim, babamın öğrenme 
aşkı, şevki, hiç yılmaması bana örnek olduğu gibi in-
şallah çevresindeki herkese örnek olur’’. 

Serpil Köse

İzmir’de yaşayan, evli ve iki 
çocuk annesi olan Köse, bu 
yıl özel sektörden emekli 
oldu. Açıköğretim Sistemi 
Halkla İlişkiler Önlisans 
Programı ile tanışan Köse, 
Halkla İlişkiler Programı-
nın ardından dikey geçişle 
kaydolduğu İşletme Prog-
ramından bu yıl başarıyla 
mezun oldu. Çocuklarının 
kendisiyle gurur duydu-
ğunu, başarılarıyla onlara 
örnek olmaktan dolayı çok 

mutlu olduğunu belirten Köse, Açıköğretim Siste-
mindeki başarılarının ardından kendine daha çok 
güvendiğini ifade etti. Köse’nin öğrencilik deneyim-
lerine şahit olan mesai arkadaşları da ondan ilham 
alarak Açıköğretim Sistemine katılmışlar. Başarıla-

rını, kitaplarını titizlikle okumasına ve e-kampüs’te 
yer alan kaynakları incelemesine bağlayan Köse, 
gençlere okumalarını, kendilerini geliştirmelerini, 
yabancı dil öğrenmelerini ve kariyerlerinde zirveye 
çıkmak için emek vermele-
rini tavsiye ediyor. 

Ayşe Meral Turan

Ayşe Meral Turan, İzmir’de 
yaşıyor, emekli bir banka 
çalışanı olan Turan, üç farklı 
Açıköğretim Programından 
başarıyla mezun oldu. Tu-
ran, sırasıyla 2007 yılında 
İşletme Lisans Programını 
ardından Adalet Önlisans 
Programını ve 2017 yılın-
da Uluslararası İlişkiler Li-
sans Programını başarıyla 
tamamladı. Öğrencilerin 
büyük fedakârlıklar yapa-
rak eğitimlerine devam ettiklerini belirten Turan, 
işverenlere Açıköğretim öğrencilerini daha çok ter-
cih etmeleri yönünde çağrıda bulunuyor. Destekle-
rinden ötürü eşi ve ailesine sonsuz teşekkürlerini 
ileten Turan, öğrencilere; çalışmalarını, yılmamala-
rını Açıköğretim Sisteminin olanaklarından fayda-
lanmalarını tavsiye ediyor. Mezuniyeti nedeniyle 
tarifsiz bir mutluluk hissettiğini ifade eden Turan 
sözlerini şöyle tamamladı: ‘‘Okuluma, hocalarıma 
ve İzmir Konak Bürosu çalışanlarına; emekleri ve 
katkıları için çok teşekkür 
ediyorum.’’

Misket Köksal

Misket Köksal, İzmir’de ya-
şıyor, ortaokul ve lise eğiti-
mini TED Ankara Kolejinde 
tamamladı. Boğaziçi Üni-
versitesi İşletme Bölümün-
den mezun olan Köksal’ın 
pazarlama alanında bir de 
yüksek lisans derecesi bu-
lunuyor. Uzun yıllar turist 
rehberliği yapan Köksal, İn-
gilizce, Almanca ve Fransız-
ca biliyor. İkinci üniversite 
kapsamında önce Türk Dili ve Edebiyatı, ardından 
2017 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümünden 
mezun olan Köksal; bir hayalini daha gerçekleştir-
menin mutluluğunu yaşıyor. Ömür boyu eğitime ve 
kendini geliştirmeye büyük önem verdiğini ifade 
eden Köksal, Açıköğretim Sisteminin örgün eğitim-
den daha zor olduğunu belirterek, Açıköğretim öğ-
rencilerine disiplinli çalışmalarını tavsiye ediyor.

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER
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25 yaşındaki Engin Tepe Ankara’da elektronik işi 
ile meşgul. Hem işini hem de eğitimini birlikte 
sürdürmek istediği için Açıköğretim Sistemini 
tercih ettiğini dile getiren Tepe, 
yaklaşık beş yıl önce Kamu 
Yönetimi Bölümüne kaydolarak 
üniversite hayatına adım 
attı. Eğitimi boyunca kaynak 
kitaplardan, çıkmış sorulardan 
ve ANADOLUM eKampüs 
sisteminde yer alan diğer 
öğrenme malzemelerinden 
faydalanan Tepe, düzenli olarak 
çalışarak bu yıl yüksek bir başarı 
ile Kamu Yönetimi Bölümünden 
mezun oldu. Tepe, yüksek bir 
ortalama ile mezun olmanın 

en başından beri hedefi olduğunu sözlerine 
ekledi. Tepe’ye göre başarısının sırrı; düzenli 
çalışmasının yanı sıra hazırladığı ünite özetlerini 

tekrar ederek ve çıkmış 
soruları çözerek konularla 
ilgili bilgisini pekiştirmesi. 
Tepe, öğrenciliği boyunca 
yine Açıköğretim Sistemi 
öğrencisi olan birçok 
arkadaş da edindi. 
Engin Tepe, ayrıca 
üniversite eğitiminin işte 
yükselmesini sağladığını ve 
hayat kalitesini arttırdığını 
da dile getirdi.

Engin TEPE
Kamu Yönetimi Bölümü

Arş.Gör. Volkan ŞEYŞANE

Esra Banu KARACA

33 Yaşındaki Esra Banu Karaca, İstanbul’da Satış ve 
Pazarlama işiyle uğraşıyor. İktisat Fakültesi öğrencisi 
olan Karaca, Açıköğretim Sistemi öğrenciliğinin ilk 
yıllarında ilgili üniteyi ayrıntılı bir şekilde okuyarak 
ve ünite sonu sorularını çıkmış soruları çözerek 
sınavlara hazırlandığını ama bu yıldan itibaren yalnızca 
eKampüs sistemini kullandığını vurguluyor. eKampüs 
sistemindeki etkileşimli videolar, ünite özetleri ve sesli 
kitaplar Karaca’nın en çok tercih ettiği malzemeler. Ders 
sayısına göre, çalışacağı günleri bölen Karaca, planlı bir 
çalışma yöntemi uyguladığı belirtiyor. Karaca, çalışırken 
özet çıkarma ve soru çıkarma gibi farklı teknikler 
kullandığını da ekliyor.

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Sosyoloji Lisans Programından mezun olan Gökberk 
Erdem Akalın 4 yıldır Açıköğretim öğrencisi olduğunu 
söyledi. 25 yaşındaki Akalın, bir lisans diplomasına 
sahip olabilmek için bu bölümü okuduğunu belirtti. 
Temel çalışma kaynağı olarak Açıköğretim kitaplarını 
kullandığını ve kitaplar dışında ek bir kaynağa 
ihtiyaç duymadığını ifade etti. Gökberk Erdem Bey, 
kitapları okuyup önemli olduğunu düşündüğü yerleri 
işaretlediğini, sınav öncesinde ise işaretlediği kısımları 
tekrar ettiğini söyledi. Dönem boyunca düzenli olarak 
çalışıp, sınav öncesinde soru çözerek tekrar yaptığını 
belirtti. Bölümünü iyi bir ortalama ile bitirmeye gayret 
ettiğini ifade eden Gökberk Erdem Akalın, bir sonraki 
hedefinin yüksek lisans yapmak olduğunu söyledi.Gökberk Erdem AKALIN

Sosyoloji Lisans Programı  

Arş.Gör. Gamze TUNA

Gülper Doğan, 35 senelik Eczacı olup, halen bir kamu 
kuruluşunda çalışmakta. Açıköğretim Sistemine dört 
yıl önce dâhil olan Doğan, eczacılığın yanında hastane 
müdürlüğü de yapabilmek için Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Önlisans Programını bitirdi. Daha sonra 
dikey geçiş ile Uluslararası İlişkiler Lisans Bölümünden 
mezun oldu. Doğan, Açıköğretim Sisteminden başarı 
ile mezun olmanın sırrını da verdi: “Çok çalışmak ve 
azimli olmak”. Doğan, Açıköğretim Sistemine dâhil olma 
amacının sadece ikinci bir diploma almak olmadığını 
da belirterek “Ben ilgi duyduğum konuları öğrenmek ve 
gelişimime katkıda bulunmak için sisteme dâhil oldum.” 
dedi.

Gülper DOĞAN

Arş.Gör. Bilal SARAÇ
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53 yaşındaki Hasan Tüzün, Uluslararası İlişkiler Li-
sans Programından mezun oldu. Asker emeklisi olan 
Tüzün, dikey geçiş ile Açıköğretim Sistemine başla-
dığını ifade etti. Açıköğretim Sistemine kayıtlı ol-
duğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Tüzün, Açı-
köğretim Sistemi ile sunulan olanaklar için Anadolu 
Üniversitesine teşekkür 
etti. Çalışma yöntemiyle 
ilgili olarak, “Her gün 1 
saat sabah ve 1 saat ak-
şam olmak üzere günde 
2 saat ders çalışıyorum. 
Önce kitaplardaki ünite-
leri okuyorum ve önemli 
yerleri çiziyorum. Daha 
sonra önemli gördüğüm 
yerleri tekrar ediyorum. 
Üniteleri tamamlayınca 
soru çözüyorum. Anado-

lum eKampüs ile güzel bir sistem hazırlanmış. Bu 
sistemdeki kaynakların sınav başarımıza yön verdi-
ğini düşünüyorum. Zamanım olduğunda canlı ders-
lere katılıyorum ve videoları izliyorum. Konuları ön-
ceden tamamladığım için sınav haftası sadece soru 
çözüyorum.” şeklinde ifade etti. Eğitimin yaşının 

ve sınırının olmadığını ifa-
de eden Tüzün, öğrencilerin 
sadece bir diplomaya sahip 
olmak için değil, öğrenmek 
için çalışmaları gerektiğini 
vurguladı. Çeşitli nedenler-
den dolayı örgün eğitimden 
yararlanamayan pek çok in-
sanın Açıköğretim Sisteminin 
sunduğu olanaklarla ilgi duy-
dukları bir bölümü tamamla-
yabileceklerini söyledi.

Hasan TÜZÜN
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

İzmir’de yaşayan Hayriye Cengiz, Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümünden dikey geçişle Uluslararası 
İlişkiler Bölümünden başarıyla mezun olmaya 
hak kazandı. Her gün mutlaka 4 saat düzenli ders 
çalışarak 4 yılda tüm derslerini veren Cengiz, “Özel 
hayatımdan feragat ettiğim anlar oldu ama yılmadım. 
Bir insanı motive eden şey, azimdir. Azmederseniz 
başaramayacağınız şey yoktur. Başta kitaplar 
olmak üzere bütün hazırlanmış ders materyalleri 
muhteşem. Bunları düzenli 
çalışan bir öğrencinin okulu 
bitirmemesi için bir neden 
yok.” diyerek sistem hakkındaki 
düşüncelerini dile getirdi. Ders 
kitaplarını çalışmadan başarılı 
olmanın mümkün olmadığını 
vurgulayan Cengiz, bu kadar 
açık ve anlaşılır bir şekilde 
yazılmış kitapları detaylıca 
okumanın çok faydalı olacağını 
belirtti. 

Etrafındaki herkesi okullarını bitirmesi için 
yüreklendiren ve kendilerine örnek olarak 
Açıköğretim Sisteminden mezun olmasına vesile 
olan Hayriye Hanım, “Anadolu Üniversitesine bizlere 
üniversite okuma şansı sundukları için çok teşekkür 
ederim. Sizler bu imkanı verdiniz ve biz bu sayede 
buralara geldik. Örgün okuyamayacak durumda olan 
herkes için çok büyük bir şans. Bu durumdan ötürü 
çok mutluyum. Bu benim hayalimdi. Hayallerim 

gerçek oldu.” diyerek 
memnuniyeti dile getirdi. 
AÖF öğrencilerinin sosyal 
hayatta kaynaşmasının güzel 
olacağını söyleyen Cengiz, 
Açıköğretim Sistemi’nden 
mezun olduktan sonra da 
paylaşımların sürmesinin, 
başarılı öğrencilerin diğer 
öğrencilerle etkileşim kurarak 
mentorlük yapmasının oldukça 
yararlı olacağını savunduğunu 
belirtti.

Hayriye CENGİZ
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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Sosyoloji Lisans Programından mezun olan Gökberk 
Erdem Akalın, 4 yıldır Açıköğretim Sistemi öğrencisi 
olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Akalın, bir lisans 
diplomasına sahip olabilmek için bu bölümü 
okuduğunu belirtti. Temel çalışma kaynağı olarak 
Açıköğretim Sistemi kitaplarını kullandığını ve bu 
kitaplar dışında ek bir kaynağa ihtiyaç duymadığını 
ifade etti. Gökberk Erdem Bey, kitapları okuyup önemli 
olduğunu düşündüğü yerleri işaretlediğini, sınav 
öncesinde ise işaretlediği kısımları tekrar ettiğini 
söyledi. Dönem boyunca düzenli olarak çalışıp, sınav 
öncesinde soru çözerek tekrar yaptığını belirtti. 
Bölümünü iyi bir ortalama ile bitirmeye gayret ettiğini 
ifade eden Gökberk Erdem Akalın, bir sonraki hedefinin 
yüksek lisans yapmak olduğunu söyledi.

Hüseyin ÇİÇEK

Arş.Gör. Hakan KILINÇ

Bir rehabilitasyon merkezinde çalışan ve 24 
yaşında olan İlknur Kazak, Açıköğretim Fakültesi 
Sosyal Hizmetler Önlisans Programından mezun 
olduktan sonra, lisans tamamlama için başvurduğu 
Sosyoloji Lisans Programından mezun oldu. Sosyal 
Hizmetler Önlisans Programı öğrenciliği süresince 
okuduğu bölümü daha yakından tanıyan Kazak, bu 
alanı sevdiğini ve lisans tamamlama kararı aldığını 
belirtti. Sosyoloji Lisans Programı ile ilgili olarak 
“Sosyoloji kesinlikle bana göre bir bölüm. Toplumu 
ve araştırmayı seviyorum. Tam bana göre bir meslek.” 
şeklinde konuştu. Başarılı olmak için çok çalışmak 
gerektiğini söyleyen İlknur Hanım, sınavdan önceki iki 
üç hafta boyunca verimli bir şekilde çalıştığını ifade 
etti. Son olarak, bir meslek sahibi olmanın yanı sıra, 
Açıköğretim Sisteminin kendisine iyi bir arkadaşlık 
kazandırdığını belirtti.

İlknur KAZAK
Sosyoloji Lisans Programı

Arş.Gör. Gamze TUNA



Devlet Demir Yollarında memur olarak çalışan İsmail Şahin’in, 
Açıköğretim hikâyesi Halkla İlişkiler Bölümüne kaydolarak başladı. 
Tek diplomayla yetinmeyen Şahin, bu yıl itibariyle İktisat Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Başarmaktaki temel 
motivasyonunun çocuklarına rol model olmak olduğunun altını çizen 
Şahin,  düşüncelerini “Zamanında yükseköğrenimimi tamamlayamadım 
ancak insan çocuk sahibi olunca aldığı eğitimle onlara örnek olmak 
istiyor.” sözleriyle destekliyor.

İsmail ŞAHİN
Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

Leyla ÖNER

Leyla Öner 23 yaşında, İstanbul’dan bir öğrencimiz ve bu 
sene kamu yönetiminden mezun oluyor. Açıköğretim’deki 
eğitim hayatına iki yıllık sağlık hizmetleri bölümünü 
okuyarak başlamış. Başarmak isteyen bir öğrencinin 
çalıştıktan sonra hedeflerine ulaşmak içinde önünde bir 
engeli bulunmadığını önemli olanın çalışmak olduğunu 
belirtiyor. Açıköğretim sisteminde kitapların yanı sıra e 
kampüsten mobil olarak faydalandığını belirtiyor.

Arş.Gör. Serdar BENLİGİRAY

Arş.Gör. Volkan ŞEYŞANE

Ticari taksisi bulunan 1969 doğumlu Mehmet 
Başsevinç evli ve iki çocuk babası. Kendisi bu 
yıl Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 
Açıköğretim Sistemi ile ilk olarak 1986 yılında 
tanışan Mehmet Bey o dönem çeşitli nedenlerle 
eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ancak 
bu durumun üniversite okuma isteğine engel 
olmadığını belirten Mehmet Bey bu arzusunu 
gerçekleştirmek için 2007 yılında yeniden üniversite 
sınavına girerek Açıköğretim Sistemine kaydını 
yaptırdı. Bu süreçte eşinin desteğini arkasında 

hisseden Mehmet Bey Açıköğretim Sisteminin hem 
çalışma hayatına devam etmek hem de okumak 
isteyenler için büyük fırsat olduğunu belirtiyor. 
Mehmet Başsevinç öğrenimi boyunca ders kitapları 
dışında ANADOLUM e-Kampüs sisteminde yer alan 
ünite özetleri, e-seminerler, çıkmış sınav soruları gibi 
öğrenme malzemelerinden oldukça faydalandığını 
dile getiriyor. Ayrıca Kamu Yönetimi Bölümü’ndeki 
hukuk ve yerel yönetimlerle ilgili derslerin belediye 
meclis üyesi olarak görev yaptığı dönemde görevini 
daha iyi yerine getirmesine yardımcı olduğunun 
altını çiziyor. Mehmet Bey başarının sırrını 

Açıköğretim Sisteminin sunduğu 
geniş öğrenme imkânlarını 
iyi değerlendirmek,  planlı ve 
gayretli şekilde çalışmak olarak 
tanımlıyor.

Mehmet BAŞSEVİNÇ
Kamu Yönetimi Bölümü
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İTÜ Tekstil Mühendisliğinden 5.lik ile lisans ve Almanya’dan 
Teknik Yönetim alanında 7. lik ile yüksek lisans derecelerine 
sahip olan bankacı Mehmet Burak Yuluk, Açıköğretim Sistemi 
İşletme Fakültesi’nin en başarılı öğrencilerinden. 2013 yılında 
kayıt olduğu İşletme Bölümünü iyi bir derece ile bitirmeye hak 
kazanan Yuluk; Açıköğretim Sisteminin mühendislik geçmişine 
ek olarak işletme alanında da teorik altyapıya hakim olmak 
için oldukça büyük bir şans olduğunu ifade etti.  Görsel Kültür 
gibi derslerden sosyal hayatında çok faydalandığını belirten 
Mehmet Burak Yuluk; mezun olmak isteyen öğrencilerimize 
sistemli bir çalışma ile özellikle kitapları iyi çalıştıkları takdirde 
başarılı olmaları için bir engel olmadığını aktararak başarının 
sırrının “Ünitelerin tamamını okuyup, daha disiplinli çalışmak” 
olduğunu vurguladı. 

Mehmet Burak YULUK
İşletme Bölümü

Arş.Gör. Dilşad TEKİN

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

Mehtap ÖZTÜRK
İşletme Bölümü

38 yaşındaki Mehtap Öztürk, Sosyoloji 
Lisans Programından mezun oldu. Ev 
hanımı olan Öztürk, liseyi bitirdikten sonra 
eğitim hayatına ara verdiğini; ancak 2013 
yılında Açıköğretim Sistemi ile yeniden 
eğitim hayatına başladığını ve bundan 
büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. 
Çalışma yöntemiyle ilgili olarak, “Çok sıkı bir 
şekilde çalışıyorum, kitaplarımı sil baştan 
okuyarak özetlerini çıkıyorum. Özetleri ve 
çıkmış sınav sorularını inceliyorum. Önce 
kitaplardan özetler çıkarıyorum, sonra 
soruları çözüyorum. Her ders için yazarak 
çalışıyorum. Sınava bir hafta kaldığında ise 
sadece soru çözüyorum.” şeklinde konuştu. 
Öztürk, başarısızlık diye bir şey olmadığını, 
çalışan herkesin başarılı olabileceğini 
vurguladı. Açıköğretim Sisteminin ciddi ve 
zor bir sistem olduğunu belirten Öztürk, 
Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin zoru 
başardığını ifade etti.
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Kocaeli Dilovası Belediyesi Yazı İşleri Müdürü olarak 
görev yapan Memetemin Arslan, 59 yaşında, evli ve 5 
çocuk babası.  Yerel Yönetimler Bölümünden mezun 
olarak 2015 yılında dikey geçişle Kamu Yönetimi 
Bölümü’nü tamamlayan Arslan, Anadolu Üniversitesi 
AÖF Sistemi’nde yer alan bütün ders kitaplarını en 
ince ayrıntısına kadar okuyup, sınavlara son 10 gün 
kala çıkmış soruları çözerek sınavlara hazırlandığını 
ve çalıştığını belirtti. E-kampüs’ten, yaprak 
testlerden, deneme sorularından da faydalandığını 
belirten Memetemin Bey, özet çıkartmanın da 
yardımcı olduğunu ekledi. 

“Bu yaşımda bu kadar sorumluluğun arasında ben 
bile fırsat bulup çalışıp mezun olabiliyorsam, herkes 
bunu yapabilir. Ben de Açıköğretim Sisteminde 

uzun yıllar öğrenci olarak zaman geçirdim. Ama 
mezuniyetim, son iki yıldaki çalışmamla oldu. 
Demek ki aslında çalışınca olabiliyormuş. Özellikle 
genç arkadaşlarıma bunu öğütlemek isterim. 
Birilerine örnek olup, motive edebilirsem bu benim 
için en büyük mutluluk. Birçok arkadaşımı AÖF 
Sistemine kayıt ettirdim. Hepsi bana danışıyor. 
Benim gibi mezun olan öğrenciler, diğer öğrencilere 
danışmanlık yapabilirse onlar için çok faydalı 
olur. “ diyerek Açıköğretim Sistemi hakkındaki 
düşüncelerin ifade etti. Yükseklisans eğitimine 
devam edeceğini vurgulayan Memetemin Arslan, iş 
hayatında maddi manevi olarak faydasını gördüğü 
mezuniyetinin kendisine dinamizm kattığını 
belirterek, herkese Anadolu Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sistemi’ni önerdi. 

Memetemin ARSLAN
Kamu Bölümü

Arş.Gör. Dilşad TEKİN

31 yaşındaki Meryem Uluçay Sosyoloji Lisans Programı’ndan 
mezun oldu. İngilizce Öğretmeni olan Uluçay, 2007 yılında 
üniversiteden mezun olduktan sonra ikinci üniversite imka-
nından haberdar olup Sosyoloji programını tercih ettiğini 
belirtti. Çalışma yöntemiyle ilgili olarak, “Sınavlara 15 gün 
önce çalışmaya başlıyorum. Önce okuma sonra tekrar yaparak 
çalışıyorum. Çoğunlukla ders kitaplarını ve e-öğrenme malze-
melerinden çalışmam yeterli oldu.  İstatistik dersi için sorular 
üzerinden pratik yaparak çalıştım.” şeklinde konuştu. Öğrenci-
lere çalışmayı son güne bırakmamalarını önerdi. Son olarak 
Uluçay, ikinci üniversiteyi tercih edeceklerin ilgi duydukları 
bir alanı seçtikleri takdirde derslerden keyif alacaklarını ve 
sınavlardan da kolaylıkla geçebileceklerini söyledi.

Meryem ULUÇAY

Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Mine USEL

Arş.Gör. Hakan KILINÇ

Mine Usel, Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi Programı’ndan 
mezun oldu. İnsan kaynakları konusunda yüksek lisans bitiren Usel, 
Sosyal medya üzerinden açtığı siteyi markalaştırmak adına yardımcı 
olacağını düşündüğü için 2015 yılında marka iletişimi programını 
tercih etti. Sınavlara Açıköğretim kitaplarından ve Anadolum eKampüs 
Sistemi’nden çalışmayı tercih etti. Anadolum eKampüste sunulan ünite 
özetleri, canlı ders oturumları ve deneme sınavları gibi materyallerden 
sıklıkla faydalandığını ifade etti.

Murat Özbaş 38 yaşında Bursa’da kamu sektöründe hemşire 
olarak çalışıyor. Özbaş ilk olarak, 2000’lerin başında çalışma 
ekonomisi bölümünü bitirdi, sonrasında dikey geçiş ile uluslararası 
ilişkiler bölümünden mezun oldu. Siyasete henüz ortaokul 
yıllarından beri merak duyan Özbaş, ilgi alanında bir bölümü 
okumanın başarılı bir şekilde mezun olmak için en önemli faktör 
olduğunu belirtiyor. Sağlık hizmetinin zorlu koşulları eğitimini 
sürdürmesinde onu yıldırmadığını ve gerek evdeki çalışmaların 
gerekse toplu taşımada çözdüğü soruların başarısında önemli 
katkısı olduğunu ifade ediyor. İki yıllık mezuniyetinin ardından 
yıllar sonra tamamladığı eğitiminde açıköğretim sistemindeki 
gelişmelerin başarısını olumlu yönde etkilediğini belirten 
Özbaş’ın, uluslararası ilişkiler bölümünde edindiği bilgilerin ilgi 
duyduğu siyaset alında ona yeni ufuklar açtığını ve bu ufuklarda 
bilgisini geliştirmek istediğini duymak açıköğretim ailesi olarak 
bizleri çok sevindirdi. Kendisine yaşam boyu öğrenme sürecinde 
başarılar diliyoruz.

Murat ÖZBAŞ

Arş.Gör. Serdar BENLİGİRAY
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Nalan İçöz bu yıl İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 
başarıyla mezun oldu. Mezuniyet sevinci gözlerinden okunan İçöz, 
İzmir Karşıyakalı ve iki çocuk annesi. İçöz, “Zorlandığım dersler oldu. 
İlk başladığımda Matematik dersini kızımla beraber çalıştık mesela. 
Türkçe Dilbilgisi dersinde takıldığım yerleri çocuklarımla paylaştım hep.” 
sözleriyle öğrenim hayatı boyunca çocuklarının kendisine çok destek 
olduğunu belirtiyor. Mezuniyet töreninde de çocuklarını yanından 
ayırmayan İçöz’e başarısının sırrını sorduğumuzda, iki kelimeyle cevap 
veriyor: Düzen ve disiplin.

Nalan İÇÖZ
Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

52 yaşında olan Nevin KESKİN, hemşire olarak İstanbul’da çalışıyor. İkinci 
üniversite olarak başladığı Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Çalışırken 
en temel kaynağı ders kitapları oldu. Kendi deyimiyle, “baştan sonra 
kitapların tamamını okudu.” Kitaplar dışında e-kampüs uygulamaları da 
önemli çalışma materyallerindendi. Açıköğretim sistemine girdikten sonra 
ailesi ve çocuklarının ona bakışı değişti. İlk yıllar, “bu yaşta üniversitede ne 
işin var anne” diyen çocuğu, ilerde başarılı bir öğrenci olduğunu gördüğü 
annesini arkadaşlarıyla tanıştırırken “biliyor musunuz, benim annem ikinci 
üniversite okuyor” ifadesini kullanmaya başladı. Mevcut ve yeni öğrencilere 
kitapların onlar için yeterli olacağını söyleyen Keskin, e-kampüs sistemi 
içerisindeki materyallerin de hem sınavlara hazırlık hem de genel kültür 
açısından önemli kaynaklar olduğunu söyledi.

Nevin KESKİN

Arş.Gör. Emrullah TÖREN
Oya GÖNÜLTAŞ

Oya GÖNÜLTAŞ, iki yıl önce başladığı Sosyal Hizmetler Bölümünü bu 
yıl, 21 yaşında bitirdi. İkinci üniversite olarak başladığı bu bölümü, 
örgün okuduğu alanın dışında ek bir iş imkânı olarak düşünüp 
başladı. Ders kitaplarından çalışan Gönültaş, zorlandığı derslerdeki 
açığını e-kampüsteki materyallerle kapattı. Önceki öğrenim 
hayatındaki çalışma sistemine yenilik olarak “Açıköğretim Sistemi 
tarafından hazırlanan videolar çok işime yaradı” diyen Gönültaş, “bu 
bölümü okuduktan sonra bazı konularda ön yargılarını yendiğini 
ve Açıköğretimin hayatına farklı bir bakış açısı getirdiğini” belirtti. 
Mevcut öğrencilere “e-kampüs uygulamasında onlar için gerekli her 
şeyin olduğunu” ve “sadece buradan çalışsalar bile okulu başarılı bir 
şekilde tamamlamak için yeterli olacağını” söyledi.

Arş.Gör. Emrullah TÖREN
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Arş.Gör. Volkan ŞEYŞANE

Özge YALÇIN
Kamu Yönetimi Bölümü

Özge Yalçın Bursa’da seyahat danışmanı olarak 
çalışıyor. Turizm ön lisans diplomasına sahip olan 
Yalçın Açıköğretim Sisteminde Kamu Yönetimi 
Bölümü’nden mezun oldu. 
Yalçın derslerine düzenli olarak 
günde 2 saat ayırdığını  ve 
bu süreci öncelikle üniteleri 
okuyup ardından soru çözümü 
ile değerlendirdiğini belirtti. 
ANADOLUM eKampüs sisteminde 
yer alan ünite özetleri ve çıkmış 
sınav sorularının kendisine çok 

yardımcı olduğunu dile getiren Yalçın Açıköğretim 
Sisteminde başarının sırrını düzenli çalışmak, 
hedef belirlemek, istekli ve kararlı şekilde bu 

hedefe doğru ilerlemek sözleriyle 
tarif etti. Eğitimi boyunca 
Açıköğretim Sisteminde kayıtlı 
diğer öğrencilerle de arkadaşlık 
kurduğunu ifade eden Özge 
Yalçın herkese planlı çalışmayı ve 
alanlarına hâkim olmayı tavsiye 
ediyor.

Özgül GÜNDÜZ
Tarih Lisans Programı Mezunu

51 yaşında, evli ve iki çocuk sahibi olan Özgül 
Gündüz, Tarih Lisans Programından mezun 
oldu. Liseden sonra üniversiteye gitmeyi 
düşünmediği için öğrenimine ara verdiğini, 
daha sonra ailesinin ve eşinin teşviki ile 
üniversite okumaya karar verdiğini belirtti. 
Özgül Hanım, tarihe ilgi duyduğunu ve bu 
konuda çokça kitap okuduğunu söyledi. Tarih 
Bölümünü tercih etmesinde de bilgi birikimi 
ve tarihe olan ilgisinin etkili olduğunu ifade 
etti. 4 yıldır Açıköğretim Fakültesi öğrencisi 
olan Özgül Hanım, okuduğu bölümü 
keyifle tamamladığını belirtti. Açıköğretim 
öğrencisi olmanın disiplinli çalışma 
gerektirdiğini söyledi ve çalışmalarını tüm 
dönem boyunca düzenli olarak yaptığını, 
sınav yaklaştığında zorlandığı konuları 
tekrar ettiğini ve daha çok soru çözerek 
çalıştığı konuları pekiştirdiğini ifade etti.

Arş.Gör. Gamze TUNA
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Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

Rahmi Kırdar. 1966 doğumlu Kırdar, polis memuru 
olarak görev yapmakta. Kırdar, açıköğretim ailesine 
önceden katılan polis memuru arkadaşlarının 
tavsiyesi ve desteğiyle olmuş. Önce iki yıllık bir 
bölüm bitiren öğrencimiz, dikey geçiş ile dört yıllık 
kamu yönetimi bölümüne geçerek bu yıl başarılı 
mezunlarımız arasında yer almıştır. Kırdar, günde 
bir ki saat çalışıp, kendini sıkmadan biriktirmeden, 
peyderpey çalışıp, kitabın arkasındaki özetleri ve 
soruları çözerek sınavlarda başarıyı yakaladığını 
belitti.  Açıköğretim ailesine katılmasının aile 
yaşantısına etkisini ise şöyle dile getirdi: “Sosyal 
yaşantınız biraz kısıtlanıyor fakat oğlum bu sene 
TEOG sınavına hazırlanıyordu, ben kitabı aldığım 
zaman o da evde, baba sen çalışıyorsun, ben de 
çalışayım mı? diye o da hevesleniyordu. Okumamın 
ailede oldukça çok ve olumlu etkisi oldu.”

Rahmi KIRDAR
Tarih Lisans Programı Mezunu

Şerife Gezgin. Kamu yönetimi bölümünden mezun olan 
öğrencimiz, halen formasyon eğitimine devam etmekte ve adalet 
öğretmeni olmayı hedeflemekte. Üniversite sınavında birçok 
okulu kazanmasına rağmen öğrencimiz, ailevi nedenlerden 
dolayı açıköğretim sistemine katılmış. Gezgin, mezuniyet 
sevincini, “Açıkçası bugün açıköğretimden mezun olduğum için 
çok mutluyum.” şeklinde ifade etti. Başarısının sırrını, Anadolum 
e-kampüs sistemindeki, online dersleri, çıkmış soruları ve 
videoları takip etmek olduğunu belitti. Gezgin, yeni öğrencileri 
şu tavsiyelerde bulundu: “Aslında dersleri takip edip, sorular ve 
özetlere bakarak çok zorlanmadan geçebilirler, ayrıca örgün bir 
üniversitede de okuyan öğrencilerin ikinci üniversite şansını 
değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de Edebiyat 
bölümünde ikinci üniversite şansımı değerlendireceğim. Ben 
okumayı çok istiyordum, okumayan insana tahammülüm yok. O 
yüzden açıköğretim benim için çok büyük bir şans oldu”

Şerife GEZGİN

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
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Daha önce ikinci üniversite olarak İşletme Bölümünden mezun olan Şule 
SÜLEYMANİYE, üçüncü üniversite olarak iki yıl önce başladığı Sosyal 
Hizmetler Bölümünden mezun oldu. “Farklı alanlardan diploma sahibi 
olarak birden fazla sektörde iş bulma imkânı olacağını” düşünerek farklı 
bölümler okuyan Süleymaniye, okuduğu bölümü bitirmek için genellikle 
ders kitapları ve konu özetlerine çalıştı. Mevcut ve yeni başlayacak 
öğrencilere “sınav dönemlerinde stres yapmamalarını, ders kitapları ve 
konu özetlerine çalışarak hazırlanmalarını ve bunun onlar için yeterli 
olacağını” söyleyen Süleymaniye, “zorlandıkları yerde e-kampüsteki 
diğer çalışma materyallerinden yardım alabileceklerini” hatırlattı.

Şule SÜLEYMANİYE

Arş.Gör. Emrullah TÖREN

50 yaşındaki Sürayya Eryavuz, Açıköğretim Fakültesi Adalet 
Programı’ndan mezun oldu. Daha önce Açıköğretim İktisat Fakültesi 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Progamından mezun oldu. 
Açıköğretim Sisteminden iki bölümü bitiren Eryavuz, kişisel gelişimi 
için Adalet Programı’nı tercih etti. Eryavuzun bundan sonraki kişisel 
gelişimine devam edebilmek adına Açıköğretim Sistemine devam 
etmek. Sınavlara Açıköğretim kitaplarından ve Anadolum eKampüs 
Sistemi’nden çalışmayı tercih etti. Eryavuz, Anadolum eKampüsteki 
öğrenme materyallerinden çok memnun olduğunu da ifade etti.

Sürayya ERYAVUZ

Arş.Gör. Hakan KILINÇ
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Tülay AKSAKOĞLU
Kamu Yönetimi Bölümü

Konya’da ikamet eden Tülay Aksakoğlu, ortaokul ve liseyi de dışarıdan 
tamamlamış, oldukça azimli, kendi deyimiyle okumaya gönül vermiş 
başarılı bir öğrencimiz. 2. Üniversite hakkını kullanarak Kamu 
Yönetiminden Onur Belgesi ile mezun olan Aksakoğlu, Hukuk üzerine 
yüksek lisans yapmayı ve yurtdışında dil eğitimi almayı düşünüyor. İdari 
Hakimlik hedefi olan Aksakoğlu; “Kaymakam olabilecek yaşta olsaydım, 
önceliğim Kaymakam olmak olurdu. Ama önemli olan istemek, talep 
etmek. Anadolu Üniversitesine çok teşekkür ediyorum. Hayallerimi gerçek 
yaptınız. Hayatımda farklı roller var. Öğrenci olarak çok az zamanım var. 
Buna rağmen sabaha kadar uyumadan sınava girdiğim günler oldu. 
Yine de tüm dersleri başarıyla tamamladım. 20 yıl sonra matematik 
bile bilmezken azmettim. Ben ilkokul mezunuyken şimdi yüksek lisans 
yapmayı hedefler hale geldim. Buradan okulunu bitirmekte zorlanan, 
okumaktan imtina eden özellikle genç arkadaşlarıma seslenmek 
istiyorum. Düzenli çalışın, son dakikaya bırakmayın. Kendinize sorular 
çıkartın. Lütfen size sağlanan ders kitapları, E-kampüs gibi tüm 
imkanlardan sonuna kadar faydalanın. Açıköğretim çok büyük bir şans.” 
sözleriyle Açıköğretim Sistemine müteşekkir olduğunu belirtti. 

Arş.Gör. Dilşad TEKİN

Uğur Kaygısız 24 yaşında, Manisa Sahlihli’de 
yaşıyor. Açıköğretimdeki eğitimine sosyal 
hizmetlerde başlamış ve bu yıl kamu yönetimi 
bölümünden mezun oluyor. Açıköğretimin 
sağladığı kaynaklarla yoğun bir şekilde 
çalışarak başarılı olduğunu söyleyen Kaygısız, 
örgünde okuyan öğrencilerin de açıköğretim 
kaynaklarından faydalanmaları gerektiğini 
savunuyor. Kaygısız, bilgi ve kültür olarak 
açıköğretimin kendisine çok şey kattığını 
fakat eğitim sürecinin zorlu olduğunu 
vurguluyor. Kaygısız’ın unutmadığı şeylerden 
biri, Salihli’den Manisa’ya sınava gitmek için 
sabahın dördünde tren garında arkadaşlarıyla 
birlikte buluştuğunda karşılaştığı mahşeri 
kalabalık. Herkes Salihli’den Manisa’ya sınava 

girmek için trende yolculuk ediyor. Kaygısız, şimdilerde açıköğretim sınavlarının artık Salihli’de de 
yapıldığını ve kimsenin erken saatlerde sınav için tren yolculuğu yapmasına gerek kalmadığını belirtiyor. 
Ama geçmişte verdiği emeğin bir parçası olarak yaptığı bu yolculukları da unutamadığını söylüyor.

Uğur KAYGISIZ

Arş.Gör. Serdar BENLİGİRAY
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Üzeyir Sevindir. Özel bir şirkette idari işler bölümünde görev 
yapan mezunumuz, evli ve 2 çocuk babası. Açıköğretim sistemi 
ile tanışma hikayesini de şu sözlerle anlattı: “1996 yılında 
üniversiteye kazandım ama gitmedim, 2008 yılında yeniden 
başlamak istedim ama şartlar uygun olmadı, 2013 yılında ise 
eşimin annesinin tavsiyesi ve desteğiyle tekrar başvurdum 
ve bugün mezun oluyorum.” Kamu yönetimi bölümünden 
mezun olan öğrencimiz, sadece sınavlara çalışarak geçmenin 
değil, işin özüne girmenin hem iş hayatında hem de sosyal 
hayatında çok önemli etkileri olduğunu belirtti. Açıköğretimin 
sağladığı dokümanlar dışında hiçbir kaynaktan çalışmadığını 
belirten Sevindir: “e-kampüs çok faydalı oldu, özellikle videolu 
anlatımlar, özetler, soru çözümleri ve deneme sınavlarından 
çalıştım. Akşamları yarım saat bir saat bakmak yeterli oldu, 
dolmuşta, otobüste, boş anlarımda mobil uygulamadan soru 
çözerek, konuları tekrar ederek çalıştım.”  Sevindir, mezun 
olurken, sisteme yeni giren öğrencilerle duygularını şu 
şekilde paylaştı: “İnsan bir şeyi istediği zaman başarır. Ben 
38 yaşındayım, evliyim, çalışıyorum nereden baksanız 15-16 yıl olmuş liseyi bitireli, ama istendiği zaman 
başarılamayacak şey yok. Günde 24 saat var, yeri geldiği zaman insan boş zamanını nelerle değerlendiriyor.”

Üzeyir SEVİNDİR

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

Kütahya’da Tavşanlı Belediyesinde çalışan 49 yaşındaki 
Yasemin Çavdar, Kamu Yönetimi Bölümünde okuyor. Lise 
döneminden itibaren Açıköğretim Sistemi içerisinde olduğunu 
belirten Yasemin Çavdar, eKampüs Sisteminden çok memnun 
olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sistemdeki deneme 
sınavları ve alıştırma sorularından yararlanıyor. Sürekli özet 
çıkararak ve yazarak, kendine özgü ders çalışma yöntemleri 
geliştiren Çavdar, akademik hayatı boyunca zaten başarılı bir 
öğrenci olduğunu vurguluyor. “Sürekli soru çözerek konuyu 
öğrenirim” diyen Çavdar, Anadolu Mobil uygulamasının da bu 
konuda kendisine çok yardımcı olduğunu belirtiyor.

Yasemin ÇAVDAR

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Yeliz KABUK

Yeliz Kabuk, özel bir işletmede gıda teknikeri olarak çalışıyor. 
Gıda Teknolojisi Önlisans Programını örgün eğitimden 
tamamladı. Daha sonra dikey geçiş ile İşletme Bölümünden 
mezun oldu. Kabuk, çalışmış olduğu işletmede yükselebilmek 
için Açıköğretim Sistemine dâhil olmuş. Yoğun iş temposundan 
dolayı düzenli çalıştığını belirten Kabuk,  Açıköğretim 
Sisteminin e-öğrenme ortamlarını sıklıkla kullandığı belirtti. 
Okumanın güzelliğinden ve okumanın yaşının olmadığından 
bahseden Kabuk, “Açıköğretim sınavlarına gittiğimde benden 
büyük yaştaki insanları gördüğüm zaman mutlu oluyorum” 
dedi.

Arş.Gör. Bilal SARAÇ

Yeşim Güngörmez. Ankara’da ikamet eden mezunumuz iki çocuk 
annesi ve ev hanımı.  Açıköğretim ailesi ile tanışmasını şu ifade-
lerle anlatıyor: “Okumak içimde bir ukde idi.  Babam okumamı çok 
istemişti, ben ise çocuklukla ve çevrenin de etkisiyle istememiş-
tim. Daha sonra bunun bir hata olduğunu anladım. Ben liseyi de 
ortaöğretimi de okumamıştım. Hamileyken okumaya başladım. Kı-
zım dört yaşında, dört yılda liseyi ve üniversiteyi bitirdim.” Çocuk 
Gelişimi Bölümünü okumayı çok istediğini belirten mezunumuz, 
ilk tercih olarak bu bölümü tercih etmiş ve başarı ile de mezun 
olmuş. Bölümünü çok severek okuduğunu belirten Güngörmez, 
Açıköğretim ailesine çok teşekkür etti. Başarısının kaynağının ise 
kitaplar olduğunu belirtiyor. Kitapların dışında ise “yemek yapar-
ken, evi süpürürken mobil uygulamadan dersler dinliyorum. Yeri 
geliyor çocuğumu uyuturken dinliyorum, tekrar oluyor.” şeklinde 
e-öğrenme malzemelerinin önemini vurguladı. Mezunumuz, son 
olarak, okuduğu bölümün hayatına etkisini şu sözlerle dile getirdi: 
“İki tane kız çocuğum var, çocuk gelişimi okuduğum için, hataları-
mı fark ettim, doğru bildiğim yanlışlarımı fark ettim. Bu yüzden bu 
yolda da ilerlemeyi düşünüyorum. Dikey geçiş sınavıyla dört yıla 
tamamlamayı ardından da ikinci üniversite ile Sosyoloji bölümü-
nü okumayı düşünüyorum.Yeşim GÜNGÖRMEZ

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
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