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Açıköğretim Sistemi Öğrencilerine En
Güncel Bilgiyi Sunma Amacıyla Ders
Programlarını Yeniledi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde birçok
bölümün ders programı yenilendi. 17 lisans ve 12
ön lisans programında yaklaşık 300 ders değişikliği
yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni
ders olarak eklenmesi şeklinde yapıldı.
Açıköğretim Fakültesinden yapılan açıklamaya göre
bu değişikliklerle Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin alanıyla ilgili olan ve güncel konuları içeren
dersleri alarak akademik yeterliğini daha da arttırmasının amaçlandığı ifade edildi. Yapılan bu ders
değişikliklerinin yanı sıra birçok dersin içeriği ve
e-öğrenme malzemelerinin de güncellendiği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin sadece yeni derslerde
değil tüm derslerde en güncel bilgiye ulaşabilecekleri vurgulandı.

Değişiklik tüm kayıt yeniletecek öğrencileri kapsıyor
Ders değişiklikleri sadece yeni kayıt yaptıracak öğrencileri değil sistemde daha önce yer alan tüm kayıt yeniletecek öğrencileri de kapsıyor. Buna göre
kayıt yeniletecek öğrenciler yeni ders listelerine
göre ders seçebilecek. 2018-2019 Öğretim Yılı Güz
Döneminde 24 Eylül - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında kaydını yeniletecek öğrencilerin, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı
Kayıt Yenileme linkinde yer alan yeni ders listesine
göre ders seçimlerini yapmaları gerektiği ve kayıt
yeniletecek öğrencilerin kendi programlarındaki
ders değişikliklerini incelemelerinin de faydalarına
olacağı belirtildi.

Yapılan güncellemeler https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim internet
adresindeki 2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosundan görülebiliyor.

Arş.Gör. Gözde TÜRKTARHAN
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Açıköğretim Dijital Kitaplarla Hem
Öğrencisini Hem De Çevreyi
Koruyacak
bin kamu görevlisinin ücretli görevlendirilmesi, ders
içeriklerinin üretilmesi, kitap basımı, ders anlatım
videolarının üretilmesi, soruların yazdırılması, uygun İnternet altyapısının kurulması ve sürdürülmesi
gibi çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu
kapsamda kitap basımının kaldırılmasıyla önemli
bir maliyet kalemi de ortadan kaldırılmış olacaktır.”
ifadelerine yer verildi.

Binlerce öğrencinin örgün öğrenim yerine tercih
ettiği Açıköğretim Sistemi programlarında, kâğıt
ve baskı maliyetlerindeki artış ve bunların öğretim
giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan
öğrencileri korumak amacıyla bu yıl ders kitaplarının baskısına son verildi.
Uygulamayla ilgili olarak Anadolu Üniversitesi İnternet sayfasında yapılan açıklamada şu ifadeler yer
aldı: “Uzun zamandır yürütülen altyapı çalışmalarımızın sona ermesiyle 2018-2019 öğretim yılından
itibaren Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla
kitaplarımız öğrencilerimize dijital ortamda sunulacaktır. Öğrencilerimiz kitaplarının en güncel hallerine pdf, html5, e-pub, mobi gibi çok çeşitli formatlarda ulaşabileceklerdir. Örnek bir ders içeriğimize
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, önceden basılmış olan ve mevzuat değişikliklerinden etkilenmeyen kitaplarımız ise stoklarımızla sınırlı kalmak kaydıyla http://kitapsatis.
anadolu.edu.tr adresinden öğrencilerimize ve kitaplarımızdan yararlanmak isteyenlere sunulacaktır.”
Kayıt ücretleri düştü
Özellikle kâğıt ve baskı maliyetlerinin öğrencilere
yansımaması için kararın alındığı belirtilen açıklamada, “Bu kararın alınmasındaki bir diğer etken
kâğıt ve baskı maliyetlerindeki yükselişin öğrencilerden alınan öğretim giderlerinde artış yapmayı
kaçınılmaz kılmasıdır. Öğrencilerimizin açık ve uzaktan öğretim hizmetleri için ödedikleri giderlerle; sınavların organizasyonu, her bir sınavda yaklaşık 500

Kararın öğrencilere yansıması ise her dönem alınan kayıt ücreti ile ilgili oldu. 2017-2018 öğretim
döneminde 275 TL olan öğretim giderinin basılı
kitaba devam edilmesi durumunda 350 TL olacağı
hesaplanırken, kitap baskısına son verilerek dijital
kitap uygulamasına geçilmesiyle birlikte 225 TL’ye
düşürüldü.

Çevreye verilen zarar azaldı
Öğrenciler basılı kitap yerine Anadolum e-Kampüs
Sistemi aracılığıyla dijital kitaplar ve e-öğrenme
malzemelerini kullanacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde her yıl milyonlarca kitap basılmakta, ekonomik yönden çok ciddi maliyet oluşturan bu kitapların basımı için kesilen on binlerce
ağaç, ekonomik maliyetin ötesinde çevre sorunlarını
da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, alınan bu
kararla her yıl milyonlarca kitap basılması nedeniyle doğaya verilen zarar da en aza indirilecek. Aynı
zamanda, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli
kullanımı sağlanmış olacak.

Dr.Öğr.Üyesi H. Cem SAYIN
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Sınavsız İkinci Üniversite Fırsatı
Devam Ediyor
ramlara kayıt yaptıracak adayların,
www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama
Esasları”ndaki koşulları sağlamaları gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, hayalleri bir
üniversiteye sığmayanlara sınavsız ikinci üniversite
imkânı sağlamaya devam ediyor. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre
eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler, okudukları veya
mezun oldukları alanda olmamak üzere Açıköğretim
Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin, lisans
eğitimi alanlar lisans veya ön lisans, ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına ikinci
üniversite kapsamında sınavsız kayıt yaptırabiliyor.
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan prog-
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Adaylar, 11 Eylül 2018 Salı günü
saat 09.00’dan - 21 Eylül 2018
Cuma günü saat 17.00’a kadar
http://aof.anadolu.edu.tr
adresinden
Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci
Üniversite” linkine tıklayarak İnternet
başvurularını gerçekleştirebilecek. Daha
sonra İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu’nda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra
AÖF Bürolarından 11 - 20 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemleri tamamlanacak. 21 Eylül Cuma
günü ise sadece mazeretli olanların kayıt işlemleri
yapılacak. 15 Eylül Cumartesi günü de AÖF büroları
kayıt işlemleri için açık olacak.
Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim
adresi Kılavuzlar bağlantısından veya http://aof.
anadolu.edu.tr adresinden ulaşabiliyor. Ders transferi ve muaﬁyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi ise
www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular
bölümünden ulaşılabilir durumda.

Arş. Gör. Sibel ŞAHİN

Açıköğretim Sistemi Ulusal ve
Uluslararası Kurumlarca Akredite
Olma Hedeﬁ Doğrultusunda
Çalışmalarını Sürdürüyor
Türk yükseköğretim sisteminde akreditasyon çalışmalarının önemi her geçen yıl daha fazla artıyor.
Yükseköğretim kurumlarının çıktı odaklı ve bağımsız
ajanslar (YÖK tarafından tescil belgesi olan) tarafından akredite edilmeleri, çağımızın rekabet ortamında bir gereklilik haline geldi. Bu kapsamda YÖK’ün
akreditasyon konusunda yükseköğretim kurumlarını tavsiye ve teşvik ettiği görülüyor. Bu paradigmaya dayalı olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi içinde yer alan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ilgili programları da uluslararası
akreditasyon ajansları tarafından akredite edildiler.
2015 - 2017 yılları arasında geçerli olmak kaydıyla
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan 28 ön lisans programı “PEARSON
Edexcel” kalite güvence belgesi aldı. 2016 yılında
ise Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim,
İktisat ve İşletme Fakülteleri Avrupa Uzaktan Eğitim
Üniversiteleri Birliğinin (EADTU-European Association of Distance Teaching Universities)
öz değerlendirme sürecine
katıldı ve “E-xcellence Kalite Ortaklığı Etiketi” almaya
hak kazandı.

Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği ) tarafından
akreditasyon süreci başlatıldı ve halen devam ediyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan pek
çok fakültede olduğu gibi Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri de ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları
tarafından akredite olma hedeﬁ doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi içinde yer alan fakültelerin kalite güvencesi konusundaki hedeﬂeri arasında ülkemizde
2017 yılında kurulan “Açık ve Uzaktan Öğretim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği”
(AUDAK) tarafından akreditasyon belgesi almak da
yer alıyor.

Arş.Gör. Gözde TÜRKTARHAN

Hedeﬂer arasında AUDAK
tarafından akredite edilmek yer alıyor
Açıköğretim
Fakültesinin
Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Sosyoloji lisans
programlarının FEDEK (Fen,
Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve
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Açıköğretim Sistemi “Örnek Ders” ile
Herkese Kucak Açıyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, kendi
bünyesine dâhil olmayan bireylere Açıköğretim Sistemi kapsamında sunulan hizmetleri tanıtabilmek
amacıyla örnek ders yayınladı. Örnek derse giriş yapabilmek için ekampus.anadolu.edu.tr adresinden
“Giriş Yap: Diğer” seçeneği kullanılıyor. Açıköğretim
Fakültesine dâhil olmayan bireyler, kullanıcı adı ve
şifre bölümlerine “anadolum” yazarak sisteme giriş
yapabiliyor. Bu kısımda örnek olarak BIL101U kodlu
Temel Bilgi Teknolojileri 1 dersi inceleniyor. Örnek
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ders ile ilgili tüm öğretim materyalleri bu ders içinde kullanıcılara sunulmuş durumda. Böylece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı olmayan bireyler de sunulan tüm hizmetleri görebiliyor.
Ayrıca kullanıcılar, sisteme girdiklerinde Açıköğretim Sistemi bünyesinde verilmekte olan Akadema,
Öğrenci Toplulukları, Kariyerim ve SoruKüp hizmetlerine de ulaşabiliyor.

Arş.Gör. Hakan KILINÇ

Pek Çok Farklı Proﬁlden Öğrenci
Açıköğretim Sistemi Çatısı Altında
Bir Araya Geliyor
Yeni çağa ayak uyduran vizyonu, eğitim ve öğretimdeki güncel yaklaşım ve gelişmeleriyle yıllardır
kesintisiz hizmet veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (AÖS), her kesimden insana kucak
açarak Türk eğitim-öğretim sisteminin öncülerinden
biri olmaya devam ediyor.
Kurulduğu günden bu yana herkese eğitim misyonu ile çeşitli meslek gruplarından öğrencisine kucak
açan AÖS içerisinde yaklaşık 737 bin çalışan öğrenci
bulunuyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yapılan öğrenci proﬁli çalışmasının sonuçlarına göre en
çok öğrenci sağlık sektöründe görev yapıyor. 35 bine
yakın sağlık personeli öğrenciyi, 34 bine yakın öğretmen öğrenci takip ediyor. Bunların yanında yaklaşık 19 bin mühendis-mimar, 13 bine yakın askeri
personel, yaklaşık 14 bin emniyet mensubu, 10 bin

civarı bankacı öğrenci sisteme kayıtlı. Öğrenciler
arasında sanatçı, yazar, bürokrat, milletvekili ve pilot
olanlar da bulunuyor. Halihazırda çalışmakta olan
öğrencilerimizin bir kısmı ilk defa bir üniversite eğitimi alırken, birçoğu ikinci üniversite kapsamında
AÖS öğrencisi olmayı tercih etmiş durumda. AÖS
sisteminde bu yıl yaklaşık 23 bin engelli öğrenci de
eğitime devam ediyor.
Eğitimden sağlığa, emniyetten adalete pek çok farklı
alanda görev alan AÖS öğrencilerine ait meslekleri
ve bu mesleklerde görev yapan öğrenci sayılarımızı
aşağıdaki graﬁkte görülebiliyor. Anadolu Üniversitesi AÖS ailesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da farklı öğrenci proﬁllerine kucak açarak herkese eğitim misyonunu sürdürmeye devam edecek.

Arş.Gör.Dr. Dilşad TEKİN
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Açıköğretim Sistemi Yeni Tanıtım
Filmi Yayınlandı
Yediden yetmişe öğrenim görmek isteyen herkesi kucaklayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin yeni tanıtım ﬁlmi yayınlandı. Filmde, Açıköğretim Sisteminin toplumun her kesiminden öğrencilerin hayatlarına nasıl dokunduğu ile öğretim teknikleri
ve materyallerinden yararlanarak öğrenim görmenin kolaylığı işlendi. Hızla artan ikinci
üniversite kayıtlarına da dikkatin çekildiği ﬁlmde, meslek ve uzmanlıklarından farklı
programlarda okuyan öğrencilerin perspektiﬂerindeki değişim vurgulandı.
Tanıtım ﬁlmine erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Arş.Gör.Dr.Çağlar KARADUMAN
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İkinci Üniversite Tanıtım ve Tercih
Rehberi Karar Vermekte Zorlanan
Adaylara Yol Göstermeyi Amaçlıyor
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun
olanlar ile Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim
Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler
dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler Açıköğretim Sistemine sınavsız olarak ikinci
üniversite kapsamında kayıt yaptırabiliyor. İkinci
üniversitede hangi programı tercih edeceğine karar
veremeyen öğrenci adayları için yeni bir hizmet sunulmaya başlıyor.

Öğrencilerden gelen sorular da yanıtlanacak
İkinci Üniversite Program Tercih Rehberi olarak sunulan hizmette öncelikle “Neden ikinci üniversite
okunmalı?” sorusuna yanıt veriliyor. İş dünyasının
ihtiyaçlarına göre meslek gruplarının incelemesi yapılarak 2. üniversite bölüm önerileri yapılacak
programlarda öğrencilerden gelen sorular da yanıtlanacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Kesim tarafından içeriği hazırlanan ve sunulan ikinci üniversite
programları tanıtım ve tercih rehberi için
hazırlanan videolar
https://www.facebook.com/
AOFAnado-lum/ adresinde, ikinci üniversite web
sitemiz olan http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/
adresinde ve

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi YouTube
kanalından yayınlanmaya başlandı.
https://www.youtube.com/watch?v=8oWZBVrqMs&list=PLfFz63YLe29pDyBWg93nPTH65A3gISm__
bağlantısından videolara erişim sağlanabiliyor. Aynı
zamanda sosyal medya üzerinden yapılacak canlı
yayınlar ile öğrencilere rehberlik hizmeti sunulması
planlanıyor.

Sınava girecek adaylar için de rehberlik hizmeti
verilmesi amaçlanıyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez
Büronun ve Halkla İlişkiler ekibinin desteği ile düzenlenecek öğrenci buluşmalarında, bölüm tercih
günlerinde ve lise buluşmalarında da öğrencilere
rehberlik hizmeti sunulacak. Gelecek yıl üniversite
sınavına girecek ve bölüm tercihi yapacak öğrenci
adaylarının bölüm tercihlerini daha bilinçli gerçekleştirebilmeleri için de rehberlik hizmetinin verilmesi amaçlanıyor.

Öğr.Gör. Salih GÜMÜŞ
Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Kalite Elçilerine Ziyaretler İzmir
ve Kayseri ile Devam Etti
Kalite Elçilerine Açıköğretim Fakültesinden yapılan
ziyaretler İzmir ve Kayseri ile devam etti. İzmir’de
gerçekleştirilen toplantı AÖF Bornova Bürosunda
gerçekleştirildi. Kalite Elçileri projesinde görev alarak, Anadolum eKampüs sistemi üzerinde öğrenme
malzemelerinin daha kaliteli hale gelmesi, hatalardan arındırılması ve yeni malzemelerin üretilmesi
kapsamında görev alan Açıköğretim Fakültesi öğrencileriyle yapılan görüşmeler sonrasında proje
kapsamında topladığı puanlarla birinci olan Gazi
Yazıtekin’e kazandığı ödül olan tablet bilgisayar
ve diğer öğrencilere de teşekkür belgeleri takdim
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edildi. Kayseri’de ise Erciyes Bürosunda gerçekleştirilen toplantıda öğrenciler Açıköğretim Fakültesi
genelinde ve Gönüllü Kalite Elçileri projesi özelinde
yaşadıkları deneyimlerini aktardı. Toplantı sonrası,
Kayseri’de de öğrencilere belgeleri takdim edilerek,
verdikleri destekten ötürü teşekkür edildi.
Kalite Elçileri projesi kapsamında gerçekleştirilen
ve öğrencilerle yüz yüze iletişimi ve etkileşimi zenginleştiren bu ziyaretlerin devam edeceği bildirildi.

Arş.Gör. Hakan ALTINPULLUK

Açıköğretim Sistemi Tanıtım
Toplantıları ETO ile Devam Etti
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, kamu kurumlarına yeni eğitim teknolojilerini ve hizmetlerini, AKADEMA ve e-Sertiﬁka programlarını, sınavsız
ikinci üniversite kapsamında yaşam boyu eğitim fırsatlarını tanıtmak ve kamu kurumları ile gerçekleştirilebilecek iş birliği olanaklarını belirlemek amacıyla toplantılarına tüm hızıyla devam ediyor.
İş birliği toplantıları kapsamında 2 Ağustos Perşembe günü Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Didem Paşaoğlu Baş ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi
Sinan Aydın ve Arş. Gör. Gözde Türktarhan, Eskişehir
Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler’e ziyarette
bulundu. Toplantıya, Eskişehir Ticaret Odası İnsan
Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Okan Adıyaman
da katıldı. Toplantıda ortak gerçekleştirilebilecek esertiﬁka ve eğitim programları konusunda ﬁkir alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen ziyarette Açıköğretim sisteminin tanıtımı da gerçekleştirildi. Son
olarak İkinci üniversite ve e-Sertiﬁka programları
ile ilgili tanıtım materyalleri tüm kurum personeli
ile paylaşıldı.

İkinci Üniversite duyuruları kamu kurumları ile
paylaşıldı
Eylül ayı içerisinde yeni dönemin başlaması dolayısıyla iş birliği içinde bulunulan tüm kurumlarla
yeniden görüşmeler sağlanarak, sınavsız ikinci üniversite programları ve kayıt takvimi hakkında bilgi
verildi. İkinci Üniversite tanıtımı için hazırlanan web
sitesi aracılığıyla kurumlarla tanıtım broşürler, videolar ve program katalogları paylaşıldı. İlgili materyallere http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/paylasimlar.html adresinden erişilebiliyor.

Arş.Gör. Zeynep KARAL ÖNDER
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Açıköğretim Sistemi Geleneksel
Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Başvuruları Yeni Kayıt Yaptıracak
Öğrencilerin De Katılabilmesi İçin
Uzatıldı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde ikincisi “Gençlik ve Kültürel Miras” adıyla düzenlenecek olan uluslararası fotoğraf yarışmasına
Açıköğretim sisteminisde kayıtlı öğrencilerin katılımı 6 Ağustos tarihi itibariyle başladı. Açıköğretim
sistemine kayıtlı öğrencilerin 3 Eylül tarihine kadar
katılabileceği yarışmanın süresi, yeni kayıt olacak
öğrencilerin de katılabilmesi için 26 Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldı.
Yarışmaya Türkiye programlarından da katılım sağlanabiliyor
Açıköğretim Sisteminden yapılan açıklamaya göre, önceki
sene düzenlenen yarışmaya sadece Türkiye dışındaki Açıköğretim Sistemi öğrencileri katılabiliyorken bu sene yarışmaya
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Batı Avrupa,
Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC,
Kosova, Kuzey Amerika, Makedonya ve Suudi Arabistan programlarına kayıtlı öğrencilerin de katılabileceği belirtildi. Yarışmanın
konusu olarak yemek, eğlence, düğün, inançsal ve kültürel törenler,
bayramlar, geleneksel oyunlar, sosyal yaşamdan kesitler gibi kültürel
değerlerin yanı sıra tarihî mekanlar,
camiler, köprüler, türbeler, evler, ortak sosyal yaşam alanları gibi ortak
kültürel değerleri yansıtan başlıklar
belirlendi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye
Milli Komisyonunun da desteğiyle düzenlenen yarışmaya Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrenciler
http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ adresinde yer
alan başvuru formunu 26 Ekim 2018 tarihine kadar
doldurarak başvurabilirler.

Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

76 Yaşındaki Açıköğretim Mezunu
Açıköğretim Fakültesini Ziyaret Etti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans
Programından mezun olan 76
yaşındaki emekli kimya öğretmeni Orhan Adıgüzel, mezunu
olduğu Açıköğretim Fakültesini
ziyaret etti. Ziyarete ailesiyle birlikte gelen Adıgüzel, Açıköğretim
Fakültesi öğretim elemanlarıyla
sohbet edip görüş ve önerilerini
iletme şansı buldu.
76 yaşında eğitimine devam eden
Orhan Adıgüzel nezdinde eğitimin
önemine vurgu yapan Açıköğretim
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney “Hem oğlunuzun hem de
sizin Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmanızdan gurur duyduk ve bu
anlamda sizi tebrik ediyorum. Bu
dünyada neden bulunuyoruz diye
düşündüğümüzde bu sorunun cevabının bilgimizi, düşüncemizi geliştirmek, daha fazla okuyabilmek olduğunu görüyoruz. Ülkemizde herkes tıpkı
sizin gibi daha fazla okumaya ve kendini geliştirmeye çalışsa her şey çok
daha güzel olur diye düşünüyorum.”
şeklinde konuştu.

“Hayatımın en güzel günlerinden birini
yaşadım”
“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının mezuniyetimde beni bu şekilde onurlandırmasından dolayı çok mutluyum.” diye konuşan
Açıköğretim Fakültesi mezunu Orhan Adıgüzel, “Hayatımın en güzel günlerinden birini yaşadım. Özellikle ailemle birlikte bu şekilde ağırlanmak bizi çok
mutlu etti.” diyerek Anadolu Üniversitesi çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Okumanın yaşı olmadığını
da dile getiren Adıgüzel, “76 yaşımda mezun oldum ve özellikle yüz yüze

eğitim imkânı sayesinde çok zor dersleri vermeyi
başardım. Yüz yüze eğitimden önce çok zorlanıyordum hatta bırakmak üzereyken yüz yüze eğitim imkânı verilmesi sayesinde bu kararımdan vazgeçtim.”
diye konuştu.
Rektörlük binasında gerçekleştirilen diploma ve
hediye takdimi sonrası 76 yaşındaki mezun Orhan
Adıgüzel ve ailesi, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre
Kampüsü’nü gezdi.

Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Hayvancılıkla Uğraşan 37 Yaşındaki
Açıköğretim Sistemi Mezunu Adem
Gökoğlan Ziraat Mühendisliğini
Hedeﬂiyor!
“Bundan sonraki hedeﬁm alttan derslerimi bitirip ziraat mühendisliği
okumak”

Konya’da yaşayan ve küçükbaş ve büyükbaş hayvan
yetiştiriciliği ile uğraşan 37 yaşındaki Adem Gökoğlan, Açıköğretim İşletme Fakültesi’ni bitirdikten
sonra 2 yıllık bir ön lisans programında yükseköğrenimini sürdürüyor. Yeşildağ Mahallesi’nde 2 kardeşiyle besicilik yapan 37 yaşındaki Adem Gökoğlan,
2 yıllık Laborant ve Veteriner Sağlığı programına
kayıt yaptırdı. Adem Gökoğlan, yetiştirdiği hayvanlarına çobanlık yaparken okuma azmiyle görenleri
kendisine hayran bırakıyor. Hayvanlar hakkında
daha çok bilgiye sahip olabilmek için okuduğunu
belirten Adem Gökoğlan, bölümünü tamamladığında ziraat mühendisliği okumak için başvurmayı
düşünüyor.
Hayvancılıkla uğraşırken kendisinin işin çobanlık ve veterinerlik kısmıyla, kardeşlerinin
ise diğer kısımlarla ilgilendiğini belirten Adem
Gökoğlan şöyle konuştu: “Güne sabah erkenden
kalkarak, küçükbaş hayvanlarımızın yemini, samanını ve suyunu vererek başlıyorum. İçinde
ışıklandırması, televizyon, İnternet erişimi olan
özel yapım bir çekme karavanımız var. Çekme
karavanla yazın başka bir yerde, kışın başka bir
yerde olabiliyoruz. 350 kadar küçükbaş hayvana sahibiz. Bunun yanında büyükbaş hayvanlarımız da var. Hayvancılıktaki yem ihtiyacını ise
ekim dikim işleri yaparak karşılamaya çalışıyoruz.”
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“Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Veteriner ve çoban tutmaya gerek kalmıyor. Bu
işin eğitimini görmem nedeniyle hayvanlarımızın ilacını kendim veriyor, aşısını ve
doğumunu yine kendim yaptırabiliyorum.”
diyen Adem Gökoğlan, çobanlık yapan
meslektaşlarına okumalarını tavsiye etti.
Okumanın yaşının ve bilginin sonunun
olmadığını belirten Gökoğlan, “İnsanlar
her gün yeni bir şeyler öğrenmeli. Kitap
okumayı sevdiğim için beni hayvanlarımın
yanında çok sık kitap okurken görebilirsiniz. Ders kitaplarının yanı sıra hikâye ve roman da okuyorum.
Zaten burada, hayvanlarımızla baş başa olduğumuz
için de en güzeli kitap okumak. Böyle güzel bir ortamda kitap okumak da iyi oluyor.” diyerek bundan
sonraki hedeﬁnin ve en büyük hayalinin alttan derslerini bitirip ziraat mühendisliği okumak olduğunu
söyledi.

Öğr.Gör. Serap UĞUR

Kariyer Öyküsü:
İzmir Konak Bürosu

Bültenimizin bu sayısında İzmir-Konak bürosundan
gelen bir kariyer öyküsüne yer verdik. İzmir Konak
Bürosu çalışanlarına vermiş oldukları hizmetten ve
Büro Yöneticisi Hava Cangir’e paylaşımlarından dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
İkinci üniversite kapsamında kayıt olduğum Radyo
ve Televizyon Programcılığı Bölümünden 2015 yılında mezun oldum. Aynı yıl İzmir Konak Bürosuna
uğradığımda diplomamı alırken büronun değerli çalışanlarından lisans eğitimime devam etmem ve dikey geçiş yapmam konusunda çok büyük bir destek
aldım. Ben de dikey geçiş yaparak İşletme Fakültesine kaydımı yaptırdım. Bugün İşletme Fakültesinden
lisans diplomamı almamın haklı gururunu yaşıyorum. Bu süreçte bana büyük destek gösteren büro
çalışanlarına sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarım.
Yıldıray BİÇER

Arş.Gör.Dr. Ece DOĞANTAN
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Benim Hikâyem
Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü 1984 yılı
mezunuyum. Bankacılık ve diğer ﬁnansal kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptım ve 2011 yılında emekli
oldum. Çeşitli okumalarım olmakla
birlikte, daha sistemli ve düzenli bilgi edinmek amacıyla sosyoloji bölümüne kayıt oldum. Uzun yıllar yöneticilik tecrübem bana hemen her
konunun çözümüne, ilerlemesine en
büyük katkının insana dokunmak, insanı anlamak olduğunu gösterdi. AÖF
sosyoloji derslerinin önemli bir bölümü insanı, insan davranışlarını, toplum içinde insanı anlama isteğime
çok katkı sağladı. Öyle ki çevremdeki hemen herkese sosyoloji okumayı
önerir oldum ve 4 arkadaşım başladı
bile. Dördüncü, ikinci ve birinci sınıftalar.
Yaşam boyu öğrenme, yeni bir meslek edinme, yaşam boyu edindiğin tecrübeleri başkalarına aktarabilme
fırsatı yaratma; ortalama yaşam süresinin uzadığı, çok hızlı değişen dünyada çok değerli ve anlamlı. Yoğun
tempolu iş hayatından uzaklaştıktan sonra var olabilmek, eğer zihinsel ve ﬁziksel engeller yoksa, ancak
kendine ve başkalarına değer katmakla, yeni bir üretim tarzına geçmekle mümkün. Ayrıca 2016 Güz Dönemi’nde Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programına başladım. AÖF
Sosyoloji Lisans Programının bu eğitimime önemli oranda alt yapı oluşturduğunu düşünüyorum. Sonuçta
AÖF öğrencisi, AÖF Sosyoloji öğrencisi olmaktan çok memnunum. Belki gelecekte destekleyici farklı alanlar
için yine AÖF’e devam ederim. Teşekkürler.

Betül AKAN / İstanbul

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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AOFAnadolum Üniversite
Kategorisinde Türkiye’de En Çok
Takip Edilen Sosyal Medya Hesabı
Fortune Global 500 listesindeki 100’ün üzerinde
şirket de dâhil olmak üzere binlerce kurumsal markanın yanı sıra küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) de güvenilir bir sosyal medya pazarlama
partneri olan “Socialbakers” verilerine göre, Türkiye’deki en fazla takipçi ve hayrana sahip üniversiteler listesinde AOFAnadolum birinci sıraya yerleşti.

Sayfa takipçileri ile girilen etkileşim ve sayfanın aktif kullanımına yönelik verilerin sunulduğu “boomsocial” sitesine göre de ilk sıralarda yer alan AOFAnadolum, bu sitede de en çok hayrana ve etkileşime
sahip eğitim siteleri sıralamasında ilk sıralarda yer
alıyor.

Öğr.Gör. Serap UĞUR
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Muhasebe ve Yönetim e-Sertiﬁka
Programı Muhasebe ve Finansman
Alanında Gelişme Fırsatı Sunuyor

Muhasebe ve Yönetim e-Sertiﬁka Programı, özellikle muhasebe ve ﬁnansman alanında eğitim almamış
teknik yöneticiler başta olmak üzere, işletmelerin
tüm işlevleri ile ilgili alanlarda yöneticilik hedeﬂeyenlere, yönetimde bilgi kullanma becerileri kazandıran ve kariyerde ilerleme sağlayan özellikler sunuyor. Bu programda ﬁnansal bilgi sistemi, envanter
işlemleri, değerleme ölçüleri, karın belirlenmesinde
yaklaşımlar, hazır değerler ve menkul kıymetler,
alacaklar, stoklar, duran varlıklar, yabancı kaynaklar,
gelirler ve giderler, öz kaynaklar, ﬁnansal tablolar
ve analizi, ﬁnansal analiz teknikleri ve uygulaması,
ticaret şirketleri, ﬁnansal yönetim ve işlevleri, paranın zaman değeri, ﬁnansal planlama ve kontrol,
kısa, orta ve uzun vadeli ﬁnansman teknikleri, nakit,
alacak ve borç yönetimi, sermaye yapısı ve kar dağıtım politikası, işletmelerde yönetişim ve stratejik
yönetim çabalarının örgütlenmesi, genel ve uluslar
arası çevre değişkenleri, küresel stratejiler ve stratejik işbirlikleri, stratejinin uygulanması ve değerlendirilmesi gibi konularda bilgiler sunuluyor. Programa kayıt yaptıran bireyler, kendilerine gönderilen
uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders
kitapları ve Anadolum eKampüs Sisteminde sunulan e-öğrenme hizmetlerinden yararlanarak sertiﬁka sınavlarına hazırlanıyor.
Muhasebe ve Yönetim e-Sertiﬁka Programı kapsamında katılımcılara Muhasebe Uygulamaları, Finansal Yönetim ve Stratejik Yönetim dersleri sunuluyor:
•
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Muhasebe Uygulamaları: Bu derste dönem sonu
muhasebe işlemleri ve ticaret şirketlerinin özel
muhasebe konuları ele alınıyor. Katılımcılara;
temel mali tablolar olan bilanço ve gelir tablosu hakkında, şahıs ve sermaye şirketleri şeklinde iki grupta toplanan ticaret şirketlerinin

özellik taşıyan; kuruluş, sermaye değişikliği, kar
dağıtımı, tasﬁye vb. konularının ilgili yasalar
dikkate alınarak muhasebeleştirilmesi hakkında
bilgi veriliyor.
•

Finansal Yönetim: Bu derste ﬁnansal yönetimin
genel olarak açıklanması, paranın zaman değeri,
ﬁnansal analiz, ﬁnansal planlama ve denetim,
ﬁnansman kaynakları, kaynak maliyeti, çalışma
sermayesi yönetimi ve yatırım kararları konuları açıklanıyor. Katılımcılara ﬁnansal analiz ve
kontrol, ﬁnansal planlama, dönen ve duran varlık yönetimi, sermaye yapısı yönetimi, kâr payı
dağıtımı, fon kaynakları bulma ve bu kaynakları
kullanma politikalarını oluşturma faaliyetleri
hakkında bilgiler sunuluyor.

•

Stratejik Yönetim: Bu ders kapsamında; işletme
örgütünün çevresel uyum konusu hedef alınıyor; hem öğrencilere hem de işletme yöneticilerine örgütün fonksiyonel alanlarını birleştirme
ve analiz etme olanağı tanıyan bir görüş açısı
kazandırılması hedeﬂeniyor. Derste, stratejinin
tanımı, stratejik kararlar, stratejik planlar, ekonomik ve ekonomik olmayan işletme amaçları,
genel çevre analizleri, yakın çevre analizleri, küreselleşme ve küresel stratejiler fırsat ve tehlikelerin analizi, işletme değerleme ve rakiplere
göre güçlü ve zayıf yönlerin analizi portföy analizleri, stratejik işletme birimleri, şirket stratejisi
seçimi, fonksiyonel stratejiler, örgütsel yapının
seçimi, kaynak dağılımı, örgüt kültürü, liderlik
biçimleri ve stratejilerin değerlendirilmesi ve
kontrolü konularına yer veriliyor.

Arş.Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

İşletme (İngilizce) Lisans Programı
Uluslararası Alanda Yetkin
Öğrenciler Yetiştirmeye Devam
Ediyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde uzun zamandır eğitim veren İşletme Lisans
Programının yanı sıra İngilizce dilinde eğitim veren İşletme Lisans Programı da öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Programın, öğrencilerini geleceğin girişimcisi olarak yetiştirme genel
amacının dışında İngilizce dilinde eğitim vermesi,
mezun öğrencilerin uluslararası alanda daha etkin
olmalarını sağlıyor.

Mezunlar kamuda ve özel sektörde istihdam
edilebiliyor
İşletme (İngilizce) Lisans Programı kapsamında
İktisada Giriş, İşletmeye Giriş ve Hukuka Giriş
gibi öğrencilerin alanı temelden öğrenmelerini sağlayacak dersler bulunurken; İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Sistemleri gibi uzmanlık
dersleri de veriliyor. Aynı zamanda Psikoloji ve
Matematik gibi öğrencilerin ihtiyacı olan disiplinler arası alanlardan da dersler okutuluyor. Türkçe dilinde eğitim veren İşletme Lisans
programından farklı olarak derslerin hepsinin
eğitim dili İngilizce. Programdan mezun olan
öğrenciler kamu sektöründe ve özel sektörde
çeşitli kademelerde çalışabiliyor. Pazarlama,
satış, muhasebe, ﬁnans denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabiliyor.
İşletme (İngilizce) Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgiye https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/isletme-fakultesi-lisans-programlari-4-yillik/isletme-ingilizce adresinden ulaşılabilir.

Arş.Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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2018-2019 Öğretim Yılında
70.300 Öğrenci Açıköğretim
Ailesine Katıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla
birlikte öğrenciler tercih ettikleri üniversitelere kayıt işlemlerini
gerçekleştirdiler. Açıköğretim Sisteminde de kayıt işlemleri 10 Eylül
tarihinde tamamlandı. Buna göre,
2018 – 2019 Öğretim yılında yaklaşık 70.300 öğrenci Öğrenci Seçme
Yerleştirme Sistemi ile Açıköğretim
Sisteminde yer alan programlara
kayıt yaptırdı.
Kayıt yaptıran öğrenci sayısına
göre en çok tercih edilen programlar sırasıyla 14.127 öğrenci ile
İlahiyat (Önlisans), 6.780 öğrenci ile
Sosyal Hizmetler (Önlisans), 4.282
öğrenci ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Önlisans), 3.031 öğrenci ile
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans),
2.882 öğrenci ile Çocuk Gelişimi (Önlisans) oldu. Sağlık Yönetimi (Lisans)
%84, Ev İdaresi (Önlisans) %83, Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı (Önlisans) %83, Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık (Lisans) %83, Çocuk
Gelişimi (Önlisans) %82, Türk Dili ve
Edebiyatı (Lisans) %82 ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Önlisans)
Programları %81 doluluk oranı ile
kontenjanlarına göre en çok kayıt
alan programlar oldu. Ek yerleştirme ve İkinci Üniversite kayıtları ile
birlikte Açıköğretim ailesine katılan
öğrenci sayısının 85.000’i bulması
bekleniyor.

Arş.Gör. Dr. Gökhan ÖNDER
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Grafik 1:
Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısına Göre Tercih Edilen Bölümler

Grafik 2:
Doluluk Oranlarına Göre Programlar

Hakikat Sonrası Dönemle
Başetmede Bir Yol:
Kültürel Okuryazarlık
Kültürel okuryazarlık ilk olarak 1987 yılında E.D.
Hirsch Jr. tarafından alana kazandırılmıştır. Hirsch’in
görüşüne göre kültürel okuryazarlık öğrencilerin
kültürlerini oluşturan karmaşık ﬁkir ve referansları
anlamalarını ve ifade etmelerini sağlamak için gerekli olan bilgidir (Hirsch, 2018). Bu anlamda kültürel okuryazarlık, bireyin dünya görüşünü, diğerleriyle olan ilişki ve iletişimlerini, karakterini, bireysel
etik ve değerlerini, yani tarzını, tavrını anlamaya yöneliktir. Kültürel okuryazarlığı olanlar, içinde bulundukları toplumun bireylerinin değer yargılarını bilir,
en azından hangi durumlarda neler yapabilecekleri-

ni yordayabilirler. Geçen yazımızda sözünü ettiğimiz
hakikat sonrası dönemde kültürel okuryazarlık her
zamankinden daha da fazla önem kazanmıştır. Kültürel okuryazarlığı yüksek olan bireyler, üyesi oldukları toplumun özelliklerini bilir, tanır ve yalan dünyanın tuzaklarına karşı donanımlıdırlar. Çağımızın
hızlı teknolojisi, muğlak durumları, karmaşık yapısı
karşısında yükseköğretim kurumlarının en önemli
silahı öğrencilerinde kültürel okuryazarlık becerilerini geliştirmek olmalıdır. Uzaktan eğitim programlarında da kültürel okuryazarlık tüm derslerde
ortak müfredat olarak yer almalıdır. Aslında yapılan
bazı çalışmalarda kültürel okuryazarlık
uzaktan eğitimin bir çıktısı olarak görülmektedir. Bu görüşle düşünüldüğünde,
eşzamanlı çevrimiçi ortamlarda öğreticilerin kültürel okuryazarlık becerilerinin
yüksek olması öğrencilerin çatışmalarını önlemede, hırslı ve ön planda olmayı
seven öğrencilerle denge kurulmasında,
katılımı düşük olan öğrencilerle iletişim
başlatmada önem arz etmektedir.
2013 yılında İngiliz Kültürün gerçekleştirdiği İşyerinde Kültür (Culture at Work)
çalışmasında yüzün üzerinde küresel
yöneticiye, örgütlerine alacakları insanlarda aradıkları beceri, değer ve tutumlar
sorulmuştur (British council.org, 2018).
Sonuçta ortaya çıkan terimler bütünü
aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir;

Şekil 1: Örgüt Yöneticilerinin İşe Alacakları
Bireylerde Aradıkları Özellikler
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Aynı çalışmada işverenlerin kültürlerarası beceriler için verdikleri terimler ise
Şekil 2’de gösterilmiştir;

Şekil 2:
Örgüt Yöneticilerinin Kültürlerarsı Beceriler İçin Verdikleri Özellikler
Şekilin yorumunu sizlere bırakıp ,bu yazıyı da tanınmış yazarımız Peyami Safa’nın bir sözüyle bitirelim:
“Kültürün ilk basamağı, anadilini iyi konuşmak ve
iyi yazmaktır. “ O zaman işe anadilimizi en güzel ve
doğru şekilde konuşarak başlayalım mı, ne dersiniz?

Hirsch,E.D.(1988)Culrural Literacy: What Every American Needs to Know . New York: Vintage Books
http://www.coreknowledge.org/who-we-are İndirildiği tarih 03.07.2018
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