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Açıköğretim ve İletişim Bilimleri
Fakülteleri Arasında İş Birliği
Protokolü İmzalandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (AÖS),
öğrenci odaklı hizmet anlayışı ile ortaya koyduğu
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu maksatla
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
ile kasım ayı içerisinde bir iş birliği protokolü
imzalandı. Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Yücel Güney ve İletişim Bilimleri Fakültesi
Dekan Vekili Prof. Dr. Erhan Eroğlu tarafından
imzalanan protokolle birlikte Açıköğretim Fakültesi,
bünyesinde bulunan 98 parça kamera teçhizatı,
79 parça ışık teçhizatı ve 62 parça ses teçhizatını
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesine
devretti.

İş birliği İBF öğrencilerinin uygulama alanında
gelişmesine katkı sağlayacak
Yapılan iş birliği, İletişim Bilimleri Fakültesinde
ve ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin teorik
olarak öğrendikleri bilgileri uygulamada hayata
geçirebilmelerini
kolaylaştırmayı
hedeﬂiyor.
Böylelikle İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine,
Anadolu
Üniversitesi
bünyesindeki
fakülte,
yüksekokul, merkez ve diğer tüm birim ve kurulların
düzenleyeceği akademik, kültürel, sanatsal vb. her
türlü etkinliğin video kayıtlarını alma ve kurgu
aşamalarını gerçekleştirme imkânı sunuldu. Ayrıca,
Merkezler ve Birimler binasında yer alan cep
stüdyosu da eğitim maksatlı olarak ilgili öğrencilerin
kullanımına sunulabiliyor.

Arş. Gör. Dr. Dilşad TEKİN
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Açıköğretim Sistemi Başarı
Belgesi Törenleri Diyarbakır,
Batman ve Mardin’le Devam Etti

Üniversitemiz, kuruluşunun 60’ıncı yılında da
Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle
buluşmaya ve başarı belgelerini bulundukları
illerde düzenledikleri törenlerle takdim etmeye
devam ediyor. Bu kapsamda 14-15 Kasım 2018
tarihlerinde Diyarbakır, Batman ve Mardin’de “Başarı
Belgesi Törenleri” düzenlendi. Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, görevi devralmasının
ardından ilk kez Açıköğretim Sisteminin başarılı
öğrencileriyle bir araya gelerek bölüm birincilerine
başarı belgelerini takdim etti. Rektörümüz Prof. Dr.
Çomaklı’nın da katılımıyla farklı illerde gerçekleşen
bu törenlerde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakültelerinin Dekanlarının yanı sıra öğretim
elemanları da yer aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenler,
Üniversitemiz Halkbilim Araştırmaları Merkezi Türk
Müziği Topluluğu’nun müzik dinletisi, Üniversitemiz
ve Açıköğretim Sistemi tanıtım ﬁlmlerinin izlenmesi,
açılış konuşmaları ve Açıköğretim Sisteminin
başarılı öğrencileri ile mezunlarına başarı belgesi
ve hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

Düzenlenen Başarı Belgesi Töreni sayısı 53 oldu
Açıköğretim Sistemi aracılığıyla bugüne kadar ulusal
ve uluslararası olmak üzere Başarı Belgesi Töreni
kapsamında 53 etkinliğe imza atıldı. Açıköğretim
Sistemi kapsamında düzenlenen bu buluşmalar
öğrencilerin Açıköğretim Sistemine olan aidiyetlik
duygularını arttırmanın yanı sıra yüz yüze görüşme
imkânı sayesinde de sorunlarını ve önerilerini bire
bir paylaşma fırsatı da tanıyor. Etkinlikler, öğretim
elemanlarının öğrencilerle bir araya gelerek
motivasyonlarına katkı sağlaması bakımından da
önem taşıyor. Üniversitemiz tarafından düzenli
olarak gerçekleştirilen ve geleneksel hâle gelen bu
etkinliklerin bundan sonra da ulusal ve uluslararası
alanda devam ettirilmesi hedeﬂeniyor.

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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AÖF Büro Çalışanları Uşak’ta
Bir Araya Geldi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) büro
çalışanları,Öğr.Gör.Ahmet Mıdık’ın
ev sahipliğinde 20 Ekim Cumartesi
ve 21 Ekim Pazar günü Uşak
Nest Hotel’de gerçekleştirilen
“Anadolu Üniversiteliler Uşak
Buluşması”nda bir araya geldi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi
Uzaktan
Öğretim
Bölüm
Başkanı
Prof.
Dr.
Volkan Yüzer’in de katılımıyla
gerçekleşen buluşmada kahvaltılı
toplantıların ardından Uşak’ın
tarihi ve turistik yerleri ziyaret
edildi. Uşak Belediyesinin rehber
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ve araç desteği ile gerçekleşen
geziler
kapsamında
Ulubey
Kanyonları, Blandus Antik Kenti,
Clandıras Köprüsü, Taşvaran
Vadisi, Uşak Belediyesine ait
Dokur Evi, Kent Tarihi Müzesi,
At Çiftliği, Atatürk Evi, Uşak
Müzesi, Avgan Kanyonları, Uşak
Üniversitesi Kampüsü gibi pek
çok yeri görme fırsatı bulan
katılımcılar, etkinlikten duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.

“Uşak’ta önemli sosyal ve kültürel
aktiviteler gerçekleştirildi”
Anadolu Üniversiteliler, etkinliğin
ilk gününün akşamında verilen
yemekte Uşak Belediye Başkanı
Nurullah Cahan’la bir araya geldi.
Yemekte ev sahibi olan Öğr. Gör.
Ahmet Mıdık konuşmasında söz
konusu etkinlikle birlikte Uşak’ı
tanıtma fırsatı bulduklarını ifade
ederek destek ve yardımları için
Uşak Belediye Başkanı Nurullah
Cahan’a teşekkürlerini iletti.
Kentte birlik ve beraberliğin son
derece önemli olduğuna vurgu

yapan Öğr. Gör. Mıdık, “İlkler kenti Uşak’ın değerli
Belediye Başkanı Nurullah Cahan da Anadolu
Üniversitesi ve Anadolu Üniversitelere değer
vererek, bu kapsamda bizlerle birlikte oldu. Uşak’ta
çok güzel ve anlamlı hizmetler gerçekleştirerek
Uşak’ın çehresini değiştirdi. Organizasyon yeteneği
çok güçlü olan Anadolu Üniversitesi’nin bir çalışanı
olarak yapılan bu hizmetleri takdirle karşılıyorum.”
diye konuştu. Öğrenci kulüpleri marifetiyle ve Uşak
Belediye Başkanının destekleriyle Uşak’ta önemli
sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştirildiğinin
altını çizen Öğr Gör. Ahmet Mıdık, buluşmaya katılan
konuklara teşekkürlerini ileterek sözlerine son verdi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise
konuşmasında etkinliğin önemine değindi. Uşak’ın
ilkler kenti olduğunun ve önemli bir konuma
sahip olduğunun altını çizen Cahan, “Ancak Uşak
tanınmıyor ve tanıtılamıyor. Bu etkinliğin kentin
tanıtımına büyük katkısı olacağına inanıyorum.
Kapılarımız Anadolu Üniversitesi’ne her zaman açık.”
şeklinde konuştu.
Katılımcılar etkinlikten memnun ayrıldı
Etkinlikte konuklar da söz alarak buluşma
etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Uşak’ın büyük bir potansiyeli olduğunu öğrendiklerini
ve yerel hizmetler bakımından gelişmiş
bir kent olduğuna bizzat tanık olduklarını
belirten katılımcılar, Uşak Belediye
Başkanı ve meslektaşları olan Öğr. Gör.
Ahmet Mıdık’a teşekkürlerini iletti.
Öğrenci, mezun ve kulüp üyelerinin
ve bazı Uşak Üniversitesi öğretim
elemanlarının eşlik ettiği programın ikinci
gününde ise Anadolu Üniversiteliler, Uşak
Kent Park’taki ağaçlandırma alanında
“Bir Dikili Ağacın Olsun” kampanyasına
katılarak, hatıra ağacı dikti. Ayrıca, Uşak
Üniversitesi Kampüsü ziyaret edilerek,
yetkililerden Üniversite hakkında bilgiler
alındı. Katılımcılar, tarhana ve keşkek
ikramının ardından Uşak’tan ayrıldı.

Arş. Gör. Dr. Zeynep KARAL ÖNDER
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AÖS Haftalık Haber Kuşağı
“Açık Haber” Yayın Hayatına Başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sosyal
Medya Koordinatörlüğü bünyesinde hazırlanan
haftalık haber kuşağı “Açık Haber” yayına başladı.
Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin haftalık

gelişmeleri takip edebileceği bir yayın olarak
planlanan haber kuşağı projesi, kasım ayı itibariyle
yayın hayatına başladı. Açıköğretim Fakültesi
stüdyolarında çekilen haberlerde sistemle ilgili
genel bilgilendirmeler yapılırken ilgili
hafta gerçekleşen etkinlikler ve gelecek
hafta için planlanan faaliyetlere de yer
veriliyor.
İlk 2 bölüm 22 binden fazla kişiye ulaştı
Yayınlanan ilk 2 bölümü toplamda
22 binden fazla kişiye erişen Açık
Haber,
http://www.facebook.com/
AOFanadolum sayfasından ve http://
www.youtube.com/AcikogretimSistemi
kanalından takip edilebiliyor.
Yayınlanan haber bültenlerine tek
yerden erişim için YouTube kanalında
bir izleme listesi oluşturulmuş durumda,
bu izleme listesine erişim için ekteki
bağlantı kullanılabilir.
https://www.youtube.com/watch?v=E_
Xo5frVJsE&list=PLfFz63YLe29p1yZnpIb
xeFiGyx9t9o7aZ

Öğr. Gör. Serap UĞUR
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Açıköğretim Sisteminin
Eskişehir’deki Başarılı Öğrencileri
Bir Araya Geldi
hemen önce bütün akademik içeriklerimizi revize
ettik. Yıllar sonra güncelleyebileceğimiz basılı
kitaplar, dijital sayesinde elimizin altında ve bilgi
güncellendikçe güncellenebilecek. Bundan sonra
sürdürülebilir, yenilenebilir bir içerik türüyle
karşınızda olacağız. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, her konu ve üniteyle ilgili 16
farklı materyale kadar çeşitlilik sağlıyor.” ifadelerini
kullandı.
Anadolu
Üniversitesi
Açıköğretim Sisteminin Eskişehir’deki başarılı
öğrencileri, düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Açıköğretim Fakültesi Çok Amaçlı Salon’da
gerçekleştirilen buluşmaya Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr.
Mehmet Fırat, Doç. Dr. Murat Akyıldız ve Merkez
Büro Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş’ün yanı sıra
Eskişehir’de bulunan 30 yaş altı ve üstü başarılı
öğrenciler katıldı. Anadolu Üniversitesinin 60’ıncı
yılının kutlandığının vurgu-landığının toplantıda
başarılı öğrencilere Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakültelerinin işleyi-şi hakkında bilgiler verildi. Yeni
dönem öncesinde geçilen Anadolum e-Kampüs
sistemi aracı-lığıyla dijital kitap hizmeti hakkında
bilgilerin de verildiği toplantıda, tüm içeriklerin
yenile-nerek yeni sisteme yüklendiği belirtildi.
Eskiden ciddi bir kâğıt israfının yaşandığının vurgulandığı buluşmada basılan kitapların 6 milyonu
bulduğu, alınan kitapların da sadece 1 milyon
olduğu ve dijital sayesinde ciddi bir kâğıt tasarrufu
sağlandığı ifade edildi.
Her konu ve üniteyle ilgili 16 farklı materyal
sunuluyor
Öğrencilere bazı bilgiler veren AÖF Dekan Yardımcısı
Mehmet Fırat, “Dijital dönüşümün hem biz hem de
öğrencilerimiz için etkisi çok önemli. Yeni sisteme
geçmeden

“Açıköğretim Sistemi dünyada 4’üncü sırada”
Dijital kitap uygulaması ile Açıköğretim giderlerinin
de düştüğünü aktaran Doç. Dr. Murat Akyıldız ise,
“Dünyada açıktan okuyan öğrenciler ne kadara
okuyorlar diye bir çalışma yapıldı. Kendi ülke
paraları üzerinden dönüştürülerek bir araştırma
yapıldı. Dünyanın en ucuz Açıköğ-retim sistemini
veren dördüncü ülkesiyiz. Birincisi Norveç, 20
Euro. Asgari ücrete oranlandı-ğında bunun yüzde
2-3’üne denk geliyor. İkincisi Almanya, 100 Euro
civarında. Bir aylık asgari ücretin yüzde 11’ine denk
geliyor. Üçüncüsü Fransa, yine Almanya ile birlikte.
Türkiye de bu ülkelerin ardından dördüncü sırada
yer alıyor. Asgari ücretin yüzde 14’üne denk geliyor.
Biz bu noktada daha da aşağıya çekebilmek adına
uğraşıyoruz.” dedi.
Soru-cevap bölümünün ardından çeşitli bölümlerden
30 başarılı öğrenci çalışma yöntemleri-ni anlattı.
Öğretim elemanlarına öneri ve sorularını da ileten
öğrenciler toplantıya çağrılmış olmaktan dolayı
memnun olduklarını ifade etti.
Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Anadolu Üniversitesi ve KOSGEB
Girişimcilik Eğitimlerinin Daha Etkin
Hâle Getirilmesi İçin İş Birliği
Protokolü İmzaladı
Anadolu Üniversitesi (ANAÜ) Rektörlük Oﬁsi Toplantı
Salonunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan
Çomaklı’nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda
ANAÜ ile KOSGEB arasında iş birliği protokolü
imzalandı. Yapılan protokol ile KOSGEB’in uzun
süredir yürüttüğü girişimcilik eğitimlerinin daha
etkin hâle getirilmesi amaçlanıyor.
“KOSGEB Türkiye’nin kamusal alanda en önemli
kurumlarından biri”
Protokol imza töreninde konuşan Anadolu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı,
KOSGEB’in Türkiye’nin kamusal alanda önemli ve
özel sektöre en yakın kurumlarından biri olduğunu
ifade etti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Şafak Ertan Çomaklı, “KOSGEB oldukça aktif ve
önemli roller üstleniyor. Bu roller neticesinde de
birçok kurumla iş birliğine gidilerek bu kurumlara
farklı yollar açılıyor. İş birlikleri aynı zamanda
kurumları daha ileriye taşıyacak projelerle dizayn
edilebiliyor. Ayrıca toplumsal, ticari ve sanayi
alanlarındaki kişileri bir araya getirebiliyor. Bu
bağlamda KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt ile bir
araya gelerek derinliği anlamında oldukça önemli
bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın içeriğinde
ise Üniversitemiz ile KOSGEB’in tecrübe paylaşımı
ve bu paylaşımlardan hareketle neler yapılabileceği
konularında görüş alışverişinde ve iş birliğinde
bulunabileceğimizi belirttik.” diye konuştu.

“Değerli
ve köklü Üniversitemizin tecrübe
ve birikimlerinden yararlanmayı amaçlıyoruz”
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise, Anadolu
Üniversitesinin uzaktan eğitim konusunda ciddi bir
tecrübesi olduğunu hatırlattığı konuşmasında
“KOSGEB olarak özellikle kendi işini kurmak isteyen
yeni girişimcilerimize verdiğimiz bir destek var.
Bu desteğin öncesinde de bir girişimcilik eğitimi
alınmasını zorunlu tutuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık
bir buçuk milyon kişiye girişimcilik eğitimi verdik.
Ancak girişimcilik eğitimi, bugüne kadar daha
geleneksel eğitim metotlarıyla yürütüldü. Bundan
sonra daha modern eğitim tekniklerini kullanarak
girişimcilik eğitimlerini daha geniş bir tabana
yayma arzusundayız. Bu kapsamda da bundan sonra
Anadolu Üniversitesi ile daha yakın çalışarak, bu
değerli ve köklü üniversitemizin tecrübelerinden,
birikimlerinden ve geleceğe ilişkin üretecekleri
eğitim teknik, metotlarından yararlanmak üzere bir
iş birliği yapıyor olacağız.” ifadelerini kullandı.

Arş. Gör. Sibel ŞAHİN
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Açıköğretim Öğrencileri
Başarılarıyla Ulusal Basında
Yer Aldı
Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin hem meslek hem de akademik başarıları ulusal basında yer almaya
devam ediyor. E-bültenin bu sayısında basında yer alan haberlere kısaca yer verip e-bülten okuyucularıyla
paylaşmak istedik.
AÖF ile dünya rekoru
Eğitimin, bilginin ve yaşam boyu
öğrenmenin ön plana geçtiği günümüz
dünyasında Türkiye’ye bir rekor geldi.
60 yaşından sonra örgün programlarla
beraber dört yüksekokul bitirdiği
uluslararası denetçilerce onaylanan
Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi Mezunu Gazeteci Ahmet
Coşkunaydın bu rekoru Türkiye’ye
getirdi. 2013 yılında Adalet Programı,
2015 yılında Kamu Yönetimi Programı,
2017 yılında Uluslararası İlişkiler
Programı’ndan mezun olan ve 2017
yılında Tarih Programı’na kayıt olan
Coşkunaydın’ın ödülü 60 yaş sonrası
en çok yüksekokul bitirme kategorisi
erkekler sınıfında tescillenip “Guinnes
World Records” kayıtlarında yer
aldı. Dünya Rekoru tescili Guinnes
World Record’un Türkiye temsilcileri
kurulunda yer alan Prof. Dr. Orhan
Kural ve Aydın Türkgücü’nün de içinde
bulunduğu kurul tarafından denetlenip,
onaylandı. Ahmet Coşkunaydın, hâlen
Dünya Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve
Tarım Türk TV’de ekonomi programı
yapım ve sunuculuğu yapıyor. Gazeteci
Ahmet Coşkunaydın’ın sahip olduğu
bu rekorun yine bir Türk tarafından
kırılmasıyla yeni aday ve şampiyonların
ülkemizden çıkması bekleniyor.
AÖF öğrencisinin projesi birincilik ödülüne layık görüldü
Bir diğer başarı ise Açıköğretim Sistemi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi Melike Çatak’tan
geldi. Melike Çatak, TUBİTAK tarafından düzenlenen 2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’nda üstün
bir başarı elde etti. TUBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 8-10
Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşen Temel Kategoriler Sergisi’nde birincilik ödülüne layık
görülen “Yöresel Ürünümüz Olan Balkabağının Çikolata Yapımında Kullanılması ile Çikolatanın Yararlı Hâle
Getirilmesi ve Tüketiminin Artırılması” projesi hem Melike Çatak’ın hem de AÖF’ün haklı gururu oldu.
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2015 yılından bu yana üzerinde
çalıştığı Balkabağı Çikolatası
projesi
için, 2016
yılında
TUBİTAK’a
başvuran
Çatak,
proje sürecini “Kalorisi ve şeker
oranı yüksek olan çikolatanın
yararlı hale getirilebilmesi için
balkabağı ile birleştirerek yeni
bir ürün meydana getirmeyi
düşünmüştüm.
Sağlığa
çok
fazla yararı olan balkabağı aynı
zamanda Sakarya bölgesinin
yöresel bir lezzeti. Bu proje
sayesinde
balkabağının
tüketiminin de arttırılmasını
hedeﬂedik. 2016 yılında patent
için başvurdum ve 23 Mart 2018
tarihinde projem tescillendi.
Bunu yapan ilk kişi benim.”
diyerek anlattı. Başarılı öğrenci,
“Üretimi
yapılan
balkabağı
çikolatalarından
numuneler
alınarak antioksidan kapasiteleri,
ham protein-kalori-lif değerleri,
partikül boyut dağılımı, nem
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miktarı ve renk analizleri yapıldı.
Antioksidan
kapasitelerinin
yüksek olması kanseri önleyen
maddelerin
çok
olmasını
göstermektedir. Her açıdan yerli,
sağlıklı ve doğal bir ürün olmuş
oluyor. İnsanlar çikolatayı gönül
rahatlığıyla tüketebilir.” sözlerini
de ifadelerine ekledi.
Köy okuluna 25 bilgisayarlı
bilişim sınıfı
Neşe Karapınar ise Anadolu
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tezsiz
Yüksek Lisans Programı öğrencisi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine
56 kilometre uzaklıkta bulunan
Çevirme Ortaokulunda Bilişim
Teknolojileri Öğretmenliği yapan
Neşe Karapınar’ın girişimleri ve
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteği
ile 25 bilgisayarlı bir bilişim sınıfı
kuruldu. İlçe merkezine uzaklık
nedeniyle hayatlarında bilgisayar
bile görmeyen öğrenciler, merkez

okullarda bile olmayan bir sınıfa
kavuşmanın sevincini yaşadı.
Bilişim sınıfı açılışını öğrenci
ve öğretmenlerle birlikte yapan
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri
Kapanoğlu, başarılı çalışmaları
nedeniyle Neşe Karapınar ile
çalışma
arkadaşlarını
tebrik
etti. Kapanoğlu öğrenci ve
öğretmenlere hitaben “Gerçekten
takdir edilecek bir çalışma ile
karşı karşıyayız, ilçe merkezine bu
kadar uzaklıkta olmasına rağmen,
geleceğimiz olan çocuklarımız için
canla başla yaptığınız çalışmalar
bizi çok duygulandırıyor. Biz de bu
tür çalışmalara Müdürlük olarak
her zaman destek olmaya hazırız,
yeter ki öğrencilerimiz için
projeler üretilsin, tüm imkânları
seferber eder ve projeleri hayata
geçirmek için çalışırız. Böyle güzel
bir çalışmayı yapan hocamıza
ve öğretmenlerimize teşekkür
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Neşe Karapınar “Bu köye ilk
atandığımda
çocukların
hiç
bilgisayarla karşılaşmadıklarını
gördüm ve bunun üzerinde bir
bilişim sınıfı kurma kararı aldım.
Ardından Siverek Milli Eğitim
Müdürlüğü ve bazı kurumlarla
bağlantıya geçtim. Şu an 25
bilgisayarlı bir sınıfımız var. Bu
sınıfta amacım, hem çocukların

bilgisayar okuma yazarlığını
sağlamak hem de bunun biraz
daha ilerisi olan kodlama
eğitimini vermek. Bu sınıfı
kurduğum için çok mutluyum, bu
mutluluk sınıfa her girdiğimde
ve öğrencilerimdeki o parıltıyı
gördükçe mutluluğum katlanıyor.”
dedi.
Hayatında ilk defa bilgisayar
gördüğünü ve dokunduğunu

söyleyen 6’ıncı sınıf öğrencisi
Hazal Delibalta ise “Bize bu
imkânı sağladığı ve bilişim sınıfını
kurduğu için Neşe Hocamıza çok
ama çok teşekkür ediyoruz. Bizi
çok mutlu etti, duygularımızı
ifade etmek zor, çok mutlu olduk,
belki de bu sayede ilerde bir bilim
adamı, bilim kadını olabiliriz.” diye
konuştu.

Arş. Gör. Gözde TÜRKTARHAN

11

Açıköğretim Sisteminde Yeni Bir
Hizmet Daha: e-Rehberlik ve
Danışmanlık
Açıköğretim Sistemi, e-rehberlik ve danışmanlık
hizmetini faaliyete geçirdi. Bu hizmetle öğrencilere
Açıköğretim Sistemini tanıtmak, eğitsel süreçlerini
desteklemek, öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak,
verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarına
yardımcı olmak ve akademik başarılarını artırmak
için yönlendirme yapmak amaçlanıyor.
Açıköğretim Sisteminin fırsatlarından en üst
seviyede yararlanılması hedeﬂeniyor
Açıköğretim Sistemi öğrencileri her ne kadar Çağrı
Merkezi, AÖS Destek ve Canlı Destek hizmetinden
yararlansalar da sordukları sorulara hemen
cevap alabilecekleri, problemlerini dinleyecekleri,
akademik anlamda bilgilendirilecekleri yönlendirici
uzmanları karşılarında görme ihtiyacı duyuyorlar.
Bu kapsamda, öğrencilerin Açıköğretim
Sistemini tanıması, uyum sağlaması ve
sistemin fırsatlarından zamanında ve en
üst seviyede yararlanması için e-rehberlik
ve danışmanlık hizmeti 2018-2019 EğitimÖğretim Yılı kasım ayı itibariyle başlatıldı.
İlerleyen süreçte hizmet kapsamının
genişletilmesi planlanıyor.
Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet
Kesim’in yürüttüğü, yardımcılığını Öğr.
Gör. Dr. Şennur Öztürk Alp ve Öğr. Gör. Dr.
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Esra Fıratlı Türker’in yaptığı akademisyenlerden
oluşan 14 kişilik çekirdek ekip tarafından haftada 5
gün, sabah ve öğleden sonra 1’er saat olmak üzere
e-Seminer stüdyolarında öğrencilerle buluşmalar
gerçekleştiriliyor. Çekirdek ekibin dışında Merkez
Büro Yöneticiliğinden tüm öğrencilik süreç
ve işlemleri hakkında, Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Merkezi uzmanlarından da etkili ders
çalışma yöntemleri, zaman yönetimi ve öğrenen
motivasyonu gibi konularda destek alınıyor.
İlerleyen süreçte e-rehberlik ve danışmanlık hizmeti
kapsamının, Program Akademik Koordinatörlerinin
de desteği alınarak genişletilmesi ve buna paralel
olarak öğrencilerle buluşulan saatlerin sayısının
artırılması planlanıyor.
Arş. Gör. Hakan ALTINPULLUK

Batı Avrupa Programları
Mezunlarının Diploma Heyecanı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin (AÖF)
1986 yılından bu yana yurt dışında yaşayan Türk
vatandaşlarına ve uzaktan Türkçe yükseköğrenim
yapmak isteyenlere yönelik oluşturduğu Batı Avrupa
Programlarının 32’nci yılı mezunları diplomalarını
teslim aldı. 19 Ekim Cuma günü AÖF Köln Bürosu’nda
gerçekleşen etkinliğe 60 öğrencinin yanı sıra 150
öğrenci yakını katıldı. Almanya, Belçika, Hollanda,
İsviçre, Avusturya, Lüksemburg ve İngiltere’den
Açıköğretim öğrencilerinin katıldığı törende,
2017-2018 Öğretim Yılı Bahar ve Üç Ders Sınavı

mezunları diplomalarını teslim aldı. Diplomaların
teslim alınmasının ardından temsili olarak keplerini
havaya atan öğrencilerin coşkusu ve mutlulukları
çekilen hatıra fotoğraﬂarına da yansıdı. Anadolu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
“Bu yıl Batı Avrupa Programları 32.yılını doldurdu. 32
yıldır Batı Avrupa’daki Türk vatandaşlarına ve Türkçe
yükseköğrenim almak isteyenlere hizmet vermenin
gururunu yaşıyoruz. Tüm mezunlarımızı tebrik ediyor
ve başarılarının daim olmasını diliyorum.” şeklinde
konuştu.

Arş. Gör. Gözde TÜRKTARHAN

13

Açıköğretim Sistemi Tasarladığı
Yenilikçi Öğrenme Materyalleri ile
Fark Yaratmaya Devam Ediyor
Açıköğretim
Sistemi, öğrenme
materyalleri
geliştirme konusunda öncü rol üstlenmeye
devam ediyor. Yenilikçi çalışmalarına bu yönde
hız veren Açıköğretim Sisteminin özgün öğrenme
materyallerinden biri de Açıköğretim Büroları
Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından
hazırlanan eğitim videoları. “İş Hayatı 101” çatısı
altında tasarlanan ilk senaryonun ardından ikinci
senaryonun çekimleri, Açıköğretim Büroları Hizmet
İçi Eğitim Koordinatörlüğü öğretim üyeleri ile TV
Yapım Merkezi yönetmenlerinden Dr. Öğr. Üyesi
Gülfem Gürses ve ekibinden oluşan geniş bir
prodüksiyon ile tamamlandı.

ﬁkir ayrılıkları ve tatlı çekişmeler ele alındı.
Birincinin devamı olarak kaleme alınan ikinci
senaryoda ise Açık Tekstil çalışanlarının, rakiplerinin
ilerlemesi karşısında duyduğu endişenin yanı
sıra çalışanların geliştirdikleri yenilikçi ﬁkirler ve
stratejiler ele alınıyor. Kurgu ve görsel tasarım da
dâhil olmak üzere tüm ayrıntıların dikkate alındığı
çekimlerde, ilk senaryodan farklı olarak iç çekimlerin
yanı sıra açık hava çekimlerine de yer verildi. “SWOT
ANALİZİ” başlığıyla hazırlanan yeni eğitim videosu,
çok yakında izleyicilerle buluşuyor.

İkinci senaryo birincinin devamı niteliğinde
“Açık Tekstil Büyüyor” başlığıyla
hazırlanan ilk seride, küçük bir aile
şirketi olan Açık Tekstil’in yurt dışına
ihracat yapmaya karar vermesiyle
birlikte kalite belgesi almaya
dönük atılımları ve kurumsallaşma
sürecinde şirket içinde yaşanan

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
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Özet Oku ile Ders Çalışmak
Artık Daha Kolay!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi tarafından geliştirilen
özet oku uygulaması, herhangi
bir konuda kendini geliştirmek
ve yeni bilgiler öğrenmek isteyen
Açıköğretim
öğrencileri
için
geliştirildi. Uygulama aracılığı
ile fakülte ve program bilgilerini
giren öğrenciler, kendi derslerine
ait
özetlere
ulaşabiliyor.
Öğrenciler
aynı
zamanda
“Ders Adı ile Arama” başlığını
kullanarak istedikleri herhangi
bir dersin özetine erişebiliyor.
Bunun yanı sıra Açıköğretim

Fakültesine dâhil olmayan kişiler
de bu uygulamadan faydalanma
imkânına sahip.
Her dersin her ünitesi için özetlere
erişim mümkün
Mobil
cihazlarda
okumaya
uygun olarak tasarlanan özet
oku uygulamasında her dersin
her ünitesi için özet yer alıyor.
Ayrıca daha önceden indirilmiş
olan ünite özetlerine “Özetler”
başlığından çevrim dışı olarak
da erişilebiliyor. Özet oku
uygulaması ile artık daha kolay

bir şekilde ders çalışabilecek olan
öğrenciler, ilgili ünite özetlerini
de 1-5 arasında puanlayabiliyor.
Android tabanlı cihazlar için
https://play.google.com/store/
apps/details?id=tr.edu.anadolu.
ozetoku adresinden iOS tabanlı
cihazlar için ise https://itunes.
apple.com/tr/app/%C3%B6zetoku/id1441306650?l=tr&mt=8
adresinden indirilebilen özet oku
uygulaması hakkında istek, öneri
ve şikayetler https://aosdestek.
anadolu.edu.tr/
adresinden
iletilebiliyor.
Arş. Gör. Hakan KILINÇ

15

Benim Hikâyem

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini 2. üniversite
olarak okuyorum. Mühendis kökenliyim. Ancak Sosyal Bilimler,
edebiyat hep ilgi alanımda olmuştur. Bu nedenle de AÖF Sosyoloji
Bölümünü tercih ettim. Ders muaﬁyeti avantajını da kullanarak
3. yılımda son dönemi okumaktayım. İnşallah bu dönem
sonunda mezun olacağım. AÖF ikinci üniversite olarak; eğitim
materyallerinin zenginliği, açıkçası dönem ücretlerinin uygunluğu
ile benim gibi sosyal bilimlere ilgisi olanlar için mükemmel bir
ortam. Bu yılki eKampüs uygulamasının zengin içeriği, 3 yıl önce ilk
başladığım yıllarla kıyaslanamaz bir gelişme içinde. Kalite elçileri
uygulaması, etkileşim ve geri dönüşüm özelliğiyle önümüzdeki
yıllar daha da zenginleşmeye aday gözüküyor. Ders kitapları, sesli
kitaplar, deneme sınavları ve sorularla artık cep telefonlarımızın dayanılmaz haﬁﬂiği ile hemen her yerde
AÖF eğitimiyle iç içeyiz. Evde, işyerinde, toplu taşıma araçlarında, yolculuklarda, bankamatik - market
kuyruklarında velhasıl her yerde eğitimin içindesiniz. Başarı öncelikle ilgi ve istekle alakalı bana göre.
İlgi duyduğunuz, öğrenmek istediğiniz alan neyse bu imkân kesinlikle AÖF’te sunuluyor. Çalışmak zaten
başarının anahtarı. İçerik olarak katılmadığım ya da ilgi duymadığım derslerde de zengin malzeme bana
yetiyor. Hiç unutmam, Bosna savaşına-katliamına karşı kayıtsız olan ve ilgisinde de samimi olmadığını
düşündüğüm, eleştirdiğim sanırım Slovenyalı sosyal bilimci Zizek’ten sınavda 4 soru çıkmıştı. Hiçbirini
yapamamıştım. Ama düşük notla da olsa geçmiştim dersten. Diğer yandan hayatım boyunca başucumda
tutacağım önemli düşünürlerimiz ve eserleriyle tanışma fırsatı buldum. Gençlerimiz içinde özellikle hem
çalışıp hem okumak isteyenler için mükemmel bir ortam. Tekrar yazmak istiyorum, lütfen ilgi alanınıza,
yeteneğinize göre bir bölüm seçin. Başarı kaçınılmaz olacaktır. Düşünsenize sevdiğiniz bir işe, mesleğe,
ilgi alanınıza yönelik eğitim alıyorsunuz. Üstüne de diploma veriyorlar. Bir de gençseniz bu diplomayla
iş veriyorlar. Hayatınız sevdiğiniz bir işi yapmakla geçecek. Üstüne de maaş verecekler. AÖF tüm bunları
sunuyor. Ne yazık ki ben bu yaz nasipse mezun olacağım. eKampüsün dolayısıyla eğitim kalitesinin ileriki
senelerde nasıl da zenginleşerek gelişeceğinin sinyalleri verilmeye başladı. Herkese teşekkürler. Öğrenci
arkadaşlarıma başarılar. AÖF hocalarımıza, kadrosuna emekleri için teşekkürler ve kolaylıklar dileğiyle...
Mesut Ünal / Aydın

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Açıköğretim Sistemi Kamu Yönetimi
Lisans Programı Öğrencilerden
Büyük İlgi Görmeyi Sürdürüyor
Uzun yıllardır Açıköğretim Sisteminde eğitim
vermekte olan Kamu Yönetimi Lisans Programı,
İktisat Fakültesi bünyesinde her yıl pek çok
mezun vermeye devam ediyor. Programın amacını
öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda
temel kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinmesini,
kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek
değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara
çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını
sağlamak oluşturuyor.
Program geniş bir istihdam alanı sunuyor
Kamu Yönetimi Lisans Programında, Yönetim
Bilimi, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler gibi alan
dersleri verilirken; İktisada Giriş, Genel Muhasebe ve

Ticaret Hukuku gibi disiplinler arası alanlardan da
dersler okutuluyor. Programı başarı ile tamamlayan
mezunlar, kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam
olanaklarına sahip oluyor. Bakanlıklar tarafından
açılan kadrolara başvurabilecekleri gibi özel
sektöre ait bankalarda, işletmelerde ve sivil toplum
kuruluşlarında istihdam edilebiliyor. Bunun dışında
mezunlar isterlerse yükseköğrenimlerine devam
ederek akademisyen olma imkânına sahip olabiliyor.
Kamu Yönetimi Lisans programıyla ilgili detaylı
bilgiye
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/
turkiye-programlari/iktisat-fakultesi-lisansprogramlari-4-yillik/kamu-yonetimi
adresinden
ulaşılabiliyor.

Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Hakem Eğitimi e-Sertiﬁka
Programı Hakemlik Yapan veya
Yapmayı Düşünenleri Akademik
Bir Eğitimle Buluşturuyor
Hakem Eğitimi e-Sertiﬁka Programı, Türkiye Futbol
Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi arasında
imzalanan Hakem Eğitimi ve Sınavı İş Birliği
Protokolü çerçevesinde yürütülüyor. Bu program, hakemlik yapmak üzere başvuru yapacak kişiler ve hâli
hazırda hakemlik yapmakta olan kişilerin akademik
bir eğitimden geçerek bu işi yapabilecek yeterliliğe
sahip olmasını amaçlıyor. Hakem Eğitimi e-Sertiﬁka
Programına kayıt yaptıran katılımcılar, kendilerine
gönderilen uzaktan öğretim yöntemine göre
hazırlanmış ders kitapları ve Anadolum eKampüs
Sisteminde sunulan e-öğrenme hizmetlerinden
yararlanarak sertiﬁka sınavlarına hazırlanıyor.
Sertiﬁkayla hakem olma talebinde bulunulabiliyor
Sertiﬁka alarak başarılı olan adaylar, hakem olma
talebiyle bulundukları ildeki İl Hakem Kuruluna
başvurduklarında ihtiyaca göre, geçerli olan
talimat şartlarına uyan (Merkez Hakem Kurulu
talimat şartlarına) ve uygulayacağı ﬁziksel yeterlik
testlerinde başarılı olanlar “aday hakem” statüsü ile
ha-kemliğe başlatılacak. Hakem Eğitimi 12 hafta
süren öğretim sürecini kapsıyor. Adaylar 12 haftanın
sonunda kayıt sırasında belirlemiş oldukları sınav
merkezinde Hakem Eğitimi Sınavına katılacak.
Hakem Eğitimi e-Sertiﬁka Programı kapsamında
katılımcılara Futbol Oyun Kuralları, Hakemlikte
Psikososyal Yaklaşımlar ve Hakemlikte Performans
ve İş Birliği dersleri sunuluyor:
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•

•

•

Futbol Oyun Kuralları: Bu derste yüzyılın
sporu olarak tanımlanan futbolun kurallarının
tam olarak öğrenilmesi amaçlanıyor. Hakem
adaylarının, hakemlerin, futbolcuların ve futbol
takipçilerinin bu kuralları daha iyi kavramaları
ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamaları için bilgi
sunuluyor.
Hakemlikte Psikososyal Yaklaşımlar: Hakemlik
mesleğinde oyun kuralları bilgisi ve müsabaka
yönetiminin yanında, psikolojik hazırlıktan
iletişim bilgisine, çatışma ve stres yönetiminden
liderlik becerileri sergilemeye kadar birçok
önemli konu bulunuyor. Bu derste, hakemlik
mesleğinde psiko-sosyal alanlarla ilgili temel
bilgi ve becerileri kazandıracak konulara yer
veriliyor.
Hakemlikte Performans ve İş Birliği: Hakemlikte
karar vermeyi etkileyen pek çok faktör arasında hazırlık ve iş birliği yer alıyor. Hakemliğe
ilişkin faaliyet ve etkinliklerin etkin bir biçimde
yönetilmesi büyük önem taşıyor. Bunun için
de de hakemlikte performansın geliştirilmesi
ve işbirliği gerekiyor. Bu dersi alan bireylerin
hakemlikte performans ve iş birliği sağlama
kapsamındaki bilgiler ile daha etkin ve verimli
bir hale gelmeleri amaçlanıyor.
Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Açıköğretim Sistemi Öğrencileri
AGH Programıyla 12 Aya Kadar
Avrupa’ya Gidebiliyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı
öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Biriminin yürüttüğü
projeler sayesinde Erasmus+ bünyesinde yer alan
Avrupa Gönüllü Hizmeti Programıyla (AGH) 12 aya
kadar Avrupa deneyimi yaşayabiliyor. AGH, 18-30 yaş
arası gençlerin 12 aya kadar Avrupa’da kar amacı
gütmeyen bir kuruluşta gönüllülük esasına dayalı
çalışmalarını sağlayan bir gençlik hareketliliği
programı.
Projeyi tamamlayan öğrenciler Youthpass Sertiﬁkası
alıyor
Avrupa’ya giden öğrencilerimizin; pasaport, vize,
sağlık sigortası, seyahat giderleri, konaklama
ve yeme-içme giderleri, dil desteği, cep harçlığı
gibi bütün ihtiyaçları AGH programı kapsamında
karşılanıyor. Gönüllülük faaliyetlerini tamamlayan
Açıköğretim öğrencileri, çeşitli geziler düzenleyerek
Avrupa turuna çıkabiliyor. Ayrıca projeyi başarıyla
tamamlayan öğrencilerimize uluslararası alanda
geçerliliği olan ve yeterliliklerini belgeleyen
Youthpass Sertiﬁkası veriliyor.

Açıköğretim öğrencileri proje kapsamında; sosyal,
kültürel ve sanatsal çalışmalar, medya ve iletişim,
spor ve açık hava etkinlikleri, çevre ve iklim, sağlık,
cinsiyet eşitliği, gençlik politikaları, çocuk ve yaşlı
bakımı, engelli bireylerle çalışma gibi ilgi duydukları
bir alanda gönüllülük faaliyetinde bulunabiliyor.
Bilgilendirme toplantıları sürüyor
Anadolu Üniversitesi, bu alanda edindiği tecrübe
ve ürettiği projelerle Mayıs 2016’dan bu yana
60’a yakın Açıköğretim öğrencisini İspanya,
Portekiz, Macaristan, Estonya, Almanya, Fransa
gibi Avrupa’nın en gözde ülkelerine gönderdi.
Bunun yanı sıra Avrupa’da kurduğu geniş ortaklık
ağı ve ürettiği projeler sayesinde Açıköğretim
öğrencilerini önümüzdeki dönemlerde de Avrupa’ya
göndermeyi amaçlayan Anadolu Üniversitesi, her
ay düzenli olarak Açıköğretim öğrencilerine yönelik
tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlemeye
devam ediyor. Bu toplantıların sonuncusu 7
Kasım Çarşamba günü Açıköğretim Fakültesinde
gerçekleştirildi. Toplantılarda öğrencilere başvuru
koşulları, mali ve lojistik destekler ile ilgili bilgiler
veriliyor. Eskişehir’deki toplantılara katılamayan
öğrenciler için de İnternet’ten verilen seminerler
ile AGH hakkında bilgiler paylaşılıyor. Daha fazla
bilgiye http://uib.anadolu.edu.tr/tr adresinden
erişilebiliyor.

AGH Toplantılarından Bir Kare

AGH Faaliyetleri – Macaristan
Arş. Gör. Taner AKKOÇ
Arş. Gör. Dr. Gökhan ÖNDER

AGH Faaliyetleri – Portekiz
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Açıköğretim Sistemi seminerleri
Önemli Konuklarla Kasım Ayını
Tamamladı
Açık ve uzaktan öğretime ilişkin teknik ve içerik
bazlı konuların tartışıldığı Açıköğretim Sistemi
Seminerlerinin kasım ayı programında yine değerli
konu ve konuklar yer aldı. Alan uzmanlarının
deneyimlerini ve araştırma bulgularını paylaştıkları
seminerlerde bu ay ilk olarak Anadolu Üniversi-tesi

Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gültekin,
“Sosyal Medyadan Eğitime Yansımalar” isimli
sunumunu gerçekleştirdi.
Değerler eğitiminden blonzincir mimarisine pek çok
alanda bilgi alışverişi gerçekleştirildi
Kasım ayının ikinci semineri
Anadolu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri
Enstitü
Müdiresi
Prof.
Dr.
Handan
Deveci
tarafından “Geleceği Kazanmak:
Değerler Eğitimi” başlığıyla
gerçekleştirildi. Bir
sonraki
seminer
ise
Osmangazi
Üniversitesinden Dr. Öğretim
Üyesi Celal Murat Kandemir
tarafın-dan
gerçekleştirilen
“Blokzincir
Mimarisi
ve
Öğrenme
Kayıtları”
oldu.
Bu ayın son semineri ise
Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesinden Prof. Dr. Selahattin
Gelbal tarafından yapılan “Araştırmalarda Veri Toplama” başlıklı
sunum şeklindeydi.

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN
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İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Özmen için
Emeklilik Töreni Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinin Öğretim
Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Özmen için düzenlenen
emeklilik töreni, 09 Kasım Cuma günü İktisat Fakültesi
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende; Rektör
Yardımcısı ve İktisat Fakültesi Dekanı Vekili Güler Günsoy ve
İktisat Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Bülent Günsoy birer
konuşma yaparak, Anadolu Üniversitesine sunmuş olduğu
hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Ahmet Özmen’e teşekkürlerini
iletti. Prof. Dr. Ahmet Özmen, hazırlanan hediyelerin takdim
edilmesinin ardından duygularını “40 yıla yaklaşan görev
süremde çok güzel dostluklar edindim ve güzel günler
yaşadım.
Çeşitli ortamlarda birlikte bulunduğum kişilerden aldığım
geri dönüşlerde her zaman dik duruşum, sevgi ve saygı dolu
oluşum ve sıcak ilişki kurma özelliğimin vurgulanması beni
çok mutlu etti.” şeklinde dile getirdi.
Prof. Dr. Ahmet Özmen, doktorasını Sayısal Yöntemler
Anabilim Dalı’nda 1986 yılında tamamladıktan sonra Fen
Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi Dekan Yardımcılığı,
Bozüyük Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü, İktisat Fakültesi
Dekan Yardımcılığı Ve Dekanlığı olmak üzere birçok idari
görevde bulundu. 2 Şubat 1979 tarihinden beri yürüttüğü
görevinden emekli olan hocamıza emeklilik hayatında
mutluluklar diliyor ve birikimini bizlerle paylaşmaya devam
edeceği için onur duyuyoruz.
Arş. Gör. Dr. Zeynep KARAL ÖNDER
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Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi
Ara Sınavı 129 Sınav Merkezinde
Başarıyla Gerçekleştirildi
Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınavı 24 Kasım Cumartesi ve 25 Kasım Pazar tarihlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Güz Dönemi Ara Sınavı, Açıköğretim, İktisat
ve İşletme Fakülteleri’nde öğrenim gören yaklaşık 1 milyon 110 bin öğrencinin katılımıyla
129 sınav merkezinde yapıldı.
Güz Dönemi Ara Sınavında, yaklaşık 136 bin salonda 281 bin salon başkanı ve gözetmen
görev aldı.Toplam 425.426 görevlinin katkılarıyla gerçekleştirilen sınavda, üniversitemizden
376’sı akademik personel olmak üzere toplam 799 personelimiz görev yaptı. Sınavda, 722
farklı ders yer aldı. Yaklaşık 8.913 binada gerçekleştirilen Bahar Dönemi Ara Sınavına
I. Oturuma 873.075, II. Oturuma 879.707, III. Oturuma 600.637 ve IV. Oturuma 625.154
öğrenci katıldı.
Açıköğretim Sistemi Türkiye Programlarında öğrenim gören öğrenciler için Güz Dönemi
Dönem Sonu Sınavları 12 - 13 Ocak tarihlerinde yapılacak. Bahar Dönemi Ara Sınavları ise
13 – 14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Arş. Gör. Dr. Gökhan ÖNDER
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Sürdürülebilirlik, Çevre ve
Uzaktan Eğitim
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir
kalkınma kavramları çevresel
bozulmanın
giderek
arttığı
dünyamızda son yılların en çok
tartışılan konuları arasında yer
almaktadır.
Sürdürülebilirlik
konusu, enerji, ekonomi ve çevre
üçgeninin
tam
merkezinde
bulunmakta, bu nedenle de
hükümetler ve hükümetlerarası
örgütlerin yanı sıra, sosyal
bilimcilerden fen ve doğa
bilimcilerine,
politikacılardan
yerel ve uluslararası çevre
örgütlerine
kadar
uzanan
çok
geniş
bir
yelpazede
tartışılmaktadır. Bugünkü haliyle
“sürdürülebilirlik”
kavramı
ilk olarak, Birleşmiş Milletler
tarafından
kurulan
World
Commision on Environment
and Development (Dünya Çevre
ve Gelişme Komisyonu)’daki
kararların toplandığı ve 1987
yılında
yayınlanan
“Our
Common Future” isimli raporda
(1987
Brundtland
Raporu)
tanımlanmıştır.Bu rapora göre
sürdürülebilir kalkınma “Bugünün
gereksinimlerini,
gelecek
kuşakların
gereksinimlerini
karşılama yeteneğinden ödün
vermeden karşılayan kalkınma “
olarak tanımanmıştır (TC Dışişleri
Bakanlığı.2018) . Brundtland
Raporu’ndan sonraki süreçte,
The United Nations Conference
on Sustainable Development
(Rio+20) olarak gerçekleşen
konferansta,
sürdürülebilir
kalkınma üzerinde durulmuş,
hükümetlerin ve politikacıların
bu
anlamda
ülkelerinde
yapabilecekleri
iyileştirmeler
gündeme gelmiştir. Bu konferans
sonucunda verilen karara göre
Eşitlik, Ekoloji ve Ekonomi
sürdürülebilir
kalkınmayı
oluşturan üç temel unsurdur.
Yüksek
öğretim
kurumları
sürdürebilirlik
konusunda
önemli roll oynarlar. Hem

konuların eğtim ortamlarına
taşınması, hem de rol model
olma konusunda sorumlulukları
vardır, Peki bu sorumluluklar nasıl
yerine getirilmelidir konusu ise
tartışmalıdır. (Bell vd.2017)
Sürdürülebilirlik
konusunda
oldukça yoğun okuma yaptığım
halde,
konunun
çevreci
yallaşımının uzaktan eğitimle bu
kadar örtüşebileceğini görmek
beni çok şaşırtt.. Bakalım sizler
de aynı duyguyu yaşayacak
mısınız?Yeni Zelanda da Doğal
Kaynaklar Merkezinde bilim
insanı olarak çalışan Richard
M. Fisher tarafından yazılan
“Sürdürülebilirlik içim Eğitmek:
Uzaktan Eğitim için özel bir rol”
(2008) başlıklı makale uzaktan
eğitimin
sürdürülebilirlik
eğitimi
konusunda”biçilmiş
kaftan”olduğunu belirtiyor.
Uzaktan Eğitimin sürdürülebilirlik
hedeﬂerine en uygun öğrenme
yöntemi
olduğu
birçok
çalışmada
vurgulanmıştır.
Sürdürüle
bilirliğin
sadece
çevre bağlamında ele alındığı
konularda bile Uzaktan Eğitimin
dijital ortamlara verdiği ağırlık ile
karbon ayak izi oranını düşürmesi
ile ortaya çıkmaktadır. Ancak
Fisher ‘ın alandaki ilgili kaynakları
taraması sürdürülebilirlik eğitimi
ve uzaktan eğitim konusunda
paylaşılan
özellikleri
şöyle
sıralamaktadır:
1. Uzaktan
eğitim
ve
sürdürülebilirlik
eğitimi
benzer öğrenme deneyimleri
sunmaktadır.
Derin öğrenme, dönüştürücü
öğrenme
gibi
içsel
motivasyona bağlı , yansıtmacı
öğrenme yöntemleri her iki
alana da uygundur.
2. Her iki eğitim de erişimi
ve hayat boyu öğrenmeyi
amaçlamaktadır.

Sürdürülebilirlik ve uzaktan
öğretimin
az
gelişmişlik,
dezavantajlı
gruplar,
sağlık, bilginin
dağılımı
konularında ortak amaçları
vardır vr bu amaçların hayat
boyu
sürdürülmei
önem
taşımaktadır.
3. Sürdürülebilirlik
içeriği
Uzaktan
Eğitim
yoluyla
verilmeye çok uygundur.
Sürdürülebilirlik
alanı
konularının uzaktan eğitimle
verilmesi,
sürdürülebilirlğin
kuramsal yanının uygulamalı
alanla
birleşmesini
sağlamaktadır.
4. Yeşil
Kampüsler
Uzaktan
Eğitim yapan kurumlarda daha
yaygındır.
Anadolu
Üniversitesinin
yeşilliklerle bezeli kampusunu
düşününce , insan “Bu da nereden
çıktı şimdi” diyemiyor! Hepinize
yeşil bir çevre ve sürdürülebilir
eğitim diliyorum..
Fisher,M.R (2008) Education for
Sustainability: A Special Role for
Distance Education . citeseerx.
is.psu.edu
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