
1
A Ç I K Ö Ğ R E T İ M  /  E - B Ü L T E N

A Ç I K Ö Ğ R E T İ M S AY I :  2 3 / I T A R İ H :  A R A L I K  2 0 1 6

Sahibi
Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN

Anadolu Üniversitesi
Açıköğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Yücel GÜNEY

Yayın Kurulu
 Yrd.Doç.Dr. Gökhan KUŞ   Yrd.Doç.Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ   Yrd.Doç.Dr. Nurhan ŞAKAR   Yrd.Doç.Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKİN 

 Yrd.Doç.Dr. Serap CAVKAYTAR   Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER   Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN   Arş.Gör. Kübra AŞAN 
 Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER   Arş.Gör. Gökhan ÖNDER   Arş.Gör. Ece DOĞANTAN   Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK 

 Arş.Gör. Gamze TUNA   Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK   Arş.Gör. Hakan KILINÇ   Arş.Gör. Merve ÇELİK 
 Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN   Arş.Gör. Dilşad TEKİN  

Tasarım:  Mehmet Emin YÜKSEL

3

3

4

7

9

6

8

Arş.Gör. Kübra AŞAN
Başarı Belgesi Takdim Törenleri Başladı

Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
Anadolu Üniversitesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Ödül

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK
E-Seminer ve Sesli Kitap Uygulamalarıyla Anadolum 
eKampüs Sistemi Daha Zengin

Arş.Gör. Ece DOĞANTAN
Açıköğretimde Yeni Bir Program: Havacılık Yönetimi

Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN
Sayıştay Üyesi ‘Okumanın Yaşı Yok’ Dedi İkinci Üniversiteyi Seçti

Arş.Gör. Dilşad TEKİN
Örnek Öğrencimiz 4. Bölümünü Okuyor!

10
Arş.Gör Aylin ÖZTÜRK
İngilizce E-Sertifika Programlarına Kayıtlar Başladı



2A Ç I K Ö Ğ R E T İ M  /  E - B Ü L T E N

A Ç I K Ö Ğ R E T İ M

17

19

14

Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN
Lezzetin Ustaları Yarışmalara Hazırlanıyor

Arş.Gör. Gökhan ÖNDER
2016-2017 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Güz 
Dönemi Ara Sınavı 26-27 Kasım 2016

Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ
Açıköğretim Seminerleri Devam Ediyor

15

Arş.Gör. Merve ÇELİK
Mezunlar Birliği Web Sitesi Renkli ve Başarılı İçeriğiyle 
Göz Doldurmaya Devam Ediyor

Arş.Gör. Hakan KILINÇ
Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı Tanışma Toplantısı 
Gerçekleştirildi

13

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
İktisat Fakültesi Hocalarımızdan Doç.Dr. Yılmaz Kılıçaslan ile 
2016 Yılında Gerçekleştirdiği Bilimsel Araştırma Projelerine 
İlişkin Bir Söyleşi Gerçekleştirdik

16

12

Arş.Gör. Gamze TUNA
Akadema’da Yoğun İlgi Gören Bir Kategori: Sağlık 
Programları



3A Ç I K Ö Ğ R E T İ M  /  E - B Ü L T E N

A Ç I K Ö Ğ R E T İ M
HABERLER

BAŞARI BELGESİ TAKDİM TÖRENLERİ BAŞLADI  Arş.Gör. Kübra AŞAN

 Açıköğretim Sistemi içerisinden 
iki yıldan bu yana çeşitli iller ziya-
ret edilerek Başarı Belgesi Takdim 
Törenleri düzenleniyor. Törenler-
de Açıköğretim, İktisat ve İşletme 
Fakülteleri’nde il bazında kayıtlı 
oldukları programlarda başarılı 
öğrencilere başarı belgesi veriliyor. 
İçinde olduğumuz eğitim-öğretim 
yılındaki törenler,  Kocaeli ve İs-
tanbul illeri ziyaretleri ile başladı. 

İlk olarak 2 Aralık 2016 Cuma 
günü, Kocaeli ilinde düzenlenen 
Başarı Belgesi Takdim Töreni, Leyla 
Atakan Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. Törene Anadolu Üniver-
sitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gün-
doğan, Açıköğretim Sistemi’nden 
sorumlu Rektör Yardımcısı ve AÖF 

Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney, 
İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu 
yanı sıra Açıköğretim Sistemi Öğre-
tim Üyeleri, Büro Yöneticileri, büro 
çalışanları, öğrenciler ve öğrenci ya-
kınları katıldı. 

İstanbul ilinde ise Avrupa ve 
Anadolu Yakaları olmak iki tören 
düzenlendi. Avrupa Yakasındaki tö-
ren, 03 Aralık 2016 Cumartesi günü 
saat 10.00’da, İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Konferans Salo-
nunda gerçekleşti. Anadolu Yakası 
Töreni ise aynı gün saat 15.00’de 
Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim 
Üzümcü Konferans Salonunda ger-
çekleşti. Her iki tören de Anadolu 
Üniversitesi Senfoni Orkestrası Beş-
lisinin konseri ile başladı. Törenlere 
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim 
Sistemi’nden sorumlu Rektör Yar-
dımcısı ve AÖF Dekan vekili Prof.
Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Sis-
temi Öğretim Üyeleri, Büro Yöne-
ticileri, büro çalışanları, öğrenciler 
ve öğrenci yakınları katıldı. Her iki 
törende de yaklaşık 100 öğrenciye 
başarı belgesi takdim edildi.

Çeşitli illerimizde organize 
edilmeye devam edecek bu tören-
lerde öğrencilere başarı belgesinin 
verilmesinin yanı sıra öğrencilerin 
üniversiteye ve fakültelerine aidiyet 
duygularını arttırmak, sorunlarını 
dinlemek, kısa bir süre de olsa on-
larla birlikte olmak, öğrencilerle bir 
araya gelmek amaçlanıyor. Önü-
müzdeki aylarda da bu törenlerin 
devam etmesi bekleniyor.

İstanbul İli AnadoluYakası Başarı Belgesi Takdim Töreni 

İstanbul İli Avrupa Yakası Başarı Belgesi Takdim Töreni

Kocael İli Başarı Belgesi Takdim Töreni
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NE ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDAN ÖDÜL   Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

 Anadolu Üniversitesi, 
coğrafi bilgi sistemleriyle 
ilgili çalışmalarıyla Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından ödüle layık görül-
dü. Haliç Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen törende 
“Coğrafi Bilgi Sistemleri 
ve teknoloji ile ilgili ön li-
sans, e-sertifika ve uzaktan 
eğitim konularındaki ça-
lışmaları ve katkılarından 
dolayı” verilen ödülü, Ana-
dolu Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Naci Gündoğan, 
Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Mehmet Özhaseki’nin 
elinden aldı.

Uzun yıllardır coğrafi 
bilgi sistemleri üzerine ça-
lışan bir Üniversite olduk-
larını ifade eden Anadolu 
Üniversitesi Rektörü Prof.

HABERLER

Dr. Naci Gündoğan, “Bu 
konuda Yer ve Uzay Bilim-
leri Enstitümüz aracılığıyla 
lisansüstü eğitim de yapı-
yoruz. Fakat aynı zamanda 
Açıköğretim Fakültemiz 
aracılığıyla da coğrafi bilgi 
sistemleri konusunda bir 
ön lisans programımız var. 

Tabi yıllardır bu alanda 
gerçekten bir eğitim ve ders 
materyali boşluğu vardı. Biz 
bunu gördük ve Açıköğre-
tim Fakültemiz aracılığıyla 
da bir program açtık. Bu 
programa çok ciddi bir ta-
lep var, bu sene coğrafi bil-
gi sitemleri programımıza 
bin öğrencimiz kayıt oldu. 
Lisansüstü programımıza 
da ciddi bir katkı sunmaya 
çalışıyoruz. Bu alanda ciddi 
bir Türkçe materyal eksikli-
ği var” dedi.

Eğitim adına önemli ça-
lışmalarda bulunduklarını 
ifade eden Rektör Prof.Dr. 
Gündoğan, “Türkiye’de bu 
alanın önde gelen öğretim 
üyelerine, Açıköğretim ki-
taplarının yazarlığını ve 
editörlüğünü verdik. Bu 
alanda Anadolu Üniversi-
tesi olarak ciddi bir yayını-
mız var. Geçen yıl da coğ-
rafi bilgi sistemleri alanına 
verdiğimiz katkıdan dolayı 
yine ödül almıştık. Bu yıl 
ise coğrafi bilgi teknolo-
jileri alanında yaptığımız 
yeniliklerden dolayı yine 
Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’mız bizi en iyi eğitim 
veren kurum olarak ödüle 
layık gördüler, kendilerine 
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çok teşekkür ediyoruz. Ar-
kadaşlarımız coğrafi bilgi 
teknolojileri alanında bir 
proje geliştirdiler. Türki-
ye’de bu alanda çalışan pek 
çok üniversite var. Tabi bu 
ödüle bizim layık görülme-
miz bizim için övünç me-
selesi” şeklinde konuştu.

Dünya Coğrafi Bilgi Sis-
temleri Günü’nde yapılan 
ödül töreninin ardından 
Anadolu Üniversitesi’nin 
standına İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, KKTC Turizm ve 
Çevre Bakanı Fikri Ataoğ-
lu ile birlikte gelen Bakan 

Özhaseki, stantta bulunan 
kitapları inceleyerek, Rek-
tör Prof.Dr. Gündoğan’dan 
bilgi aldı. Gündoğan, Tür-
kiye’de bu alanda çalışan 
birçok üniversitenin oldu-
ğunu ve bu anlamda ödü-
le layık görülmelerinin 
önemli olduğunu ifade etti.
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SAYIŞTAY ÜYESİ ‘OKUMANIN YAŞI 
YOK’ DEDİ İKİNCİ ÜNİVERSİTEYİ SEÇTİ   Arş.Gör. Gözde YILMAZDOĞAN

 Sayıştay Üyesi olarak görev 
yapan Mehmet Şimşek, “Oku-
manın yaşı yok” diyerek Ana-
dolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi’nin Adalet Önlisans 
Programı’na ikinci üniversi-
te kapsamında kayıt yaptırdı. 
Eğitimine devam etmekte olan 
Şimşek, 49 yaşında ikinci üni-
versiteye başlama kararı aldığı-
nı dile getirerek, “Sayıştay aynı 
zamanda, kamu kurum ve ku-
ruluşlarını denetimini yapıp, 
hesap yargılamasını yapan bir 
kurum. Üyeler de burada he-
sap yargılamasına katılan ve 
karar veren kişilerdir. Bu ne-
denle yürüttüğüm görev hu-
kukî bilgiyi gerektiren bir gö-
rev” ifadelerini kullandı.

 “Yaptığım işi en iyi nasıl yapa-
rım kaygısı ile Adalet Önlisans 
Programına kaydoldum”

Ankara Üniversitesi İktisat Bö-
lümü mezunu olan Şimşek, 
hukukî bilgisini arttırmak ve 
mesleki gelişimini devam ettir-

mek amacıyla ikinci üniversite 
kapsamında Adalet Önlisans 
Programı’nı seçtiğinin altını 
çizerek, “Adalet Önlisans Prog-
ramı’nı tamamlayıp, Hukuk 
Fakültesi’ne DGS ile başvu-
rup, oradan da başarıyla dip-
loma aldıktan sonra işimi daha 
iyi yapmayı amaçlıyorum. 
Yaptığım işi en iyi nasıl yapa-
rım kaygısı ile Adalet Önlisans 
Programı’na başvurdum ve 
ardından Hukuk Fakültesi’ni 
tamamlamayı düşünüyorum” 
diye konuştu.

 “Okumanın yaşı, zamanı ve 
mekanı olmadığını düşünü-
yorum”

İkinci üniversiteye başlamayı 
daha önce düşündüğünü fa-
kat kayıt olamadığını belirten 
Şimşek, 2015 yılında kaydını 
yaptırdığını söyledi. Şimşek, 
ikinci üniversite okuma kararı-
nı 49 yaşında aldığına değine-
rek, “Okumanın yaşı, zamanı 
ve mekânı olmadığını düşünü-
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yorum. Bu nedenle yaş önemli 
değil. Önemli olan okumak-
tır.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

 “İstedikten sonra, okumak 
için zaman bulunuyor”

Şimşek, iş yoğunluğundan 
arta kalan zamanlarda ders 
çalıştığına dikkat çekerek, 
“Yorucu olmuyor. Doğrusu 
zaman buluyorsunuz. İstedik-
ten sonra, okumak için zaman 
bulunuyor. Asıl, zamanı boşa 
harcamak daha kötü. Çünkü 
insan istedikten sonra yapmak 
istediği şeye ilişkin mutlaka 
zaman ayırıyor. Bizde de yar-
gılama dışında iş yerinden eve 
gidiş gelişlerde veya akşamları 
belli bir zaman ayırıyorum ve 
bununla yetiniyorum.” açıkla-
masında bulundu.
Sınavlara çalışırken Açıköğre-
tim Sisteminin kaynaklarını 
kullandığını dile getiren Şim-
şek, kaynakların çalışma süre-
cinde yeterli olduğunu kaydet-
ti. Şimşek, ikinci üniversiteye 
kayıt yaptırmak isteyenlere ise 
“Okumanın yaşı yok dedik. 
Bu yönde tamamlanması ve 
insanların kendisini geliştir-
mesi için sadece okul değil, 
mutlaka kitap okuması gerek-
tiğini, onun da yaşının veya 
zamanın olmadığını düşünü-
yorum.” önerisinde bulundu.

Mehmet Şimşek
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 Anadolum eKampüs sistemi üzerinde bulunan ders malzeme-
lerimizi tanıtma serisinde bu sayıda “eSeminer” ve “Sesli Kitap” 
uygulamalarını tanıtacağız.

TANITIM

eSeminer ortamı

Sesli kitap uygulamasının eKampüs sistemindeki erişimi

E-SEMİNER VE SESLİ KİTAP UYGULAMALARIYLA 
ANADOLUM EKAMPÜS SİSTEMİ DAHA ZENGİN  Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK

eSeminer
Anadolum eKampüs sisteminde bulunan 
“eSeminer” uygulamasıyla öğrencilerimiz 
eş zamanlı oturumlara katılıp, dersi öğre-
tim elemanından dinleyebiliyor. eSeminer 
dersleri, Blackboard öğrenme yönetim sis-
temindeki Collaborate adlı web konferans 
uygulaması üzerinden yürütülüyor. “İzle 
Öğren” söylemiyle üretilen ve kayıt altına 
alınan bu derslerin kaçırılması durumun-
da, ders kayıtlarını Anadolum eKampüs 
sistemi üzerinden tekrar izlemek mümkün.
eSeminer canlı dersleri öğretim elemanı-
nın 20-25 dakika dersi sunması ve son 15-
20 dakika soru çözümü gerçekleştirmesiyle 
yürütülüyor. Bu esnada, derse eş zamanlı 
katılan öğrencilerden, soru gelirse öğretim 
elemanı tarafından cevaplandırılıyor. Ara 
sınav ve dönem sonu sınavlarından önce 
ise yalnızca soru çözümlerini kapsayan 
canlı oturumlar düzenleniyor.

Sesli Kitap
Sesli kitaplar özellikle görme engelli öğ-
rencilerimize yönelik olarak hazırlansa da 
seyahat ederken, yemek hazırlarken veya 
spor yaparken de “dinleyerek öğrenme” 
olanağı sağlıyor. Engelleri ortadan kaldır-
ma amacıyla “Dinle Öğren” söylemiyle 
üretilen bu malzemelerin büyük bölümü 
makine seslendirmesi de denilen bilgisayar 
yazılımı tarafından üretilirken, bir bölümü 
de seslendirme uzmanları tarafından hazır-
lanıyor. İlgili dersin sesli kitabına ulaşmak 
için öğrencilerimizin Anadolum eKampüs 
sisteminde “Ders Kitabı” bağlantısına tık-
laması ve açılan sayfada dersin sesli kitabı-
nı indirmesi gerekiyor.
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ÖRNEK ÖĞRENCİMİZ 4. BÖLÜMÜNÜ OKUYOR!   Arş.Gör. Dilşad TEKİN

 İzmir’de yaşayan Ziraat Yük-
sek Mühendisi Şener Atayi-
ğit’in eğitim aşkı, gelecek nesil-
lere örnek olacak nitelikte. Ege 
Üniversitesi’nden aldığı Yüksek 
Ziraat Mühendisi diplomasının 
yanı sıra Açıköğretim Fakültemiz-
de de 3 bölüm bitiren 68 yaşında-
ki Atayiğit, 4. Bölümünü okuyarak 
eğitim hayatını azimle sürdürüyor.

Atayiğit, yüksek mühendis dip-
lomasıyla yetinmeyip “yaşam boyu 
eğitim” felsefesiyle eğitim hayatına 
devam etme kararı aldıktan son-
ra sırasıyla Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fa-
külteleri’nde Maliye, Uluslararası 
İlişkiler ve Dış Ticaret bölümlerini 
bitirerek mezun olmaya hak kazan-
dı. Atayiğit, halen Anadolu Üni-
versitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 
Web Tasarım ve Kodlama Bölü-
mü’nde öğrenim görüyor ve 4. dip-
lomayı almak için heyecan duyuyor.

Eğitim aşkı bitmek tükenmek 
bilmeyen Atayiğit, Üniversitemizin 
davetlisi olarak geldiği Eskişehir’de 
Rektör Yardımcımız ve Açıköğ-
retim Fakültesi Dekan Vekilimiz 
Sayın Prof.Dr. Yücel Güney ve De-
kan Yardımcılarımız ile bir araya 
geldi. Atayiğit, ilk olarak Prof.Dr. 

Güney’in 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutlayarak İzmir’den ge-
tirdiği çeşitli hediyeleri takdim etti. 
Prof.Dr. Güney de azmiyle herkese 
örnek olan 68 yaşındaki öğrenciye 
Anadolu Üniversitesi tarafından 
hazırlanan çeşitli hediyeleri verdi.

 “Açıköğretim Sistemi olarak 
1 milyon 371 bin öğrencimiz-
le büyük bir aileyiz.”

Buluşmada konuşan Prof.Dr. 
Yücel Güney, Anadolu Üniversite-
si Açıköğretim Sistemi’nin 1 mil-
yonun üzerinde öğrencisiyle çok 
büyük bir aile olduğuna dikkat 
çekti. 68 yaşındaki öğrenciye oku-
ma azmiyle gelecek nesillere örnek 
olduğu için teşekkür eden Prof.Dr. 
Güney, “YÖK’ün yaklaşık yüzde 
38’ine yakınına tekabül eden öğren-
ci sayısına ulaştık. Öğrencilerimizin 
yüzde 50’sine 
yakının yaş 
ortalaması 28 
yaşın üstünde 
ve ikinci üni-
versite kapsa-
mında 400 bin 
öğrencimiz bu-
lunmakta. Siz 
de bizim ikin-

Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili 
Prof.Dr. Yücel Güney ve Şener Atayiğit

Şener Atayiğit

ci üniversitesini okuyan öğrenci-
lerimizdensiniz ve 4 farklı prog-
ram bitirmişsiniz. Sizi çok tebrik 
ediyorum. Böyle güzel örnekler-
le daha fazla karşılaşmak isteriz. 
Umarım bundan sonra da okuma 
aşkınız hiç bitmez, herkese örnek 
olduğunuzu düşünüyorum” dedi.

 “Daha sağlıklı bir nüfus, 
daha sağlıklı bir Türkiye için, 
yaşam boyu eğitim.”

Öğrencimiz Şener Atayiğit ise, 
Anadolu Üniversitesi’nin “yaşam 
boyu eğitim” sloganıyla, sadece Tür-
kiye’deki değil dünyadaki her yaş-
tan insanın okuma özlemine cevap 
veren bir eğitim kurumu olduğunu 
kaydederek sözlerini şöyle noktaladı: 

“Önemli olan insanların bütün 
sorunları eğitimle çözebileceğine 
inanmalarıdır. Bu yüzden yaşam 
boyu eğitim, ülkemizde çok önem-
li bir konuma gelmiştir. Özellikle 
2000’li yılların en büyük sorunla-
rından birisi, yaşlı nüfusun psiko-
terapisi. Yani ömrünü çalışmakla 
geçirmiş insanlar, birden emeklilik 
sürecinde bir boşluk durumunda 
kalıyorlar. Bunlar, kendilerini yaşam 
boyu eğitimle toplumun çok değerli 
kişileri haline getirebilirler. Yaşam 
tecrübelerini, yaşam boyu eğitimin 
verdiği imkanlarla birleştirerek daha 
sağlıklı bir Türkiye, daha sağlık-
lı bir dünya ortaya çıkartabiliriz.



9A Ç I K Ö Ğ R E T İ M  /  E - B Ü L T E N

A Ç I K Ö Ğ R E T İ M
TANITIM

AÇIKÖĞRET İMDE  YENİ  B İR 
PROGRAM: HAVACILIK YÖNETİMİ  Arş.Gör. Ece DOĞANTAN

 Havacılık, hızlı gelişen ekonomik 
bir faaliyet alanı olmakla birlikte, 
yoğun ileri teknoloji kullanımını 
gerektirmektedir. Teknolojinin yanı 
sıra “Önce emniyet” prensibiyle fa-
aliyetlerin yürütülmesi için oldukça 
detaylı düzenlemelere gereksinim 
duyulan bu sektörde çalışan perso-
nelin, nitelikli bir eğitim alması son 
derece önemlidir. Ülkemizde çağdaş 
eğitim hizmetiyle sektörel ihtiyaç-
ların karşılanması konusunda da 
hızla harekete geçebilen Açıköğre-
tim Sistemi, tasarladığı ‘Havacılık 
Yönetimi Lisans Programı’ ile sek-
töre önemli bir katkı sağlamaktadır.

 Programın Amaçları Nelerdir?

Açıköğretim Sistemi İşletme Fakül-
tesi bünyesinde yer alan Havacılık 
Yönetimi Lisans Programının temel 
amacı, tüm havacılık alanlarında 
(havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, 
kargo, ikram, vb.) faaliyet gösteren 
havacılık işletmelerinin pazarlama, 
muhasebe, finansman, uçuş operas-
yon, kalite, emniyet yönetimi gibi 
işlevsel alt bölümlerinde çalışabile-
cek nitelikte insan kaynağı yetiştir-
mektir. Ayrıca adı geçen bölümlerde 
halen çalışmakta olan personelin 
etkinlik ve verimliliklerini artıracak 
şekilde kendilerini geliştirmelerini 
sağlamak da programın amaçları 
arasında yer almaktadır. Program, 
yukarıda özetlenen nitelikleri ka-

zandırmayı amaçlayan dersleri 
Açıköğretim yoluyla geniş kitle-
lere ulaştırarak, havacılık konu-
suna her kesimden ilgi duyanla-
ra eğitim olanağı sunmaktadır.

 Programa Kimler Kayıt
   Yaptırabilir?

Havacılık Yönetimi Lisans Prog-
ramına Ölçme, Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 
yapılan Yükseköğretime Geçiş Sına-
vı (YGS) ile öğrenci kabul edilmek-
tedir. YGS puan türlerinin en az 
birinden, 150 ve daha yukarı puan 
almış olanların Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih 
işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu 
programa yerleştirilmesi halinde ka-
yıt hakkı kazanmaktadırlar. Ayrıca, 
herhangi bir üniversitede okumak-
ta olan ya da üniversiteyi bitirmiş 
lisans öğrencileri İkinci Üniversi-
te kapsamında, programa sınavsız 
kayıt yaptırabilirler. Bu koşulların 
yanı sıra programa başvurabilmek 
için T.C. Yükseköğretim Ku-
rulu Başkanlığı tarafından 
belirlenen bazı özel ko-
şullar da bulunmaktadır:
• Mesleği ve/veya meslek-
te verilen görevi icra et-
mesine engel oluşturacak 
herhangi bir sağlık sorunu 
bulunmadığına dair tam 
teşekküllü bir hastaneden 

sağlık raporu almak (işitme kaybı/
eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs.).
• Havalimanı/havaalanı giriş kar-
tı almasına engel oluşturacak her-
hangi bir adli sicil kaydı ve adli 
sicil arşiv kaydı bulunmamak.
 

 Mezunların İş Olanakları 
Nelerdir?

Havacılık Yönetimi mezunları ha-
vacılık sektöründe (havayolu, ha-
vaalanı, yer hizmetleri vb.) hemen 
her kademede iş bulabildiği gibi 
farklı işletmecilik alanlarında ya da 
kamu kurumlarında çalışabilmek-
tedir. Mezunlar, aldıkları dersler-
le kendi işini kurabilmek için de 
yeterli bilgiye sahip olacaklardır.
Program ile ilgi-
li detaylı bilgiye ulaşmak için  
h t t p : / / a b p . a n a d o l u . e d u . t r /
tr adresi, programın kitap-
larını satın almak için ise  
http://kitapsatis .anadolu.edu.
tr/ adresini ziyaret edilebilir.

http://abp.anadolu.edu.tr/tr
http://kitapsatis.anadolu.edu.tr/
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İ N G İ L İ Z C E  E - S E R T İ F İ K A 
PROGRAMLARINA KAYITLAR BAŞLADI   Arş.Gör. Aylin ÖZTÜRK

 İngilizce e-Sertifika Prog-
ramları 2016 Güz dönemi 
yeni kayıt ve kayıt yenileme 
başvuruları 28.11.2016 tari-
hinde başladı. Kayıt işlemle-
ri 16.12.2016 tarihine kadar 
devam edecek. Kayıt işlem-
leri internet üzerinden http://
esertifika.anadolu.edu.tr/ adre-
sinde yürütülüyor. İngilizce 
e-Sertifika Programı A1, A2 
ve B1 Düzeylerine en az lise 
ve dengi okullardan mezun 
olmuş herkes başvurabiliyor. 
Teaching Knowledge Test 
(TKT) e-Sertifika Programı-
na ise, her düzeyde kendisini 
geliştirmek isteyen İngiliz-
ce öğretmenleri, İngiliz Dili 
Eğitimi bölümleri 4. sınıf 
öğrencileri ve bu bölümlerin 
yeni mezunları, İngiliz Dili 
Edebiyatı, Dilbilim ve Çe-
viri bölümü 4. sınıf öğrencisi 
ve mezunu olup öğretmenlik 
yapmak isteyen veya yapmak-
ta olan herkes başvurabiliyor.

 İngilizce e-Sertifika Prog-
ramlarının Kapsamı Nedir?

İngilizce e-Sertifika Prog-
ramları İngilizce A1 Düzeyi, 
İngilizce A2 Düzeyi, İngi-
lizce B1 Düzeyi ve Teaching 
Knowledge Test (TKT) olmak 
üzere 4 tanedir.

 İngilizce e-Sertifika Progra-
mı A1 ve A2 Düzeyleri: 

İngilizce e-Sertifika Programı 
A1 ve A2 Düzeylerinde gün-
lük yaşamda kullanılabilecek 
dil becerileri kazandırılıyor. 
Her iki program da Anado-
lu Üniversitesi ile Cambridge 
Üniversitesi işbirliğinde ha-
zırlandı. Programların sonun-
da katılımcılara, ilgili düzeyle-
re yönelik olarak Cambridge 
English Language Assessment 
tarafından hazırlanan “Camb-
ridge English: Key” sınavı uy-
gulanıyor. Sınav sonuçlarına 
göre katılımcılar, Cambridge 
Üniversitesi tarafından ha-
zırlanan uluslararası geçerli 
ve son derece saygın program 
sertifikası almaya hak kaza-
nıyorlar. Programlarda kendi 
kendine öğrenme modeli içe-
ren Touchstone Self-Study 
Edition ders materyalleri,  
http://www.cambridgelms.
org/anadolu adresinde yer alan 
Touchstone çevrimiçi mater-
yaller ve televizyon program-
ları kullanılıyor.

İngilizce e-Sertifika Prog-
ramı A1 Düzeyi ile ilgili ay-
rıntılı bilgiye http://esertifika.
anadolu.edu.tr/program/13/
ingilizce-a1-duzeyi, İngilizce 
e-Sertifika Programı A2 Dü-
zeyi ile ilgili ayrıntılı bilgiye 
http://esertifika.anadolu.edu.
tr/program/15/ingilizce-a2-
duzeyi bağlantılarından erişe-
bilirsiniz.

 İngilizce e-Sertifika Progra-
mı B1 Düzeyi: 

İngilizce e-Sertifika Programı 
B1 Düzeyinde güncel konu-
larla ilgili sohbet edebilme ve 
kendini kolaylıkla ifade ede-
bilme gibi dil becerileri kazan-
dırılıyor. Bu program, Anado-
lu Üniversitesi ile Cambridge 
Üniversitesi işbirliğinde hazır-

İngilizce e-Sertifika Programı A1 Düzeyi İngilizce e-Sertifika Programı A2 Düzeyi

İngilizce e-Sertifika Programı B1 Düzeyi

http://esertifika.anadolu.edu.tr/
http://www.cambridgelms.org/anadolu
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landı. Program sonunda katı-
lımcılara, Cambridge English 
Language Assessment tara-
fından hazırlanan “Cambridge 
English: Preliminary” sınavı 
uygulanıyor. Sınav sonuçlarına 
göre katılımcılar, Cambridge 
Üniversitesi tarafından hazır-
lanan uluslararası geçerli ve 
son derece saygın program ser-
tifikası almaya hak kazanıyor-
lar. Program kapsamında, ken-
di kendine öğrenme modeli 
içeren Touchstone Self-Study 
Edition ders materyalleri,  
http://www.cambridgelms.
org/anadolu adresinde yer alan 
Touchstone çevrimiçi mater-
yaller ve televizyon program-
ları kullanılıyor.

İngilizce e-Sertifi-
ka Programı B1 Düze-
yi ile ilgili ayrıntılı bilgiye  

http://esertifika.anadolu.edu.
tr/program/16/ingilizce-b1-
duzeyi bağlantısından erişebi-
lirsiniz.

Teaching Knowledge Test (TKT) 
e-Sertifika Programı

 Teaching Knowledge Test 
(TKT) e-Sertifika Programı: 

Teaching Knowledge Test 
(TKT) e-Sertifika Programı, 
öğretmenlerin ve öğretmen 
adaylarının İngilizce öğre-
timi konusunda uluslararası 
standartlarda bilgi ve beceriye 
sahip olduğunu gösteren ulus-

lararası tanınırlığı ve geçerliği 
olan bir dil öğretimi sertifika 
programıdır. TKT yeterliği, 
Cambridge Üniversitesi’nin 
bir parçası olan Cambridge 
English Language Assess-
ment tarafından verilen ulus-
lararası düzeyde tanınmış, son 
derece saygın ve kalite ölçü-
tü niteliğinde bir yeterliktir. 
TKT e-Sertifika Programı 3 
modülden oluşuyor. Modüller 
birbirinden ayrı olup adaylar 
üç modülü birlikte alabileceği 
gibi farklı zamanlarda da ala-
bilirler.

Teaching Knowledge Test 
(TKT) e-Sertifika Progra-
mı ile ilgili ayrıntılı bilgiye  
http://esertif ika.anadolu.
edu.tr/program/27/teaching-
knowledge-test-tkt bağlantı-
sından erişebilirsiniz.

http://www.cambridgelms.org/anadolu
http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/16/ingilizce-b1-
http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/27/teaching-knowledge-test-tkt
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AKADEMA’DA YOĞUN İLGİ GÖREN BİR 
KATEGORİ: SAĞLIK PROGRAMLARI   Arş.Gör. Gamze TUNA

 AKADEMA’da, Sağlık kate-
gorisi altında Temel İlk Yardım 
Bilgisi ve Doğal Eczane olmak 
üzere iki ders bulunuyor. 7 Ka-
sımda kullanıcıların hizmetine 
açılan her iki ders de bireylerin 
sağlık konusunda bilinçlenmeleri 
için farkındalık yaratmayı amaç-
lıyor. Derslere kayıtlar http://
akadema.anadolu.edu.tr/cat-sag-
lik.php adresinden devam edi-
yor. Kayıt yaptırıldıktan sonra,  
h t t p s : / / e k a m p u s . a n a d o l u .
edu.tr/ adresinden dersle-
rin içeriklerine ulaşılabiliyor. 
Katılımcılar, istedikleri za-
manlarda ders içeriklerini incele-
yerek etkinliklerde istenen görev-
leri yerine getirebiliyorlar. Ayrıca,  
http://akadema.anadolu.edu.tr/ 
adresinde belirtilen ders süreleri 
boyunca dersin öğretim elemanı 
ve diğer katılımcılarla iletişime 
geçilebiliyor. Öğretim üyelerinin 
verdiği görevleri web adresinde be-
lirtilen süreler dahilinde yerine ge-
tiren katılımcılara, dersin sonun-
da tamamlama belgesi veriliyor.
Temel İlk Yardım Bilgisi dersi, 
Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kuş tarafın-
dan yürütülüyor. Bu ders; yaralı 
ya da hastaların hayatta kalmasını 
sağlamak, durumlarının kötüye 
gitmesini engellemek ve iyileşme-
yi kolaylaştırmak amacıyla, top-
lumumuzda ilk yardım bilgi ve 
becerilerine sahip kişi sayısını art-
tırmayı hedefliyor. 4 hafta süren 
bu dersin haftalık içeriği şu şekilde:

 1. Hafta: Temel İlk Yardım Bil-
gileri 

 2. Hafta: Yetişkinlerde Temel 
Yaşam Desteği

 3. Hafta: Çocuklarda ve Bebek-
lerde Temel Yaşam Desteği ile 
Havayolu Tıkanmalarında İlk 
Yardım

 4. Hafta: Kanamalarda ve Göğüs 
Yaralanmalarında İlk Yardım

Doğal Eczane dersi, Doç.Dr. Ya-
vuz Bülent Köse tarafından yü-
rütülüyor. Bu ders kapsamında 
soğuk algınlığı, gibi basit rahat-
sızlıkların tedavisinde evde ha-
zırlanabilecek bitkisel ilaçlardan 
bahsediliyor. Ders kapsamında 
öncelikli olarak evlerde en çok 
kullanılan bitkilerden ıhlamur, 
nane, adaçayı, hatmi, öksürüko-
tu, ekinezya ve kekik ele alınıyor. 

Bu bitkisel ilaçların hangi amaçla 
kullanılacağı, hazırlama şekilleri, 
potansiyel zararları ve tehlikele-
ri vurgulanıyor. 4 hafta süren bu 
dersin haftalık içeriği şu şekilde:

 1. Hafta: Tıbbî bitkilerin ta-
rihçesi, Dünyada ve Tür-
kiye’de tıbbî bitkiler, Tıbbî 
bitkilerde dikkat edilmesi ge-
reken konular, bitkisel çayları 
hazırlama yöntemleri

 2. Hafta: Tilia sp. (Ihlamur) 
ve Mentha sp. (Nane) bitki-
leri ve bu bitkilerin etkileri, 
hazırlanma şekli

 3. Hafta: Salvia sp. (Adaçayı) 
ve Kekik bitkileri ve bu bit-
kilerin etkileri, hazırlanma 
şekli

 4. Hafta: Althea officinalis 
(Hatmi), Tussilago farfara 
(öksürük otu) ve Echinacea 
sp. (Ekinezya) bitkileri ve bu 
bitkilerin etkileri, hazırlanma 
şekli.

Temel İlk Yardım Bilgisi

Temel İlk Yardım Bilgisi

Doğal Eczane

https://ekampus.anadolu.edu.tr/
http://akadema.anadolu.edu.tr/
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İKTİSAT FAKÜLTESİ HOCALARIMIZDAN 
DOÇ.DR. YILMAZ KILIÇASLAN İLE 2016 
YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN BİR 
S Ö Y L E Ş İ  G E R Ç E K L E Ş T İ R D İ K  Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER

 TÜBİTAK 1001’de sona gelin-
di: Çalışmanın tüm taraflara 
yararlı olması dileklerimizle..

İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç.Dr. Yılmaz Kılıçaslan’ın yürü-
tücülüğünde T.C. Hazine Müste-
şarlığının desteğiyle gerçekleştirilen 
“Türkiye’den Çıkan Doğrudan Ya-
bancı Sermaye Yatırımları: Boyut-
ları, Evrimi ve Ülke Seçimi” isimli 
TÜBİTAK 1001 projesi başarıyla 
sonuçlandı. 

Doç.Dr. Yılmaz Kılıçaslan biten 
projesini şu sözlerle anlattı: “Doğ-
rudan Yabancı Sermaye Yatırımları 
(DYSY) ekonomiler için büyüme 
ve istihdam yaratan en önemli fak-
törlerden biridir. DYSY özellikle 
sermaye birikimi ve teknik kapasi-
tesi sınırlı gelişmekte olan ülkeler 
için daha da önemlidir. Türkiye’den 
çıkan doğrudan sermaye yatırım-
larındaki son on beş yıllık yukarı 
trend, bu araştırma projesinin ana 
motivasyonunu oluşturmuştur. Bu 
nedenle bu araştırmanın  temel 
amaçlarından birisi Türk firmaları-
nın diğer ülkelerde yatırım yapma 
nedenlerini bulmaktı. İkincisi ise 

yatırım için gidilen ülkenin ne-
den tercih edildiği sorusunu ce-
vaplamaktı. Başka bir ifade ile, bu 
projede, Türk firmalarının farklı 
ülkelerde yatırım yapma kararını 
belirleyen faktörleri ortaya çıkar-
maya çalıştık. Proje kapsamında 
yurtdışında fiilen aktif yaklaşık 
1/3‘ü ile bire bir görüşmeler ya-
parak neden yurtdışında yatırım 
yaptıklarını araştırdık. Çalışmanın 
tüm taraflara yararlı olması dilek-
lerimizle..”

İstanbul’da Nisan 2016’da 
proje sonuçlarının açıklandığı ça-
lıştay ile birlikte, proje sonuçları 
kamu kesiminin, özel sektörün 
ve ekonomi basının ilgisini çekti. 
Akabinde proje sonuçları Dünya 
Gazetesi’nde haber olurken, T.C. 
Merkez Bankası tarafından proje-
nin sonuçlarının paylaşılması için 
davet alan Kılıçaslan, proje sonuç-
larını Haziran ayı içerisinde Mer-
kez Bankası’na sundu. 

 TÜBİTAK MAM ile gerçekleş-
tirilen başarılı bir Kamu Ku-
rumları İşbirliği Projesi 

2016 yılında Doç.Dr. Yılmaz 
Kılıçaslan tarafından sürdürü-
len bir diğer proje ise, TÜBİTAK 
MAM’ın Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı için gerçekleştirdiği 
“Sanayide Kaynak Verimliliği Po-
tansiyelinin Belirlenmesi Projesi’dir. 
ARİNKOM TT ofisinin sunduğu 
olanaklar çerçevesinde, ANATEK 
A.Ş. ile TÜBİTAK MAM tarafın-
dan gerçekleştirilen hizmet alımı 

sözleşmesi kapsamında, hocamız 
TÜBİTAK MAM ile birlikte proje-
nin metodolojisinin belirlenmesi ve 
potansiyelin hesaplanmasını üstlen-
miştir. 

Bu projenin amacı Türkiye İma-
lat Sanayisinin kaynak verimliliği 
potansiyelini hesaplayarak, politi-
ka yapıcılarına öneriler sunmaktır. 
Kılıçaslan proje ile ilgili süreci şu 
şekilde açıklamaktadır: “Bu proje 
ile ülkemiz firmalarının enerji, su 
ve hammadde tasarruf potansiyel-
lerini hesaplamaya çalıştık. Kaynak 
verimliliği ile ilgili Türkiye’de ilk 
defa bu kadar kapsamlı bir çalışma 
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu 
proje hâlâ devam etmekle birlikte 
sonuç raporunun yayınlanmasına 
kısa bir süre kalmıştır.” 

 Proje başvuruları devam 
ediyor...

Doç.Dr. Yılmaz Kılıçaslan, ge-
lecekteki proje hedeflerine ilişkin 
ise, “ TÜBİTAK 1001 kapsamında, 
“Eğitim Dili Olarak İngilizcenin 
Okuldan-İşe Geçişe, Kazanca ve 
Göçe Etkisi“ isimli proje başvuru-
muz kabul edildi ve proje başladı. Bir 
başvurumuzu da TÜBİTAK-1003 
Öncelikli Alanlar ARGE Projeleri 
Destekleme Programı kapsamında 
gerçekleştirdik. İlk aşama elemeleri-
ni geçmiş bulunuyoruz. İkinci aşa-
ma sonuçları henüz açıklanmadı, 
bekliyoruz.” şeklinde belirtti. 
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AÇIKÖĞRETİM SEMİNERLERİ 
D E V A M  E D İ Y O R   Arş.Gör. İbrahim Taner AKKOÇ

 Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Grup Ko-
ordinatörlüğü tarafından organize edilen ve 
her ayın perşembe günü yapılmakta olan se-
minerler Aralık ayında da farklı alanlarda uz-
manların katılımıyla devam ediyor. Açıköğre-
tim merkez binası 9. katta yer alan konferans 
salonunda bu ay için düzenlenen seminerlerin 
ilki 8 Aralık Perşembe günü Anadolu Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd.Doç.Dr. Cihan Topal’ın katılımıyla ger-
çekleşti. Yrd.Doç.Dr. Topal TUBİTAK kap-
samında yazdığı projeye dair deneyimlerini 
katılımcılara aktardı.

Ayın ikinci semineri Anadolu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Er-
han Eroğlu tarafından verildi. 15 Aralık Per-
şembe günü gerçekleştirilen seminerde Prof.
Dr. Eroğlu “Empati İletişim ve Öfkeyi Doğru 
İfade Etme” konusu üzerine bilgiler aktardı.

22 ve 29 Aralık Perşembe günleri düzenle-
necek olan Aralık ayı seminerlerine ilişkin bil-
gileri, bültenimizin bu ay çıkacak olan ikinci 
sayısında paylaşacağız.
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MEZUNLAR BİRLİĞİ WEB SİTESİ 
RENKLİ VE BAŞARILI İÇERİĞİYLE 
GÖZ DOLDURMAYA DEVAM EDİYOR  Arş.Gör. Merve ÇELIK

 Anadolu Üniversitesi Açıköğ-
retim sisteminden mezun olan 
öğrencilerin üniversite- mezun 
ilişkisini yapıcı, etkileşimli ve çağ-
daş bir düzeye ulaştırmak amacı 
ile kurulan Mezunlar Birliği Web 
sitesi başarılı içeriğiyle fakültenin 
bu alandaki başarısını da gözler 
önüne seriyor. 

Web sayfasının sunduğu hiz-
metler öğrencilerimizin pek çok 
alanda fayda sağlayabileceği ola-
nakta. Mezunlarımız Açıköğretim 
Sistemi Mezunlar Birliği Web Si-
tesi Giriş/Kayıt sekmesinden kayıt 

yaptırabilir, belirledikleri kullanıcı 
adı ve şifrelerle sisteme giriş yapa-
bilir ve mezun yönetim sistemin-
de kendilerine sunulan bilgilere 
kolayca ulaşabilirler. Açıköğretim 
Sistemi Mezunlar Birliği Web 
Sitesi mezun yönetim sistemine 
kayıt yaptıran mezunlarımız pro-
fil bilgilerini oluşturabilir ve bu 
bilgileri güncelleyebilirler. Ayrıca 
mezunlarımıza yönelik duyurula-
ra ve anketlere erişebilirler.

Açıköğretim Sistemi Mezunlar 
Birliği Web Sitesi’nde mezun yö-
netim sistemi dışında mezunları-

mızın ihtiyaçlarına yönelik kariyer 
geliştirme, içerik, bağlantı ve araç-
ları yer alıyor. Bununla birlikte 
mezunlarımız Açıköğretim aylık 
e-bülten sayıları, albümler halinde 
mezuniyet fotoğrafları, mezun-
larımızın görüşleri, duyurular ve 
iletişim bilgilerine Web sitesinin 
ilgili bölümlerinden ulaşılabilirler. 
Mezunlarımız tüm bu bilgilere  
aos.mezun.anadolu.edu.tr adre-
sinden erişebilirler.

aos.mezun.anadolu.edu.tr
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UZAKTAN EĞİTİM ANABİLİM DALI 
TANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ   Arş.Gör. Hakan KILINÇ

 2016-2017 güz öğretim 
dönemi sonuna yaklaşılırken, 
Anadolu Üniversitesi Açı-
köğretim Fakültesi Uzaktan 
Eğitim Anabilim Dalı Baş-
kanlığı tarafından 09 Aralık 
Cuma günü, 16:30-18:00 
saatleri arasında, Açıköğre-
tim Fakültesi 9. kat toplantı 
salonunda doktora ve yüksek 
lisans programlarında ders 
veren öğretim üyelerinin ve 
bu programlara dâhil olan 

öğrenenlerin birbirleriyle 
tanışabilmesi ve bilgi payla-
şabilmesi amacıyla bir top-
lantı düzenlendi. Toplantıda 
konuşan Uzaktan Eğitim 
Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. T. Volkan Yüzer, artık ge-
leneksel olarak düzenlenen 
bu toplantıların bölümde 
ders veren öğretim elemanla-
rı ve bölümde ders alan öğ-
renenlerin birbirlerini daha 
yakından tanımaları açısın-

dan önem taşıdığına değindi. 
Ayrıca gerçekleştirilen top-
lantıya Uzaktan Eğitim Ana-
bilim Dalı’na bağlı bulunan 
öğretim elemanları ve öğre-
nenlerin yanı sıra, rektör yar-
dımcıları Prof.Dr. Ali Savaş 
Koparal ve Prof.Dr. Adnan 
Özcan da katıldı. Uzaktan 
Eğitim Anabilim Dalı Baş-
kanlığı tarafından gerçekleş-
tirilen toplantı, yaklaşık bir 
buçuk saat sürdü. 

Prof.Dr. T. Volkan Yüzer
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Büşra Nur Barıştürk, Öğr.Gör. Osman Güldemir ve Halil Altın

 Arş.Gör. Çağlar KARADUMAN

 Açıköğretim Sistemi Aş-
çılık Ön Lisans Programı 
bu sene ilk mezunlarını 
vermeye hazırlanıyor. He-
nüz ilk mezunlarını verme-
den programda kayıtlı ve 
Eskişehir’de ikamet eden 
iki öğrencimiz Anadolu 
Üniversitesi bünyesinde-
ki ‘Aşçılık Takımı’na dâhil 
oldu ve çoktan önümüzde-
ki yıl Şubat ayında İstan-
bul’da ve Haziran ayında 
ABD’de gerçekleştirilecek 
yarışmalar için çalışmala-
ra başladı bile... Yoğun bir 
hazırlık temposu içerisinde 

L E Z Z E T İ N  U S T A L A R I 
YARIŞMALARA HAZIRLANIYOR

bulunan yarışmacı öğren-
cilerimizin isimleri Büş-
ra Nur Barıştürk ve Halil 
Altın. Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sa-
natları Bölümü Öğretim 
Görevlisi, aynı zamanda da 
Takım Direktörü Osman 
Güldemir hocamız, kendi-
leriyle bire bir ilgileniyor. 

Büşra, aşçılık deneyimi 
olmamasına rağmen küçük 
yaşlardan itibaren bu ala-
na ilgi duymuş ve akabin-
de programa başvurmuş. 
Deneyim kazanmak ve bu 
konudaki açığı kapatmak 

için Turizm Fakültesi Gas-
tronomi ve Mutfak Sanat-
ları Bölümünün uygulama 
derslerine katılmış. Halil 
ise teknik lise mezunu ol-
masına rağmen küçük yaş-
lardan bu yana peyderpey 
gıda sektöründe çalışmış, 
halen de Eskişehir’de bir lo-
kantanın aşçısı olarak çalı-
şıyor. İstanbul’da yapılacak 
yarışmada Büşra “gençler 
modern turta” kategori-
sinde; Halil ise “yılın altın 
genç şefi” kategorisinde ya-
rışacak. Şimdi bu öğrenci-
lerimize kulak verelim....
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 Büşra Nur Barıştürk
Öncelikle buralara kadar gelmemi sağlayan 

ilham kaynağım rahmetli dedemden söz etmek 
isterim. Kendisinin mesleği aşçılık değildi ama 
bana göre küçükken bize yaptığı yemekleri ve ye-
meklerinin lezzeti unutulmazdı. 5 yaşımdan beri 
dedemin yeteneklerini, yaptıklarını örnek aldım. 
Onunla mutfağa girdim. Ondan beri aşçı olaca-
ğımı söylerdim. Benim için en önemlisi lezzettir. 
Sebzeye meyveye dokunmalı, hissetmeli ki ortaya 
çıkardığımız yemekler bir o kadar lezzetli olsun. 

Bundan sonraki hedefim eğitimimi tamamla-
dıktan sonra pastacılık üzerine iyi yerlerde çalışıp 
kendimi geliştirmek ve yeterli duruma geldiğimde 
hayalini kurduğum, Alaçatı taraflarında bodrum 
mavisi kapısı, sandalyeleri ve pencereleri masaları 
beyaz renkli, herkesin dikkatini çeken açelyaları 
ile kendi pasta evimde yapacağım pastalarımın 
lezzetinin konuşulmasını sağlamak. Şimdiye ka-
dar hayallerimin gerçekleşmediğini görmedim. 
Hayal ve hedefler çok küçük olsa dahi hayaldir. 
İnsanlar hayal ettikçe yaşarlar.

 Bir Açıköğretim Sistemi öğrencisi olarak bizlerin 
de dışa yönelik çalışmalara katılımımızı sağlayan 
Osman Güldemir hocamıza çok teşekkür ederim.

 Halil Altın
Açıköğretim Aşçılık Programına kaydımı yap-

tırdıktan sonra buralara kadar geleceğimi ya da 
bu noktada olabileceğimi hayal bile edemezdim. 
Osman Güldemir’i kayıt yaptırdıktan sonra takip 
etmeye başlamıştım. Şehrimizin öncü ustalarıyla 
tanıştım ama geleceğin aşçı adaylarını yetiştiren 
Osman Güldemir’i sadece internetten tanıyor-
dum. Derken birgün telefonum çaldı ve Osman 
Güldemir beni aradı. Bu sene takıma Açıköğretim 
Sistemi öğrencilerinden de alacağını ve benimle bir 
görüşme yapmak istediğini söyledi. Görüşmemiz 
gerçekleşti ve bir haftaya kalmadan “Tebrikler. Ta-
kıma alındın!” mesajı geldi. Bu mesaj benim hayal-
lerimin gerçekleşmesindeki ilk adımdı.

Köyde büyüdüğüm için kendimi hep şanslı 
hissetmişimdir. Şimdikiler organik, hormonsuz 
meyve sebze hayalini kurarken ben onların içinde 
büyüdüm. Sonra bu koca kalabalık şehre geldim. 
Ortaokulu bitirdikten sonra meslek lisesine kay-
doldum. Ben de aynı zamanda ismimi de aldığım 
Halil Dedem gibi olmak isterken meslek lisesi oku-
dum hem de bir kasapta çalışmaya başladım. Yine 
şanslı olduğum bir durumdu bu. Çünkü iyi bir aşçı 
yemek yaptığı etin nereden geldiğini, nasıl işlendi-
ğini ve neresinden olduğunu bilir.

Şu an yaşadığım mutluluğu yazmakla anlatamam. 
Bu yüzden bana bu mutluluğu yaşatan Osman Gülde-
mir’e çok teşekkür ederim.
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 Arş.Gör. Gökhan ÖNDER

 Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Ara Sınavı 26-27 
Kasım tarihlerinde 1 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 512 bin görevlinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 656 farklı dersten 202 bin salonda sınava giren 
öğrencilere yaklaşık 340 bin salon başkanı ve gözetmen eşlik etti. 

Güz Dönemi Ara Sınavına I. Oturumda 995.928, II. Oturumda 1.016.954, 
III. Oturumda 783.875 ve IV. Oturumda 875.121 öğrenci katıldı. Üniversi-
temizden 764 personelimiz, toplam 124 Sınav Merkezi’nde görev aldı. 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, 
İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ GÜZ 
DÖNEMİ ARA SINAVI 26-27 KASIM 2016

AÇIKÖĞRETİM
SAYILARLA


