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Emre
KUYTU

Emre Kuytu, İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 25 yaşında olan
Kuytu, yazılım üzerinde çalışıyor. Açıköğretim Sistemine 2010 yılında başlayan Kuytu,
ailevi sebeplerden dolayı Açıköğretim Sistemini tercih ettiğini belirtti. Mezun olduktan
sonra KPSS’ye girip ilgili devlet kurumlarına atanmayı planladığını söyledi. Temel çalışma
kaynağı olarak Anadolum eKampüsü kullandığını belirtti. Kuytu, “eKampüs sisteminden
ünite özetleri olsun, videoları olsun, çözümlü soruları, yaprak testleri, alıştırmaları
kullanıyorum. Oranın çok faydası oldu mezun olmamda.” dedi. Çözümlü soruları ve
özetleri çok kullandığını söyleyen Kuytu, boş vakitlerinde eKampüse girip çalıştığını ve
burada yer alan malzemelerin sınavlara hazırlanmasında yeterli olduğunu söyledi.

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
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.
İIbrahim
ÖZTUNÇ

İbrahim Öztunç, Açıköğretim Fakültesi Felsefe bölümünden mezun oldu. 28 yaşındaki
Öztunç, 2011 yılında Açıköğretim Sistemine dahil olduğunu söyledi. Çalışma yöntemiyle
ilgili olarak, “Sınavlara hazırlanmak için ders kitaplarından, Anadolum eKampüste yer
alan özetlerden ve çıkmış sınav sorularından yararlanıyorum.” şeklinde konuştu. Çalışırken
önemli yerlerin altını çizdiğini söyleyen Öztunç, başarılı olmasında düzenli çalışmasının
etkili olduğunu belirtti. Her gün en az 5 saat ders çalıştığını söyledi. İbrahim Öztunç,
Açıköğretim ile birlikte daha yoğun ve düzenli çalışmaya başladığını belirtti.

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
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Kadir
ERBEK

Kadir Erbek, İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden birincilikle mezun oldu. 34
yaşında olan Erbek, daha önce örgünde Mimarlık okudu. Mimarlık eğitimini tamamlamadan
ayrılan Erbek, ikinci üniversite kapsamında Açıköğretim Sistemine kayıt oldu. 2015 yılında
başladığı derslerini 3 senede tamamladı. Erbek, “Öncelikle sadece ikinci üniversite olsun
diye seçmiştim ama keşfetmediğim bir şey olduğunu anladım Açıköğretim’de. Bundan
sonra Açıköğretim’de 4 bölüm daha okuyacağım. Gerçekten de çok değerli buluyorum.”
dedi. Öğrenme sürecinde ders kitaplarını kullandığını söyleyen Erbek, her üniteyi baştan
sona ayrıntılı olarak okuduğunu ve sonrasında soruları çözdüğünü belirtti. Düzenli
ve planlı çalıştığını ifade eden Erbek, kayıt olduğu günden itibaren her gün bir ünite
çalıştığını ve bu çalışmaları sonucunda KPSS’ye de girdiğini ve yüksek bir not aldığını
söyledi. Tek başına çalıştığında daha başarılı olduğunu dile getiren Erbek, Açıköğretim
Sisteminin kendisi için çok uygun ve değerli bir sistem olduğunu belirtti.

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
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Kübra
ONUR

Kübra Onur, Açıköğretim Fakültesi İlahiyat bölümünden mezun oldu. 24 yaşındaki Onur,
2015 yılında Açıköğretim Sistemine kayıt olduğunu söyledi. Çok düzenli ve özverili olarak
çalıştığını belirtti. Onur, çalışma sürecinde öncelikle eKampüsteki videoları izlediğini, kitabı
inceleyerek önemli yerlerin altını çizdiğini, daha sonra eKampüste yer alan soruları çözerek
çalışmasını tamamladığını belirtti. Daha önceki eğitim hayatında videolarla çalışma
olanağı olmadığını söyleyen Onur, Açıköğretim Sisteminde temel kaynak olarak videoları
kullandığını söyledi. Onur, “eKampüs Sistemini kesinlikle çok faydalı buluyorum, özellikle
canlı ders yayınlarını” şeklinde konuştu. Canlı derslerin artırılmasını isteyen Onur, yüz yüze
danışmanlık derslerine de katıldığını ve bu derslerin gelişimine katkı sağladığını söyledi.
Açıköğretim ile birlikte daha düzenli çalışmaya başladığını ve başarılı olmanın kendisini
daha da motive ettiğini belirtti. Başarılı olmasındaki en büyük etkenin üniversitesini
sevmesi olduğunu ekledi.

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK
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Nurten
ZARA

Nurten Zara, Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 65 yaşında ve
emekli mimar olan Zara daha önce örgün eğitimle Yüksek Mimar Mühendis olduğunu,
Açıköğretim Sisteminde de İş İdaresi bölümünü tamamladığını ve şu an 3. bölümden
mezun olduğunu söyledi. Açıköğretim Sistemine ilk defa 1985 yılında başlayan Zara,
okuma hevesinin yaşam boyu eğitim sürecinde etkili olduğunu belirtti. Sosyoloji
bölümünde eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Zara, hapishanelerde çalışma
yapmak istediğini ve kendini sosyoloji alanında yararlı olmaya adadığını belirtti. Temel
çalışma kaynağı olarak ders kitaplarını kullandığını söyleyen Zara, önemli noktaların altını
çizdiğini ve kendi notlarını çıkardığını söyledi. Bütün kitapları baştan sona okuduğunu,
çıkmış sınav sorularını çözdüğünü ve yardımcı kitaplardan yararlandığını belirtti. Zara,
“Anadolum eKampüsten de yararlandım, derslere girip özetleri dinledim.” dedi. Bütün
zamanımı ders çalışmaya ayırdığını ve her gün düzenli olarak çalıştığını ekledi. Zara tüm
öğrencilere “Okuyalım, çalışalım!” mesajını verdi.

Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

6

Ahmet
Fatih
FINDIKLI

Örgün eğitimde Uluslararası Ticaret bölümü mezunu olan Ahmet Fatih Fındıklı, Açıköğretim
sisteminin sağlamış olduğu ikinci üniversite imkânı kapsamında İktisat Fakültesi
Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamladı. Özel sektörde kendi işiyle meşgul olan ve
tarih, siyaset bilimi gibi alanlara ilgi duyan Fındıklı, 4 yıl önce dâhil olduğu sistemden çok
faydalandığını ve keyif alarak eğitimini tamamladığını vurguladı. 5 yaşındaki kızı Çiçek’in
“Baba senin okul arkadaşların nerede? Öğretmenin kim?” gibi soruları sıklıkla sorduğunu
belirtti. Kendisi için temel çalışma kaynağının ders kitapları olduğunu, işlerinin yoğunluğuna
rağmen her bulduğu fırsatta çalıştığını söyledi. Kendisine bölümünü dereceyle bitirmek
gibi bir hedef koymadığını, derslere ilgi duyarak, severek ve isteyerek çalıştığını, bunun
doğal bir sonucu olarak da bölümünün en başaralı öğrencilerinden biri olduğunu ifade
etti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminin güncel gelişmeleri yakından takip ettiğini
ve öğrencilerine başarılı olmaları için her türlü hizmeti sunduğunu belirtti. Açıköğretim
sistemine katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti. Ayrıca, üçüncü üniversite için de
sisteme tekrar kayıt yaptırma niyeti içinde bulunduğu dile getirdi.

Arş.Gör. Bilal SARAÇ
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HakkIı
SABAH

Kocaeli’nde yaşayan Hakkı Sabah, daha önce tamamlayamadığı örgün eğitim hayatından
edinmiş olduğu tecrübelerden yola çıkarak öncelikle Açıköğretim Sistemi Sağlık
Kurumları İşletmeciliği önlisans programını tamamladı. 2018 yılında ise Dikey Geçiş
Sınavı ile kazanmış olduğu Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda
bir süre Açıköğretim sistemine kalite elçisi olarak destek sağladı. Ara sınav ve final
sınavları için öncelikle iyi bir çalışma planı hazırladığını, sonrasında ise bu plana sıkı
sıkıya bağlı kalarak başarılı olduğunu söyledi. Sistemin açık ders imkânı sunmasının, çok
zorlandığı dersleri anlamasına ve bu derslerde başarılı olmasına katkı sağladığını dile
getirdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde başarılı olan öğrencilerle bir araya
gelinmesinin, onlarla iletişime geçilmesinin kendini gururlandırdığını vurgulayan Sabah,
başarılı olmasında bu yaklaşımın da önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Arş.Gör. Bilal SARAÇ
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Mustafa
Sercan
GÜVENÇ

Babasıyla birlikte aile şirketinin başında bulunan Mustafa Sercan Güvenç, 2008 yılından
beri Açıköğretim sisteminin içerisinde. Ancak işlerinin yoğunluğunda dolayı son 4 yıldır
derslere odaklanabildiğini ve bu yıl mezun olduğunu söyledi. Açıköğretim sisteminin bir
öğrencisi olarak Anadolum eKampüs sisteminden, etkileşimli videolardan ve etkileşimli kitaplardan yararlandığını dile getirdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemin çok
başarılı olduğunu ve sahip olduğu merak duygusunun öğrenmesine çok katkıda bulunduğunu belirtti. Ayrıca her bireyin çalışma tekniklerinin farklı olduğunu, bireyin kendisini başarıya taşıyacak yöntemi keşfetmesinin önemi vurguladı. Sadece sınavlarda başarılı olmak
için değil öğrenme eylemini gerçekleştirmek için çalıştığını sözlerine ekledi.

Arş.Gör. Bilal SARAÇ

9

)

Murat
ERDEMOGLU

İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümü öğretim üyesi olan Murat Erdemoğlu
sınavsız ikinci üniversite olanağından faydalanarak İktisat Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
bölümüne kayıt yaptırmış ve bu bölümden de başarılı olarak mezun olmuştur. Başlangıçta
hedefinin 4 yıllık bölüm olmadığını belirten Erdemoğlu kayıt esnasında kararının
değiştiğini ve bunun sonucunda da Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt olduğunu ifade
etmiştir. Kayıt olduktan sonra içerik kontrolü yapan Erdemoğlu kendi takvimine göre ara
sınav ve dönem sonu sınavları için bir çalışma hedefi oluşturmaktadır. En temel başvuru
kaynağının ders kitapları olduğunu belirten Erdemoğlu bunun dışında e-Öğrenme
portalından da yararlandığını ve her üniteyi en az iki kez okuduğunu söylemiştir. Herhangi
bir derece hedefi olmadan Açıköğretim sistemine kayıt olduğunu ifade eden Erdemoğlu
farklı derslere göre farklı çalışma yöntemlerinden yararlandığını ve özellikle zorlandığı
derslerde değişik yöntemlerin (özetler, yardımcı kitap, TV programları gibi) çok fayda
sağladığını belirtmiştir. Çalışırken önce kolay konulara ağırlık veren ve zor konuları sona
bırakarak daha çok zaman ayıran Erdemoğlu için Açıköğretim sistemi öğrencisi olarak
başarılı olmanın sırrı üniversitenin çalışma için sunduğu tüm olanakları kullanmaktır.
Açıköğretim sisteminin sunduğu materyallerin son derece yeterli olduğunu ifade eden
Erdemoğlu başlangıçta yüzyüze etkileşim ihtiyacı hissettiğini ancak e-Öğrenme sisteminin
sunduğu hizmetler sayesinde bunun ortadan kalktığını vurgulamıştır.

Arş.Gör. Çağlar KARAMAŞA
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Zerrin
TEKDOGAN

İktisat Fakültesi /Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan 29 yaşındaki Zerrin Tekdoğan
yaşadığı ortamı değiştirmek istemediği için bu sisteme kayıt yaptırmıştır. Çalışırken daha
çok kitaplardan yararlandığını belirten Zerrin için e-Öğrenme portalı konunun anlaşılabilir olması açısından önem arz etmektedir. Önceki okul hayatında da başarılı olan Zerrin
için dereceye girmede kitap ve e-Öğrenme portalındaki deneme sınavları büyük önem
taşımaktadır. Çalışma planına sadık kalan Zerrin genelde zordan kolaya doğru bir düzen
izlemekte ve her ders için belirli bir zaman aralığı ayırmaktadır. Zor olan dersler için yazarak çalışmayı benimseyen Zerrin diğer derslerde tekrar etme yönteminden yararlanmıştır.
Zor olan dersler için yüzyüze etkileşim ihtiyacı duyduğunu ifade eden Zerrin yaşadığı
şehirde akademik danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak başarılı olduğunu belirtmiştir. Herhangi bir yardımcı kaynaktan yararlanmadığını ifade eden Zerrin için Açıköğretim
sisteminde başarılı olmanın sırrı disiplinli çalışmaktan geçmektedir.

Arş.Gör. Çağlar KARAMAŞA
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Hüseyin
Can
ELMAN

İktisat Fakültesi /Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan ve Bursa/Yenişehir’de
ikamet eden Hüseyin Can Elman ikinci üniversite kapsamında DGS ile sisteme kayıt yaptırmıştır. Ayrıca Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü de bitiren Hüseyin
planlı ve programlı çalışmanın öneminden bahsetmiş ve sınavlardan önce uzun dönemli
bir çalışma planı yaptığını belirtmiştir. Önceki okul hayatında da başarılı olan Hüseyin
Açıköğretim sistemine başlarken kendisine herhangi bir derece hedefini koymadığını ifade etmiştir. Çok zorlandığı İktisat, Hukuk gibi derslere diğerlerine göre daha çok zaman
ayırdığını ve bu şekilde başarıyı yakaladığını söyleyen Hüseyin çalışırken daha çok kitaplardan yararlandığını, yardımcı kitap ve e-Öğrenme portalının da kendisi için faydalı
olduğunu vurgulamıştır. Yüzyüze etkileşime ihtiyaç duyduğunu ancak çeşitli nedenlerle
bunlara katılamadığını belirten Hüseyin tek başına çalışmanın zor olduğunu ve böyle bir
ortamın daha çok yaygınlaştırılmasının öğrencilerin başarısında önemli olacağına işaret
etmiştir.

Arş.Gör. Çağlar KARAMAŞA
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Fatih
UGURAL

1986 Eskişehir/Sivrihisar doğumlu olan Fatih Uğural Süleyman Çakır Lisesini bitirdikten sonra
İktisat Fakültesi/Kamu Yönetimi bölümüne kayıt olmuştur. Kendisinin nitelikli gayrimenkul satımı ve büyük tesislerin yönetimi üzerine bir özel şirketi bulunmaktadır. Sağlıksal nedenlerden
dolayı Açıköğretim sistemini tercih eden Fatih Uğural öğrendiği konulardan kendine hayat
stratejilerinde faydalı olacak kısıtlar oluşturmakta ve bunları hayatına katmaktadır. Açıköğretim öğrencisi olarak temelde kitaplardan yararlanan Fatih bunun dışında e-Öğrenme portalını
kullanarak öğrendiklerini pekiştirmiştir. Her ders için yeterli videonun olmadığını belirtmenin
yanında soru kaynaklarının yetersizliğine deyinen Fatih sınavlarda sorulan sorular ile sistemde çözdüğü sorular arasında soru türü açısından önemli farklılıkların olduğunu ifade etmiştir.
Ayrıca internet ortamında bulunan kaynakların daha çok geliştirilmesinin Açıköğretim sisteminin başarısını yükseltmede önemli olduğunu belirtmiştir. Açıköğretime başlarken dereceye
girmek gibi bir hedefinin olmadığını ifade eden Fatih bölüm tercihinde kendi hayatına yapacağı katkının önemli bir kriter olduğunu vurgulamıştır. İş yaşamında olduğu gibi Açıköğretim
öğrencisi olarak öğrencilik yaşamında da bir çalışma planına sadık kaldığını belirten Fatih çalışırken genelde zordan kolaya doğru bir düzen izlediğini, çok zorlandığı derslerle ilgili olarak
not alma, sık tekrar etme ve bilinçaltı tekniklerinden yararlanarak başarıyı yakaladığını ifade
etmiştir. Farklı derslere göre farklı çalışma yöntemlerini kullanan Fatih teorik derslerde daha
çok konuyu anlama, öze inme tabanlı çalıştığını ve tarih gibi derslerde ise ezberi tercih ettiğini belirtmiştir. Öğrenciliğinin ilk yıllarında yardımcı kaynaklara başvurduğunu belirten Fatih
için e-Öğrenme portalı sayesinde bu ihtiyacı karşılanmıştır. İnternet üzerinden verilen dersler
sonucunda yüzyüze etkileşim ihtiyacının ortadan kalktığını ve kendisinin de son dönemde
yapılan yeniliklerden son derece memnun olduğunu belirtmiştir. Açıköğretim sisteminin kolay
ve ülke için çok faydalı olduğunu belirten Fatih çalışmanın başarı ve kişinin kendisini geliştirebilmesi için anahtar niteliğinde olduğunu vurgulamıştır.

Arş.Gör. Çağlar KARAMAŞA
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Bülent
BAKIR

Bülent Bakır, Endüstri meslek listesi motor bölümünü bitirdikten sonra eğitim hayatına
ara vererek çalışmaya başlamıştır. Şu an Ankara’da özel bir şirkette resepsiyon memuru
olarak çalışmaktadır. İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü 4 yılda başarıyla tamamlamıştır.
Bu başarıya kitaplarını hiç yanından ayırmayarak, düzenli bir şekilde, öncelikle yazarak,
hazırlanan testleri çözerek çalışmıştır. Her yeni dönem öncesi bir sonraki dönemin derslerine hazırlanmaya önceden başladığını belirtmiştir. Kariyerini mali müşavir olarak sürdürmeyi arzu eden Bülent Bakır, 41 yaşında, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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. CEM
IMDAT

34 yaşındaki öğrencimiz Cem İmdat, Kamu Yönetimi bölümünden başarıyla mezun olmuştur. Ekampüs sisteminden oldukça yararlanmış, derslerine öncelikle kitaplarda yer alan
üniteleri teker teker okuyarak, sonrasında ise hepsini tekrar ederek hazırlandığını belirtmiştir. Enerji Bakanlığında çalışmakta olan Cem İmdat, yüksek lisans yapmayı hedeﬂiyor.

Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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Afife
Sahika
.
ALTUNCUOGLU

Açıköğretim Sistemi Kalite Elçilerimizden Afife Şahika Altuncuoğlu Ortaokul ve lise eğitimini Saint Benoît Fransız Lisesinde tamamlayarak Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İktisat Bölümünü bitirmiştir. Uzun yıllar bankacılık yapan Şahika Hanım dış ticaret konusunda uzman bir eğitmendir. Ülkemizi ve dünyayı daha yakından tanıyıp anlayabilme,
olayları daha rahat yorumlayabilme ve farklı bakış açılarını edinebilme arzusuyla ikinci
üniversite kapsamında Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümüne kaydolmuş ve 4 yılda başarıyla mezun olmuştur. Derslerine her gün düzenli olarak çalışmış, sınava kadar olan
süresini ders sayısına bölerek her gün öncelikle kitaplardan üniteyi okuyup özetleri tekrar
ederek hazırlandığını belirtmiştir. Çevrimiçi kaynaklardan, kitapların sonunda öğrencilerine önerilen dersle alakalı kaynaklardan yararlanarak, sınavdan öncesinde de çıkmış soruları tekrar ederek, zihin haritaları hazırlayarak çalışmıştır. 1955 İstanbul doğumlu Şahika
Hanım, iki evlat ve bir torun sahibidir.

Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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Zülal

BASTOPÇU
.

Kimya Mühendisi olan Zülal Hanım 46 yaşında, evli ve iki çocuk annesidir. Emekli olan
Zülal Hanım şu an Ankara’da serbest denetçi olarak çalışmaktadır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünü okuyup mezun olmuştur. Daha sonra hep okumak istediği işletme
bölümüne kayıt olmuş ve başarıyla tamamlayıp mezun olmuştur. Mühendis kökenli olan
Zülal Hanım, sosyal bilimler alanındaki derslerine hazırlanabilmek için öncelikle kendine
uygun bir öğrenme metodunu belirlemeyi tercih etmiştir. Zihin haritaları olarak bilinen
yöntemi uygulamış ve her ders için farklı bir yöntemle çalıştığını belirtmiştir. Bazı dersleri
yazarak, bazılarında görsel grafikler hazırlayarak çalıştığını belirten Zülal Hanım, çevrimiçi kaynaklardan oldukça faydalandığını söylemiştir. Kitapların özenle hazırlandığını ve
başucu kitabı olarak muhafaza ettiğini eklemiştir.

Arş.Gör. Dilşad TEKİN
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Günay
KABAOGLU

Azeri uyruklu olan Günay Kabaoğlu erken yaşta evlenmesine rağmen okuma sevdasından vaz geçmemiş. Tek diplomayla yetinmeyen Kabaoğlu, Açıköğretim Sosyal Hizmetler
Bölümünü bitirir bitirmez Sosyoloji Bölümüne kaydını yaptırmış. Sosyoloji Bölümünü de
başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrencimiz Açıköğretim hikâyesini
bizlerle paylaşıyor: “Erken yaşta evlilik yaptığım için okumak hep içimde ukdeydi benim.
Açıköğretim benim için çok iyi bir şans oldu. Öğrenim hayatım boyunca kitaplardan ve
eKampüs sisteminden çok yararlandım; hepsi hayatıma bir şeyler kattı diyebilirim. Bu
nedenle Açıköğretimi sadece bir sınav olarak değil, hayatımın her alanında yararlanabileceğim bir değer olarak gördüm hep.” Biz de azimle zoru başaran öğrencimizi tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

Arş.Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
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Muhammed
Ahmet .
TANRIVERDIİ

1975 yılı Bursa doğumlu olan Muhammed Ahmet Tanrıverdi dereceye giren başarılı öğrencilerimizden biri. Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını tamamlayan Tanrıverdi, özel sektörde çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra kariyer
hayatını çok uluslu bir şirkette satış pazarlama bölüm müdürü olarak sürdürüyor. Teknik
alanda know how bilgisinin yanı sıra işletme alanında da kendini yetiştirmek istediğini
belirten öğrencimiz, tercihini İşletme Bölümünden yana kullanmış. Bölümün kendisi için
çok faydalı olduğunu dile getiren Tanrıverdi sözlerini şöyle sürdürüyor: “Açıköğretime kaydolduğumda temel amacım mezun olmak ya da derece yapmak değildi. Her dönem 5-6
kitabı hakkıyla okuyup bilgi edinmekti. Açıkçası Açıköğretim kitaplarını çok beğendim.
Bunun yanı sıra online ortamda da en çok eKampüs sisteminden yararlandım diyebilirim.”
Hedefi derece yapmak olmasa da okumayı çok ciddiye alan Tanrıverdi, bu başarıyı planlı
çalışma disiplini sayesinde yakaladığını belirtiyor. Biz de Açıköğretim ailesi olarak üstün
başarılı öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Arş.Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
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Deniz
KOS
.

Aslen Giresunlu olan Deniz Koş evli ve 3 çocuk annesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ön Lisans programından mezun olduktan sonra Açıköğretime lisans tamamlamak amacıyla kaydolan Koş, çalışma ve aile hayatı nedeniyle öğrenim hayatına bir
süre ara vermek zorunda kalmış. Mezun olma hayalini bu sene gerçekleştiren öğrencimiz,
dereceye giren öğrenciler arasında birinciliğe adını yazdırmayı başarmış. Kendisine bu
başarıyı nasıl yakaladınız? diye sorduğumuzda, yoğun çalıştığı için sadece sınava yakın
dönemlerde çalışabildiğinin altı çiziyor ve ekliyor: “Çocuklarımla birlikte çalıştığımız için
genelde salonu etüt merkezi gibi kullandık. Sınav dönemine en çok eKampüs sisteminde
yer alan özetler, çıkmış sorular, konu anlatımları ve mobil uygulamalardan yararlandım ve
planlı çalışarak başarıyı yakaladım.” Öğrenmeyi çok sevdiğini ve kültürel anlamda kendini
donatacak şeylerden çok hoşlandığını dile getiren öğrencimizi tebrik ediyor başarılarının
devamını diliyoruz.

Arş.Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
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Sena
ERDOGAN

Sena Erdoğan, Açıköğretim Fakültesi İlahiyat bölümünden mezun oldu. 21 yaşında olan
Erdoğan, bir firmada muhasebeci olarak çalışıyor. 2017 yılında Açıköğretim Sistemine kayıt olan Erdoğan, İlahiyat okumayı hep istediğini bu yüzden bu bölümü tercih ettiğini
söyledi. Ders çalışırken kitapları okuyup, önemli yerlerin altını çizdiğini, canlı dersleri izlediğini ve Anadolum eKampüsten çok yararlandığını belirtti. Sınav döneminde ise soru
çözümü ve konu tekrarı yaptığını ifade etti. “Açıköğretimde insan hem kendinin öğretmeni
hem de öğrenci oluyor.” diyen Erdoğan, başarılı olmak için çok vakit ayırmak ve çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Arş. Gör. Gamze Tuna BÜYÜKKÖSE
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Selin
Gizem
ORUÇ

Selin Gizem Oruç, Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünden birincilikle mezun
oldu. 40 yaşında ve bir çocuk annesi olan Oruç, daha önce Tarih Öğretmenliği ve Sosyal
Hizmetler bölümlerinden mezun olduğunu ve okumayı çok sevdiğini belirtti. Kitabı en
az birkaç kez okuyup, altını çizip, küçük notlar alarak çalıştığını ve sınavdan önce son iki
hafta tüm dersleri yeniden tekrar ettiğini söyledi. Kitaba ek olarak Anadolum eKampüste
yer alan tüm öğrenme malzemelerinden yararlandığını ifade etti. Açıköğretimde başarılı
olabilmek için disiplinli çalışmak ve hiçbir konuyu hafife almamak gerektiğini belirten
Oruç, “Örgünde bu kadar çalışmamıştım. Örgünden daha çok zorlandım, her gün düzenli
çalıştım. Örgünden herkes daha kolay olduğunu düşünüyor. Fakat daha çok disiplin gerektiriyor.” dedi.

Arş.Gör. Gamze Tuna BÜYÜKKÖSE
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Esin
ERSÖZ

Esin Ersöz, Açıköğretim fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Açıköğretim Sistemine katılan Ersöz, herhangi bir kurumda çalışmadığını ve bu nedenle
derslerine daha iyi odaklanabildiğini belirtti. Ana çalışma kaynağı olarak ders kitaplarını
kullandığını ve kitapta önemli gördüğü yerlerin altını çizerek çalıştığını söyledi. Ek olarak çalıştığı ünitelerle ilgili makaleleri araştırıp okuduğunu ifade etti. Felsefe öğretmeni
olmayı hedeﬂeyen Ersöz, “Sessiz bir ortamda, yanımda kimse olmadan çok verimli çalışıyorum.” Dedi. Derslerine düzenli çalışıp, sınav öncesinde de önemli gördüğü kısımları tekrar
ederek derslerini geçtiğini ifade etti.

Arş.Gör. Gamze Tuna BÜYÜKKÖSE

23

)

Büsra
.
RAMOGLU

Büşra Ramoğlu, İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden birincilikle mezun oldu. 26 yaşında
ve bir çocuk annesi olan Ramoğlu, erken yaşta evlendiğini ve içinde okuma isteği kaldığını, bu nedenle Açıköğretim Sistemine kayıt yaptırdığını belirtti. En çok faydalandığı kaynağın kendisine verilen kitaplar olduğunu, ek olarak Anadolum eKampüs Sistemindeki her
malzemeyi kullandığını ifade etti. Ramoğlu, “Kitapta özellikle yanlara bırakılan küçük boşluklar benim çok hoşuma gidiyordu. O küçük boşlukları kendi cümlelerimle doldurdum”
diyerek ders çalışırken okuduklarını özetlediğini söyledi. Açıköğretim Sistemindeki diğer
öğrencilere pes etmemelerini ve düzenli bir şekilde çalışmalarını tavsiye etti. “Hem anne
olup hem örgün eğitim almak benim için imkansız gibiydi, bana bu fırsatı sunduğunuz için
teşekkür ederim.” sözleriyle Açıköğretimden memnuniyetini dile getirdi.

Arş. Gör. Gamze Tuna BÜYÜKKÖSE
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.
ILKEM
ATAK

41 yaşındaki İlkem Atak, Ankara’da İnşaat Yüksek Mühendisi olarak görev yapıyor. Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğrenci olan Atak, önceleri Psikoloji bölümü okumak
istediğini ancak Açıköğretim Sisteminde yer almadığını öğrenince Sosyoloji bölümünü
tercih ettiğini ve bu tercihinden dolayı da çok mutlu olduğunu belirtiyor. Sosyoloji bölümünü çok severek okuduğunu ekleyen Atak, özellikle eKampüs sistemini etkin kullandığını söylüyor. eKampüs sistemi kapsamında yer alan videolar, özetler ve sorularla öğrenelim
malzemeleri en çok yararlandığı öğrenme malzemeleri arasında. Sınavlara çalışırken özellikle sınav dönemlerine yakın yoğunlaştığını, hatta iş yerinden izin aldığını vurguluyor.
Zor diye bir kavram olmadığını belirten Atak, “Hayatım boyunca hedeﬂerimi hep yüksek
tutarak başarıyı ulaştım” diye ekliyor. eKampüsü birincil kaynak olarak belirleyen öğrencimiz, kendi çalışma yöntemi olarak özet çıkardığını ve kitabın üstünde renkli kalemlerle
vurgulamalar yaptığını belirtiyor. İlk zamanlarda yardımcı kitap kullansa da daha sonra
eKampüs sistemi ortaya çıktığı için bu tür yayınlara gerek görmediğine dikkat çekiyor.
Diğer öğrencilerle etkileşim adına bölümdeki öğrenci arkadaşlarıyla sosyal medyada grup
oluşturarak birbirlerine destek olduklarını belirten Atak, her program için insanların sosyalleşebileceği üniversite eliyle oluşturulabilecek kurumsal bir sanal sınıfa ihtiyaç olduğunu ekliyor.

Arş. Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Ozan
. .
AKÇIVI

1976 yılında doğan Ozan Akçivi, Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun biri
olarak, Açıköğretim Sisteminden çok memnun kaldığını ve bu tercihinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtiyor. Daha önce üniversite sınavlarında Sosyoloji Bölümünü kazandığını
ama bir tercih hatası yüzünden gidemediğini; ama içinde bir ukde olarak kaldığı için bu
bölüme başladığını söylüyor. Bundan önceki eğitim hayatında da bölüm üçüncülüğü gibi
başarılarının olduğunu belirten Akçivi, Açıköğretim Sistemine başlamadan önce kendine
bir başarı çıtası koyduğunu da ekliyor. “Eksik bırakma yöntemi” adı verilen bir yöntemle
çalıştığını ve bu yöntemle diğer öğrenci arkadaşlarına da yardımcı olduğunu belirten
öğrencimiz, çok zamanı olmadığı için not alma, altını çizme gibi teknikler kullanmaktan ziyade, eKampüs sistemi üzerindeki malzemeleri kullanarak bu yönde destek aldığını
vurguluyor. “Herşeyden önce bir programım var” diyen Akçivi, öncelikle kitabın ünitesini
detaylarıyla okuduğuna dikkat çekiyor. Mümkün olduğunca çok öğrenme malzemesi ile
çalıştığını ve eKampüs sisteminin bu konuda oldukça yeterli olduğunu belirtiyor. Yardımcı
kitapları hiç kullanmadığını söyleyen öğrencimiz, “Açıköğretim Sisteminin kaynakları çok
yeterli” diye ekliyor. “Derslerimin çok zorladığı zamanlar oldu” diyen Akçivi bazı zamanlar
öğretim elemanlarıyla yüzyüze etkileşim ihtiyacı hissettiğini vurguluyor. Bölüm arkadaşlarıyla iletişim halinde olduğuna da dikkat çeken öğrencimiz, Whatsapp grupları yoluyla
birbirlerine destek olduklarını ve bu iletişim ihtiyacını giderdiklerini belirtiyor.

Arş. Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Necmettin
ÖZKARDESŞ
.

Mersin’de yaşayan 34 yaşındaki Necmettin Özkardeş Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm birincisi olarak bu büyük çatının altında başarılı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtiyor.
Daha önce örgün eğitimde, eğitiminin yarım kaldığını belirten Özkardeş, yaptığı işle ilgili
bir bölüm okumak istediğini ve bölümü bu nedenle seçtiği söylüyor. Mesleki deneyiminin
birinci olmasında büyük katkısı olduğuna dikkat çeken Özkardeş, uygulamada uzun yıllar
sektörde çalıştığını ve birikim kazandığını, ancak teorik eksikliğini bu bölümü bitirerek
kapattığını belirtiyor. Tablet kullanarak eKampüs’teki videoları izlediğini ve eKitapları okuduğunu söyleyen öğrencimiz, basılı kitapları hiç açmadığını; sadece eKitapları indirerek
tablet üzerinden okuduğunu; çizme, not alma gibi eylemleri de her zaman elektronik ortamda gerçekleştirdiğini vurguluyor. Yardımcı kitap aldığını ama hiç kullanmadığını söyleyerek, “Temel çalışma kaynağım tamamen Açıköğretim Sisteminin kendi kaynakları” diye
ekliyor. Birinci olmak gibi bir hedef koymadığını ve bölüm birincisi olmasını sürpriz olarak
karşıladığını belirten öğrencimiz, “Okulu bitirmek olmazsa olmazlarımdandı” diyor.

Arş. Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Tülin
GEBELEK

38 yaşında olan Tülin Gebelek, Açıköğretim Fakültesi Önlisans programlarından biri olan
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun oldu. Gebelek, dördüncü üniversite kapsamında Açıköğretim sistemine dahil olduğunu dile getirdi. Büyük bir heyecanla
Açıköğretim sistemine dahil olduğunu dile getiren Gebelek, bu süreç boyunca Açıköğretim kitaplarından ve eKampüs hizmetinden faydalandığını ve bu kaynakların başarılı
olmasında önemli bir paya sahip olduğunu düşünüyor. Bir çalışma planı yapması ve bu
plana sadık kalması da Gebelek’e göre başarılı olmasının altında yatan diğer bir sebep
olarak ön plana çıkıyor.

Arş. Gör. Hakan KILINÇ

28

Mürüvvet
BOZNA

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan emekli olan Mürüvvet Bozna 55 yaşında. Mersinli olan Bozna,
Açıköğretim Fakültesi lisans programlarından biri olan Sosyoloji programından mezun
oldu. En büyük hayalinin danışmanlık yapmak olduğunu dile getiren Bozna, Açıköğretim
Fakültesi sayesinde bu hayalinin gerçekleştiğini belirtti. Bozna, başarısının sırrını ise Açıköğretim kitaplarına borçlu olduğunu düşünüyor.

Arş. Gör. Hakan KILINÇ
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Füsun
YASAR
.

İkinci üniversite kapsamında spor yönetimini bitirmiş olan Füsun Yaşar, pilates hocalığı
yapıyor. Uzun yıllar spor yaptığını dile getiren Yaşar, Açıköğretim programları arasında
kendisine en yakın olarak spor yönetimi bölümünü gördüğünü ve bu nedenden dolayı
bu programı seçtiğini ifade etti. Örgün sistemin yanı sıra uzaktan eğitim yoluyla kendisine ikinci üniversite kapısını açan Açıköğretim Fakültesi’ne minnettar olduğunu belirten
Yaşar, Açıköğretim Sisteminin içine girdikten sonra her şeyin bir düzen içinde ve yerli yerinde olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. eKampüs sisteminin kusursuz
olduğunu dile getiren Yaşar, bu platformdaki öğrenme malzemelerinin başarısını artırdığına dikkat çekti. Her gün düzenli olarak eKampüs platformuna giren Yaşar, başarısını
buna borçlu olduğunu söyledi.

Arş. Gör. Hakan KILINÇ
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Ahmet
)

KANBEROGLU

Makine mühendisi Ahmet Kanberoğlu 41 yaşındadır ve Ankara’da ikamet etmektedir. Çalışma Ekonomisi programını 3.5 yılda tamamlayarak 2018’de başarıyla mezun olan Kanberoğlu, uzun zamandır okumak istediği bu bölümü ikinci üniversite olarak tamamladığını belirtmiştir. Programı birincilik derecesiyle tamamlayan mezunumuz yoğun çalışma
temposundan arta kalan zamanlarında ve ancak akşam saatlerinde çalışmaya vakit bulabildiğini dile getirmiştir. Açıköğretim ders kitaplarının tüm ünitelerini okuma parçaları
da dahil olmak üzere dikkatle okuduğunu ve sınav öncesinde de çıkmış sorulara çalışarak
sınavlara hazırlandığını belirten Kanberoğlu, dışardan ilave kaynaklara ihtiyaç olmadığını
hatta yardımcı kaynakların eksik ya da güncel olmayan bilgiler de içerebileceğini ve bu
yüzden yanıltıcı olabileceğini de önemle vurgulamıştır. Kanberoğlu kendi başarısından
yola çıkarak öğrencilere öz disiplinle konuları biriktirmeden planlı bir şekilde çalışmalarını ve ders kitaplarını titizlikle okumalarını tavsiye etmektedir.

Arş.Gör. Mine KARAKUŞ YETKİN
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Cengiz
.
BINEK

1973 doğumlu Cengiz Binek Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Binek, İktisat programı 2018 mezunudur. Liseyi de
dışarıdan tamamlamış olan mezunumuz, çalışma ve yaşam koşullarının zorluğuna rağmen
azimle eğitimine devam edip mezuniyet başarısını elde etmiştir. Kişisel gelişimine önem
verdiği için bu programa kaydolduğunu belirten Binek, eğitim sürecinin bilgi birikimini arttırma ve günceli takip etme konusunda önemli katkılar sağladığını vurgulamış, bu
açıdan en çok ilgisini çeken dersin de Girişimcilik olduğunu dile getirmiştir. Öğrenimi
boyunca ders çalışma sürecinde ağırlıklı olarak e-öğrenme malzemelerinden yararlanan
mezunumuz özet çıkararak, not tutarak ve soru çözerek sınavlara hazırlanmış, soru çözme
konusunda eKampüs’ü kullanmaya başlamadan önce yardımcı kaynaklara da başvurduğunu belirtmiştir. Farklı öğrenme ortamları sunması açısından Açıköğretim Sisteminde
okumanın kendisi için avantaj sağladığını ifade eden Binek için bu Sistemin öne çıkan
avantajları, ihtiyaç duyduğu tüm kaynakların eKampüs ortamında internet üzerinden
erişilebilir olması ve zaman açısından esneklik sağlamasıdır. İş hayatından ve aile sorumluluklarından geriye kalan kısıtlı zamanlarında ders çalışabilen, maddi nedenlerle bir
dönem eğitimini dondurmak zorunda kalan mezunumuzun ifadesiyle: “Rüyamı gerçekleştirdim diyebilirim... Düşünüyorum, okuyamayan, rüyalarında okuyan insanlara, fırsat eşitliği sağlanmayan öğrencilere bir fırsat tanınmış, Anadolu Üniversitesi aracılığıyla olmuş.
Ne kadar teşekkür etsek azdır.”

Arş.Gör. Mine KARAKUŞ YETKİN
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Muharrem
AKAYDIN

63 yaşındaki Muharrem Akaydın, Eskişehir’de yaşamaktadır. Anadolu Üniversitesi İktisat
mezuniyetinin üzerine ikinci üniversite olarak 2016’da başladığı Adalet programından
2018’de mezun olmuştur. 35 yıllık devlet memuriyeti birikimi ardından emekli cezaevi
müdürü olan Akaydın iki çocuk babasıdır ve dört torunu vardır. Akaydın, dikey geçişle
Hukuk Fakültesi’ne geçmek amacıyla ikinci üniversite olarak girdiği programa, kişisel ilgisi olarak başladığını belirtmiştir. Ailesi ve torunlarından arta kalan zamanlarda ve geç
saatlerde çalışma imkanı bulduğunu söyleyen Akaydın her gün yaklaşık iki saatini ders
çalışmaya ayırmış hatta eşinin ifadesiyle zaman zaman “gece ikilere üçlere kadar oturduğu” olmuştur. Onur derecesiyle mezun olan Akaydın, mesleki birikiminin ve her gün bir
ünite konusunu bitirecek şekilde düzenli bir çalışma programının bu başarısında etkili
olduğunu belirtip ayrıca her kitabı iki defa gözden geçirdiğini de eklemiştir. Mezunumuz
bu düzenli çalışma sürecinde, Açıköğretim ders kitapları ve Anadolum eKampüs dışında
başka bir ek kaynağa ihtiyaç duymamıştır. Kendisinin de üç arkadaşıyla birlikte haberleşerek karşılıklı çalışarak derslere hazırlandığını belirten Akaydın’ın öğrencilere tavsiyesi,
ders konularını karşılıklı istişare ederek çalışmalarıdır. Çalışırken, konuların amaçlarına, ne
anlatmak istediklerine ve temel başlıklarına dikkat etmenin önemli olduğunu vurgulayan
Akaydın, sınavlarda sorulan bazı satır arası – detaylı soruların özellikle genç öğrenciler
için sıkıntı yaratabileceğini de parantez içinde belirtmiştir.

Arş.Gör. Mine KARAKUŞ YETKİN
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Sait
ATACAN

İzmir Bergama’da yaşayan Sait Atacan, 36 yaşında, evli ve iki çocuk babasıdır. Adliyede
memur olarak çalışan ve 2012’den beri Açıköğretim Sisteminde öğrencimiz olan Atacan,
sırasıyla Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi ve Adalet programlarını onur dereceleriyle
tamamlamış ve bu sene Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Bölümü’nden birincilikle mezun olmuştur. Altı yıla üç diploma sığdıran bu azimli mezunumuz ileride koşulları
elverdiği taktirde Eskişehir’de mühendislik okuyarak öğrenimine devam etmeyi hedeﬂemektedir. Başarılarını disiplinli çalışmasına borçlu olan Atacan, Anadolu Üniversitesi’nin
yayınları ve kitaplarını titizlikle okuyup not tuttuğunu, yaklaşık bir ayda tüm konuları
bitirdikten sonra, çıkmış sorularla kendisini ölçtüğünü, sonra sınava kadar kalan zamanda
da Anadolum eKampüs sistemindeki öğrenme malzemelerinden faydalandığını belirtmiştir. Çalışma hayatının yanında, sıkı çalışma programını takip edebilmesi Atacan’ın son
altı yılda sosyal yaşamından ciddi anlamda ödün vermesiyle mümkün olmuştur. Ancak
mezunumuz, Anadolu Üniversitesi’nde katıldığı uygulama derslerinde tanıştığı arkadaşlarıyla iletişimlerine devam ettiklerini, dersler konusunda fikir alış verişinde bulunduklarını
da ifade etmiştir. Öğrenim sürecinde en çok zorlandığı derslerin Fizik I ve II olduğunu söyleyen Atacan, bu derslerde e-mail yoluyla ulaştığı hocalardan, katıldığı canlı derslerden
ve farklı internet platformlarındaki fizik hocalarının konu anlatımlarından destek aldığını
belirtmiştir.

Arş.Gör. Mine KARAKUŞ YETKİN
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Gökhan
.
ZENGIN

Gökhan Zengin 39 yaşında İstanbul’da yaşıyor, evli, bir çocuk sahibi, bir firmada bilgi işlem müdürü olarak çalışıyor. Bilgi yönetimi bölümünü başarıyla tamamladı. Mesleğine yakın ve ilgi alanı olan bir bölüm olduğu için hiç zorluk yaşamayan Zengin
uygulamalı derslerin ve fakülte tarafından bölüme has verilen yazılımların büyük faydasını gördüğünü aktarıyor. Sınavlara eKampüs üzerinden kitaplarını okuyarak hazırlanmış.

Arş.Gör. Nur ÖZER CANARSLAN
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Muzaffer
OTMAN

Muzaffer Otman, 1960 doğumlu, 58 yaşında, emekli, evli, iki mühendis çocuğu var, adalet bölümünü başarıyla tamamladı bundan sonrasındaki hedefi ise Hukuk okumak.
Adalet bölümüyle tanışma hikayesi geçirdiği bypass ameliyatında kardiyoloğunun masasında gördüğü Açıköğretim Borçlar hukuku kitabı ile olmuş. Doktoruyla Açıköğretim
sistemi hakkındaki sohbeti onda yeni bir ufuk açmış ve büyük bir heyecanla kayıt olmuş. Kitaplar, eKampüs ders videoları, canlı dersler en sık kullandığı materyaller olmuş.

Arş.Gör. Nur ÖZER CANARSLAN
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Dilek
ERKAN

Dilek Erkan, Ankara’da yaşıyor, 44 yaşında, ev hanımı ve bundan sonraki en büyük hayali anne çocuk eğitimcisi olabilmek. Anadolu Üniversitesi Sosyal hizmet önlisans mezuniyetinden sonra dikey geçişle sosyoloji bölümünü başarıyla tamamlamış. 2013 yılında
oğlunun üniversite sınavına girmesiyle açıköğretim sistemini fark ederek kendisi için de
hiçbir şeyin geç olmadığını düşündüğünü ve böylece ve üniversite sınavına başvurduğunu
aktarıyor. Yüksek puan aldığı üniversite sınavından ailevi nedenlerle açıköğretimi tercih
etti. 4 yıl boyunca planlı, programlı, günü gününe her şeye rağmen çalıştı. “Tüm kitaplarım, hatta kitaplarımın poşetleri bile benim için çok kıymetli çünkü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi benim için hayatımda pahabiçilemez bir değer sundu.” diyor.

Arş.Gör. Nur ÖZER CANARSLAN
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Mervenur
NUMALAN

26 yaşında evli ve bir çocuk annesi olan Mervenur Numalan, Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programından mezun oldu. Ailevi nedenlerden dolayı örgün öğretime başlayamadığı
için Açıköğretim Sistemine 2011 yılında dahil olan Numalan, başarılı olmak için bir hedef
koyduğunu ve bunu başardığını ifade etti. Çalışma yöntemiyle ilgi olarak, sınav haftalarından en az 15 gün önce çalışmaya başladığını, özet çıkararak ve ünite sonunda bulunan
soruları çözerek hazırlandığını daha sonra eKampüs sisteminin hayata geçmesiyle, buradaki ders malzemelerinden özellikle de videolardan yararlandığını söyledi. Açıköğretimin
zor bir sistem olduğunu fakat özveriyle ve sistemli bir şekilde çalışarak başarılı olunabileceğini ifade etti.

Arş.Gör. Sibel ŞAHİN
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Nevin
GÜNEY

Nevin Güney, 1961 doğumlu ve emekli. 2008 yılında aftan yararlanarak başladığı İktisat
Lisans Programından mezun oldu. Çalışma yöntemiyle ile ilgili, Açıköğretim Sistemi kitaplarının fazla detaylı olduğunu ifade ederek yardımcı kaynaklardan yararlandığını ve son 10
günde eKampüs sisteminde bulunan sorulardan günlük en az 100 soru çözdüğünü söyledi.
Genellikle bir kitabı üç kez tekrar ettiğini daha sonra test çözümleri yaptığını ifade eden
Güney, başarmak için çok çalışmak gerektiğini ifade ederek düzenli ve programlı çalışma
ile başarılı olunabileceği vurguladı. Açıköğretim Sisteminin zor bir sistem olduğunu ve
zaman zaman yüz yüze etkileşim ihtiyacı da duyduğunu dile getiren Güney, Açıköğretim
sistemin Facebook da bulunan AÖF Anadolum sayfasının kendisi gibi öğrenci olanlarla
iletişim kurmak için güzel bir ortam sunduğunu ifade etti.

Arş.Gör. Sibel ŞAHİN
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Veysel
TOPUZ

1989 Çankırı doğumlu Veysel Topuz, Ankara’ da memur olarak çalışıyor. İlk olarak 2010 yılında Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programından mezun olan Topuz daha sonra
Dikey Geçiş ile İşletme Programına geçiş yaparak bu yıl mezun oldu. Çalışma hayatından
dolayı Açıköğretim Sistemini tercih ettiğini ifade ederek çalışma saatleri dışında kalan
zamanlarda ders çalıştığı söyleyen Topuz, eş zamanlı olarak eKampüs de bulunan videolardan dersleri dinleyip kitaplardan takip ederek ve deneme testlerini çözerek sınavlara
hazırlandığını ve zaman zaman da yardımcı kaynaklara başvurduğunu belirtti. Topuz’a
göre başarılı olmanın yolu kararlı olmaktan geçiyor.

Arş.Gör. Sibel ŞAHİN
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Büsra
.
Sahin
.

Büşra Şahin Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler programından 25
yaşında mezun olan Büşra Şahin özel sektörde muhasebeci olarak çalışmaktadır. Şahin iş
nedeniyle Açıköğretim sistemini tercih ettiğini belirtmektedir. Başlangıçta dış kaynaklardan destek alan Şahin ek kaynaklardan yararlandığını ve çıkmış sınav sorularını çözerek
çalıştığını dile getirmektedir. Ders kitaplarından hazırladığı notların dersleri geçmekte
çok faydası olduğunu ifade etmektedir.

Arş.Gör. Volkan ŞEYSANE
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Oguzhan
ALTUNAY

Oğuzhan Altunay Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Oğuzhan Altunay ikinci üniversite olarak Lojistik Bölümünden birincilikle mezun
oldu. Programı üç yılda bitiren Altunay İngilizce bilgisini öğretmenlik dışındaki alanlarda
değerlendirebilmek için Lojistik bölümünü tercih etmiştir. Altunay çalışırken Anadolum
e-Kampüsteki videoların oldukça faydalı olduğunu dile getirmektedir. Altunay başarılı
olmak için sınavlara düzenli çalışmayı tavsiye etmektedir.

Arş.Gör. Volkan ŞEYSANE

42

Kübra Nur
KUYUMCU

Kübra Nur Kuyumcu Eczane Hizmetleri bölümünü birincilikle bitiren Kuyumcu aynı zamanda örgün kimya programı öğrencisidir. Kübra Nur Kuyumcu kitapların yanı sıra çıkmış
sınav sorularının faydalı olduğunu dile getirmektedir. Kuyumcu ayrıca Anadolum eKampüsteki materyallerden büyük ölçüde faydalandığını belirtmektedir. Kuyumcu için en
önemli öğrenme kaynağını çıkmış sorular oluşturmaktadır.

Arş.Gör. Volkan ŞEYSANE
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Mertcan .
ERDENERIN

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Mertcan Erdenerin Ankara’da yaşıyor. Açıköğretim sisteminin başarılı ve kurumsal bir niteliğe sahip olduğunu dile getirmektedir. Erdenerin çıkmış sorular, ünite özetleri ve canlı dersler gibi Açıköğretim sisteminde sunulan
ders malzemelerinin oldukça faydalı olduğunu ifade etmektedir. Kamu Yönetimi eğitimi
almayı planlayan Erdenerin başarının sırrını sistemli çalışma olarak tanımlıyor.

Arş.Gör. Volkan ŞEYSANE
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Suzan
SAGER

Evli ve çocuk sahibi olan Suzan Sağer 22 yıldır Bursa’da Turizm sektöründe çalışmaktadır.
İlk Turizm ve Otelcilik programı ile Açıköğretim sistemi ile tanışan Sağer ardından Uluslararası İlişkiler bölümüne devam etmiştir. Erken yaşta evlenip çocuk sahibi olan biri olarak
Açıköğretim sisteminin büyük bir imkan sunduğunu vurgulamaktadır. Çıkmış sınav soruları
ile ünite özetlerini faydalı bulan Sağer yüksek tempoda çalışanlar için açık ve uzaktan
öğretimin eğitim fırsatı sunduğunu dile getirmektedir.

Arş.Gör. Volkan ŞEYSANE
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.
İInci
ÇALIK

1981 doğumlu olan İnci Çalık, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Halıcılık
Teknikerliği ön lisans bölümü mezunu. Ön lisans eğitiminden sonra bir holding de
yönetici asistanı olarak iş hayatına başlayan Çalık, bir yandan çalışırken bir yandan da
lisans eğitimini tamamlamak istediği için dikey geçiş olanaklarını inceledi. 2011 yılında
İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne dikey geçiş yapan Çalık, iş ve eğitim hayatını bir
arada götürmek için Açıköğretim Sistemini tercih etti.
İş hayatına kısa bir süre sonra mola veren Çalık, bu süre zarfında eğitimine odaklandı.
Son sınıfta formasyon eğitimini de tamamlayan Çalık, İnsan Kaynakları Bölümü’nde
çalışmak istediği için İşletme Bölümünü tercih etti. Çalık, sınavlara hazırlanırken öncelikle
Açıköğretim Sistemi kitaplarını okuduğunu, ünite sonlarındaki örnek soruları çözdüğünü
belirtiyor. Eğitimine devam eden öğrencilere de başarılı olmaları için AÖF kitaplarını
okumalarını, ezberlememelerini ve çıkmış soruları incelemelerini tavsiye ediyor. Çalık,
“Hayallerimi bir diplomaya sığdırmak istemedim. Belki ilerde bir diplomam daha olur”
diyerek eğitim hayatına yaşam boyu devam edeceğini belirtiyor.

Arş.Gör.Dr. Gökhan ÖNDER
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Emine
ALTUN

Emine ALTUN, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2018 yılında birincilikle mezun oldu.
Marmaris’te Deniz Kuvvetlerine bağlı kütüphanenin sorumlusu olan ALTUN, alana olan
ilgisi nedeniyle Türk Dili ve Edebiyatı’na yönelmiş. Altun’un Açıköğretim Sistemine
katılmadan önce örgün eğitim deneyimi de olmuş. Çalışırken, dilediği yer ve zamanda
eğitimine devam edebilme kolaylığı Altun’u Açıköğretim Sistemine yönlendiren en temel
unsur olmuş.
Çalışırken sınava girmek için değil öğrenmek için çalıştığını ifade eden Altun öncelikle
açıköğretim kitaplarından yararlandığını belirtiyor. Ünite ünite okuyarak sınavlara
hazırlanan Altun, çalışma prensibini şu şekilde ifade ediyor: “Öğrenmek için çalışırsanız
kesinlikle öğrenirsiniz sınavlarda da soru kaçırmazsınız”.
Üniversite eğitimine başlayacak olan öğrencilere Açıköğretim Sistemini tavsiye eden
Altun, Açıköğretim Sisteminde başarılı olmaları içinde öğrencilere kitap okur gibi AÖF
kitaplarını anlayarak takip etmelerini tavsiye ediyor ve ekliyor: “Sınav geçeceğim diye
hazırlanmasınlar, kitapları aldıkları gibi okumaya başlasınlar, boş zamanlarında. Kitap
okumadan hiçbir şey olmuyor. Öğrenme olmuyor”.

Arş.Gör.Dr. Gökhan ÖNDER
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