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Akadema Yeni Dönem Toplantısı
Gerçekleştirildi
yacak olan Akadema’da hazırlıklar devam ediyor. 9
Eylül’de Akadema’da ders veren öğretim üyelerine
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Akadema, Anadolu Üniversitesinin eğitim alanındaki bilgisini ve birikimini toplumda daha geniş kitlelere ulaştırmanın yanında, bireylerin örgün eğitim
sonrası mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak, Türkiye’de daha nitelikli bir iş gücü oluşturulmasına
katkıda bulunuyor. Akadema’da, Anadolu Üniversitesinde görev yapan alan uzmanları tarafından hazırlanan dersler, internet erişimi olan herkese ücretsiz
olarak sunuluyor. 14 Ekim’de yeni döneme başla-

Kurulduğu günden itibaren ders sayısını ve çeşitliliğini arttıran Akadema, yeni dönemde de 14 farklı
kategoride 106 ders ile katılımcılara eğitim olanağı
sunmaya devam edecek. Çok çeşitli katılımcı proﬁliyle, toplumun farklı kesimlerini kapsayan Akadema, farklı yaşlardan, eğitim düzeylerinden, illerden
ve mesleklerden yaklaşık 48 bin bireye hizmet veriyor.
Akadema hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek
için http://akadema.anadolu.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

9 Eylül 2019’da gerçekleştirilen Akadema yeni dönem toplantısı
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Açıköğretim Sistemi İş Birliği
Ziyaretleri Hava Sınıf Okulları
Komutanlığı ve Millî Eğitim
Bakanlığı 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 toplantılara devam ediyor.
İş birliği toplantıları kapsamında 21
Ağustos Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr.
Üyesi Abdurrahman Taraktaş,
Hava Sınıf Okulları Komutanlığı’na ziyarette bulundu.
Hava Sınıf Okulları Komutanı Hava Tuğgeneral Alpaslan
Yücel Soysal ve ekibi gerçekleştirilen toplantıda, uzaktan
eğitim projeleri ile ilgili görüşmeler yapıldı. Toplantının ardından

Hava Sınıf Okullarında eğitim alan subay ve astsubaylara ikinci üniversite, e-sertiﬁka ve Akadema
tanıtımı yapılarak, eğitim fırsatları konusunda bilgi
verildi.
3 Eylül Salı günü ise Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim
Daire Başkanlığı ziyaret edildi. Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Taraktaş’ın Eğitim Daire Başkanı Adem
Türedi ile gerçekleştirdiği toplantıda, öncelikle
hayata geçirilebilecek ortak projeler ile ilgili ﬁkir
alışverişinde bulunuldu. Ardından ikinci üniversite,
sertiﬁka programları, uzaktan yüksek lisans ve Akadema’ya ilişkin tanıtım gerçekleştirildi. Açıköğretim
sistemi, İkinci üniversite ve e-Sertiﬁka programları
ile ilgili tanıtım materyalleri kurum ile paylaşıldı.

Dr.Öğr. Üyesi Zeynep KARAL ÖNDER

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Adem Türedi
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2019-2020 Öğretim Yılında 70 Bin
Öğrenci Açıköğretim Ailesine Katıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih ettikleri üniversitelere kayıt işlemlerini gerçekleştirdiler. 2019
– 2020 Öğretim yılında 70.233 öğrenci Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yer alan programlara kayıt yaptırdı.

2019-2020 Öğretim Yılı güz döneminde Türkiye
programları için ara sınavlar, 14-15 Aralık 2019, dönem sonu sınavları ise 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

13 Eylül Cuma günü tamamlanan kayıt işlemleri sonucunda Açıköğretim Sisteminde yer alan tüm programların kontenjan doluluk oranları %100’e yaklaştı.
Dikey geçiş, yatay geçiş, ek yerleştirme ve yurt dışından programlara katılacak öğrencilerle birlikte,
2019-2020 öğretim yılında Açıköğretim Sistemine
katılacak öğrencilerin daha da artacağı öngörülüyor.

Dr.Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER
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İkinci Üniversite Kayıtları Tüm
Hızıyla Devam Ediyor
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun
olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve uzaktan eğitim
sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler
dışında
yükseköğretim
programında
kayıtlı
öğrencilere sınavsız ikinci üniversite eğitimi olanağı

sağlayan İKİNCİ ÜNİVERSİTE kayıtları tüm hızıyla
devam ediyor. İkinci Üniversite ile birlikte öğrenciler
Açıköğretim Sisteminde yer alan 57 farklı ön lisans
ve lisans programlarından birine sınava girmeden
doğrudan katılabiliyor. İkinci Üniversite kayıtları 18
Ekim tarihine kadar gerçekleştirilebiliyor.
Adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştirmek
için öncelikle kayıt otomasyonunda “İkinci
Üniversite” linkine tıklayarak internet
başvurularını gerçekleştirmeli, ardından
kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak
banka
ödemesini
yaptıktan
sonra
Açıköğretim Fakültesi bürolarından kayıt
işlemlerini tamamlamalıdırlar.
Kayıt için gerekli belgeler şunlar:
• İnternet Başvuru Belgesi (İnternet
başvurusu sonunda döküm alınacak)
• Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu
sonunda döküm alınacak)
• Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
(İnternet başvurusu sonunda döküm
alınacak)
• Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması
sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan
istenecek)
Kayıt adımları ile ilgili detaylı bilgiye
ulaşmak için aşağıdaki adresi ziyaret
edebilirsiniz:
http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/
paylasimlar/dijital/kayit_adimlari.pdf

Dr.Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER
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IODL Hazırlıkları Sürüyor

14-15-16 Kasım 2019 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Eskişehir’de gerçekleştirilecek
olan “ULUSLARARASI AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
KONFERANSI - IODL 2019” için hazırlıklar sürüyor.
Ana teması “Glokal Açık ve Uzaktan Öğrenme Fırsatları ve Dinamikleri” olarak belirlenen IODL
2019’un amacı, açık ve uzaktan öğrenme, yaşam
boyu öğrenme, Açıköğretim ve küreselleşme, açık
ve uzaktan öğrenmeyi bırakma, mülteciler için açık
ve uzaktan öğrenme, öğrenme analitikleri, eğitimde
ﬁnansal konular, dijital bölünme, öğrenmenin önündeki engeller, krizde eğitimin rolü, çok kültürlü bir
toplumda eğitim, mobil öğrenme, uyarlanabilir öğrenme ortamları, açık ve uzaktan öğrenmede derin
öğrenme, açık ve uzaktan öğrenmede yapay zeka,
açık ve uzaktan öğrenmede nesnelerin interneti,
açık ve uzaktan öğrenmede öğrenci destek hizmetleri, kamu bilimi, yükseköğretimde yenilikler, açık ve
uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme, açık

ve uzaktan öğrenmede akreditasyon ve kalite güvencesi, MOOC’ler ve OER’ler, veri madenciliği vb.
gibi konularda araştırmacılar ve uygulamacıların
açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin geniş bir konu
yelpazesinde çalışmalarını sunmaları ve tartışmaları için bir platform sağlamaktır.
Konferansın açılış konuşmacıları ise Athabasca University’den Prof.Rory McGreal, Korea National Open
University’den Prof. Taerim Lee, Ambedkar University’den Prof. Ramesh Sharma, The Open University’den Prof. Liz Marr olacak.
Kabul edilen bildirilerin tamamı konferans kitabında (ISBN taşıyan) yayınlanacak, ayrıca seçilmiş yazılar konferansın destekleyicisi olan Turkish Online
Journal of Dstance Education - TOJDE veya Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi - AUAd
dergilerinin özel sayılarında yayınlanacaktır.

Öğr.Gör. Serap UĞUR
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Yeni Geliştirilen Öğrenme Yönetim
Sistemine Geçiş Başlıyor!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrenme Teknolojileri Araştırma
ve Geliştirme Birimi (ÖTAG) personeli
tarafından yazılan yeni öğrenme yönetim sistemi, 2018-2019 Yaz Okulu döneminde denendi ve testlerden başarıyla
geçti.
http://ekampus.anadolu.edu.tr
adresi üzerinden erişime açılacak olan
yeni sistem, Kalite Elçileri ile istişareli
olarak ve üniversitemiz bünyesindeki
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı’nın sağladığı arayüz geri dönütlerine
dayalı olarak tasarlandı. Görüntünün
‘adaptif’ olarak boyutlandırılmasına olanak tanıyan sistem, mobil tarayıcılarla
uyum içinde çalışıyor. Kısa süre içinde İngilizce dil desteği de eklenecek
olan sistemde tartışma forumları çok
daha etkin bir biçimde kullanılabiliyor.
Sistem, tüm ders malzemelerine ilgili
derslerin sayfalarından erişilip her materyalin değerlendirilmesine de olanak
tanıyor. Sistemde yer alan bölüm forumu aracılığıyla her programın program
koordinatörlüğü öğrencilerle dinamik
etkileşime geçebiliyor. Üstelik, öğrenci
topluluklarının sisteme entegre edilmesi ile birlikte daha interaktif ve daha
sosyal bağlantıları güçlü bir sistemin
ortaya çıkması hedeﬂeniyor. Sistem, dönem içerisindeki deneme sınavlarında
gösterilen başarının yanı sıra geçmiş
dönemlerde elde edilen başarının görüntülenmesine de olanak tanıyor.

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN
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Yeni Akadema Derslerimizden: Nota
Okuma ve Müzikal Duyuş Eğitmenliği

paylaşmak ve geri bildirim
almaktır. Ders, takip etmesi kolay sunumlar şeklinde hazırlanmıştır. Ders tamamlama belgesi almanın
koşulu 2 aşamadan oluşan
sınavı geçmektir.
Akadema’nın Çalgı Eğitmenliği kategorisinde yer
alan yedi programdan biri olan “Nota Okuma ve
Müzikal Duyuş Eğitmenliği” dersi, özengen (amatör)
çalgı eğitimi verirken, çalgı dersinde aynı zamanda,
solfej eğitimi de vermek zorunda kalan ve solfej eğitimi veren eğitmenler içindir.
Ülkemizde müzik eğitiminin niteliğine katkıda bulunmak programın başlıca amaçlarındandır. Nota
Okuma ve Müzikal Duyuş Eğitmenliği dersi 4 hafta
boyunca, eşzamanlı (senkron) olmayan etkinliklerin
takip edildiği bir süreci kapsar. Katılımcılardan istenen; eşzamanlı olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri ilgili dersin öğretmeniyle
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Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir devlet konservatuvarı, güzel sanatlar fakültesi, eğitim fakültesi
müzik bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu
olmaktır. Güzel sanatlar lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.
Ders hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve kayıt
olmak için http://akadema.anadolu.edu.tr/program/74/calgi-egitmenligi adresine başvurabilirsiniz.

Dr.Öğr. Üyesi Dilşad TEKİN

Açıköğretim Sisteminde Yeni
Programlar Açılmaya Devam Ediyor
Uzun yıllardır pek çok program ile öğrencilerine
eğitim hizmeti veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi, 2019-2020 eğitim dönemine yeni bir
ön lisans programı ile başlıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programı, yeni dönemde kayıt yaptırmak
isteyen öğrencilerini bekliyor. Her sektörde önemini
koruyan ve insan faktörünün iş alanlarının hepsinde en önemli unsur olduğunu hatırlatan iş sağlığı
ve güvenliği konusu, her kesimin üzerinde durması
gereken bir konu. Bu kapsamda programın hedefledikleri ve öğrencilerine katmak istediği birikimler
oldukça önem taşıyor. Programın amacı; ülkemizde
iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan
potansiyele sahip iş sağlığı ve iş güvenliği teknikeri
yetiştirmek.

manlık dersleri program kapsamında okutulacak.
Ayrıca Hukukun Temel Kavramları, Türk Dili ve Yabancı Dil gibi temel dersler de program içerisinde
verilecek. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar;
işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirebilecek ve alınması gereken tüm önlemleri alabilecek yeterliliğe erişebilecek. Bu program mezunları,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
ÖSYM aracılığı ile yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda iş güvenliği uzmanı olabilecekler.
İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programı ile ilgili
detaylı bilgiye https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-fakultesionlisans-programlari-2-yillik/issagligi-ve-guvenligi
adresinden ulaşılabilir.

Ön lisans programı oldukça zengin içeriğe sahip. İş
Sağlığı ve Güvenliğinin Temelleri, Mevzuatı ile Afet
ve Acil Durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği gibi uz-

Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Yeni e-Sertiﬁka Programlarımızdan:
Temel Sağlık Bilgisi
Temel Sağlık Bilgisi e-Sertiﬁka programının amacı
gıdalardan, sağlık gelişimine, hastalıklardan ve ilk
yardım bilgisine değin sağlıkla ilgili temel konularda bireylerin bilinçlendirilmesine yardımcı olmak,
sağlıklı yaşam hedeﬂerini kolaylaştırmaktır.
Program, sağlıklı yaşam konusunun öneminin farkında olup, kendisi ve ailesi için doğru adımları atmak isteyen herkese açıktır.
Temel Sağlık Bilgisi e-sertiﬁka programında katılımcılara, “Temel Salık ve Hastalık Bilgisi”, “Temel İlk
Yardım Bilgisi” ve “Sağlıklı Yaşam” dersleri sunulur.
Bu dersler kapsamında yer alan konular ise şöyle:
Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi: Sağlıkla ilgili temel
kavramlar, üreme, anne ve çocuk sağlığı, yaşlılık ve
yaşlanma ﬁzyolojisi, egzersiz ve beslenme, hijyen ve
sanitasyon, vücut sistemleri ve hastalıkları, kronik
hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar.

Temel İlk Yardım Bilgisi: İlk yardıma giriş, solunum
ve dolaşım sistemlerinin önemi: temel yaşam desteği, kanamalarda ve yaralanmalarda ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalar ve diğer acil durumlarda
ilkyardım, ısı değişikliklerinde ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım ve hasta/yaralı taşıma teknikleri, hijyen ve sanitasyon.
Sağlıklı Yaşam: Sağlıklı yaşamın önemi, gıdaların
besin değerleri, sağlıklı yaşam için motivasyon, beden eğitimi danışmanlığı, sağlıklı beslenme danışmanlığı, şişmanlığın tanı, tedavi ve önlenmesi, riskli
davranışlar ve korunma, sağlığın geliştirilmesi.
Bu
program
hakkında
daha
detaylı bilgi edinmek ve programa kayıt olmak için
http://esertiﬁka.anadolu.edu.tr/program/89/temelsaglik-bilgisi adresine başvurabilirsiniz.

Dr.Öğr. Üyesi Dilşad TEKİN
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Açıköğretim Yaz Okulu Sınavları
Yapıldı
sınavda ilk kez kişiye özgü soru kitapçığı uygulaması yapıldı. Toplam 1.212 ders üzerinden yapılan sınava 192.695 öğrenci katıldı.

Yaz Okulu Sınavında Kişiye Özgü Soru Kitapçığı Uygulaması

Açıköğretim sistemi yaz okulu sınavı ile ilgili bilgi
veren Merkez Büro Yönetici Yardımcısı Cengiz Kaşıkçı; sınav sonuçlarının Eylül ayı içerisinde açıklanacağını belirtti. Yaz okulunun ayrı bir dönem olarak
değerlendirildiğini ifade eden Kaşıkçı, sınav puanlarının 100 üzerinden hesaplanacağını, başarılı sayılmak için 30 ve üzeri not alınması gerektiğini söyledi. Merkez Büro Yönetici Yardımcısı Kaşıkçı sözlerine
şöyle devam etti: “Yaz okulu uygulamasıyla birlikte
gelecek öğretim yılından itibaren üç ders sınavları
uygulamadan kalkmış olacak ve yalnızca yaz okulu
yapılacak. Üç ders sınavlarını bu sene son kez yaptık. Böylece, yaklaşık 116.000 öğrencinin katıldığı üç
ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde son kez gerçekleştirilmiş oldu. Bu durumun gelecek öğretim yıllarında yaz okuluna katılan öğrenci sayısında artışa
neden olmasını bekliyoruz. Öğrenci ve seçilen ders
sayısı artsa da kişiye özgü soru kitapçığı uygulaması
sayesinde sınav organizasyonu etkin bir şekilde yürütülecektir. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz.”

Yaz okulu sınavı 15 Eylül Pazar günü saat 14:00’da
Türkiye genelinde 111 il ve ilçede toplam 129 sınav
merkezinde tek oturum halinde gerçekleştirildi. Bu

Dr. Öğr. Üyesi H. Cem SAYIN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sürekli
gelişim felsefesiyle her öğretim yılında çok sayıda
yeniliğe imza atıyor. Bu yeniliklerden biri de 20182019 öğretim yılında hayata geçirilen “Yaz Okulu”
uygulaması oldu. Yaz okulunda öğrenciler önceki
öğretim yıllarında alıp başarısız oldukları veya daha
önce hiç almadıkları dersler arasından seçtikleri 5
dersten öğretim aldılar. Yaklaşık 193.000 öğrencinin
katılım sağladığı yaz okulu dönemi 15 Eylül 2019
tarihinde yapılan sınavla başarıyla tamamlandı.
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Anadolu Üniversitesi Tezsiz Yüksek
Lisans Programları, Lisans Mezunu
Öğrencilere Yüksek Lisans Yapma
Fırsatı Sunuyor
Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında eğitim vermeye devam ediyor. Lisans bölümünden mezun olan, 4’lük sistemde en az 2 ya da
100’lük sistemde en az 50 puan ile mezun olmuş herkes tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilir.
Kayıt hakkı kazanan her aday Eskişehir dışında olsa bile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bürolarına enstitülerin belirttiği tarihlerde kayıt belgelerini teslim edebilirler. Programların dersleri Anadolum
e-Kampüs http://ekampus.anadolu.edu. tr
üzerinden veriliyor. Dersler çevrimi-çi
veya çevrimdışı şekilde yürütülüyor.
Derslerin içeriğine göre canlı ders, forum,
ödev, proje, sunum, uygulama, rapor ve
laboratuvar gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor. Öğrencilerden derslerde bu faaliyetlerin en az %50’sini yerine getirmeleri
bekleniyor. Programların her birinde ara
sınavlar; proje, ödev, rapor, yazılı ve sözlü
gibi yöntemlerden yararlanılarak yapılıyor. Dönem sonu sınavları ise gözetimli
olarak canlı ya da elektronik ortamda yapılıyor. Gözetimli dönem sonu sınavları
Eskişehir’de ve diğer illerdeki Açıköğretim bürolarında gerçekleştiriliyor.
Uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarında, ilk kayıt yaptırılan dönemden
itibaren, sonraki dönemlerde kayıt yeniletip yeniletmeye bakılmaksızın en
çok üç yarıyılda bitirme zorunluluğu
bulunuyor. Bu sürenin sonunda başarısız olan ya da programı tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans
programları ile ilgili detaylı ve hangi
programları kapsadığına ilişkin bilgilere
https://tezsizyl.anadolu.edu.tr/
adresinden ulaşılabilir.

Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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27 Temmu Anadolu
Üniversiteliler Konya’da Buluştu
mada kendisinin de Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi öğrencisi olduğunu
hatırlattı. Başkan Arı’yı kendilerinden biri
olarak niteleyen AÖF Konya Meram Büro
Yöneticisi Deniz Ülker Taşpınar gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Arı’ya çok teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Konya
Meram Büro Yöneticisi Deniz Ülker Taşpınar tarafından organize edilen etkinlik farklı şehirlerde görev
yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Bürosu çalışanlarını bir araya getirdi. İki gün süren etkinliğin
ilk gününde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen tur otobüsüyle Mevlana Türbesi
başta olmak üzere tarihi yapılar ve 5 bin yıllık tarihiyle ilgi odağı olan Sille köyü ziyaret edildi.
Akşam yemeğinde kaﬁleye eşlik eden Konya Taşkent
Belediye Başkanı Osman Arı burada yaptığı konuş-

AÖF Uşak Büro Yöneticisi Ahmet Mıdık ise
Konya gezisinden çok etkilendiklerini, gezilerin amacının Anadolu Üniversiteliler
olarak öğrenciler, mezunlar ve öğretim görevlileri arasında kaynaşmayı ve dayanışmayı sağlamak olduğunu belirtti.
Etkinliğin 2. gününde Göksu Şelalesi, Taşkent ve
Çetmi Şelalesi gezildi. Ayrıca Taşkent’in Avşar köyündeki bir düğünde Başkan Arı ile bir araya gelen
gurup beraber fotoğraf çektirdi. Geziye, Anadolu
Üniversitesinde 4 ayrı bölüm bitiren Doç. Dr. Devrim
Alkaya da katıldı.

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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AOSDESTEK Sistemi Anadolu
Mobil’ de
Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sistemiyle
öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı olan öğrencilerine, mezunlarına
ve öğrenci adaylarına Açıköğretim Sistemi hakkında
merak edilen konularda hizmet veren AOSDESTEK
sistemi, Mayıs 2019 tarihinden itibaren mobil uygulamada da yerini aldı. Böylelikle Açıköğretim Sistemi ile ilgili bilgi almak isteyenler sorularını sadece
web üzerinden değil, aynı zamanda https://mobil.
anadolu.edu.tr/ adresinden indirebilecekleri mobil
uygulama üzerinden de sorabilecekler. Kullanıcılara uygulama üzerinden geçmiş soru ve cevaplarını
görebilme varsa dosya ekleyerek sisteme gönderebilme olanağı sunuluyor.
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İçerisinde videolu anlatımlar ile zenginleştirilen
Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtlar, Soru Takip Sistemi, İletişim ve Çözüm Masası hizmetleri yer alıyor.
Açıköğretim Sistemi, öğrencilerin ve öğrenci adaylarının sorularına anlık cevap verebilmek amacıyla
yakında Anadolu mobil uygulamasında güncelleme
yaparak mobil AOSDESTEK hizmetinde hafta içi her
gün canlı destek hizmeti de sunmaya başlayacak.

Arş. Gör. Sibel ŞAHİN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemine Ödül
Engelli bireylere yönelik yürüttüğü hizmetlerle
adından söz ettiren Anadolu Üniversitesi bu alanda yeni bir başarıya imza attı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Türkiye’de engelli bireylere
yönelik yürüttüğü bilişim hizmetlerinden dolayı,
Engelsiz Bilişim Ödülleri 2019 kapsamında eğitim
alanında ödüle lâyık görüldü. Anadolu Üniversitesi
adına ödülü, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ile Açıköğretim
Fakültesi (AÖF) Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney aldı.
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunun
organizasyonunu
üstlendiği, Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi,
11-13 Eylül tarihlerinde
Maltepe
Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongrenin açılış töreninde
Engelsiz
Bilişim
Ödülleri de sahiplerini buldu. Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi engelli öğrencilere yönelik bilişim
hizmetlerinden
dolayı ödüle layık
görülen kurumlar
arasında yer aldı.
Anadolu Üniversitesi özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetleriyle dikkat çekiyor
“Engelsiz Bilişim Ödülü”ne layık görülen Anadolu
Üniversitesinin bu başarısının ardında ise Açıköğretim Sistemi aracılığıyla sunduğu eğitim faaliyetleri
yatıyor. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi
sayesinde bugün dünyada 4 kıtadaki 28 farklı ülkede bulunan 48 sınav merkezi aracılığıyla milyonlarca öğrenciye yükseköğretim imkanı sunan mega bir
üniversite olma özelliği taşıyor. Kurulduğu günden
bugüne geçen 37 yıllık sürede 117 bin özel gereksinimli öğrenciyi mezun eden Açıköğretim Sistemi,
http://engelsizaof.anadolu.edu.tr web sitesi üzerinden ise yazılı, görsel ve canlı destek imkânı sunuyor.

Engeller Anadolu Üniversitesi ile kalkıyor
Engelli bireylere yönelik hassasiyeti ve uygulamalarıyla dikkat çeken Anadolu Üniversitesi tarafından
eğitim öğretim sürecinde sunulan tüm hizmetler,
öğrencilerin belirlenen özel gereksinimlerine göre
planlanıyor. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi aracılığıyla sunduğu öğrenme ortamlarındaki
materyallere, Anadolum e-Kampüs ve Anadolum
Mobil uygulamaları sayesinde her cihazdan erişim
imkânı
bulunuyor. Bu sayede de ortamdan bağımsız ve her an öğrenme fırsatı sağlamayı amaçlanıyor. Bu platformlarda her ders için metin, ses, görsel ve video destekli materyaller üretiliyor. Engelli
öğrenciler için sınav süreçlerinde; soru muaﬁyeti,
okuyucu ve kodlayıcı desteği, tek kişilik salonlarda
sınava alınma, büyük punto sınav evrakı, evde sınav
uygulaması gibi farklı hizmetler sağlanıyor.
Öğrenciler, dönem boyunca çevrimiçi öğrenci topluluklarında ilgi alanlarına yönelik etkinliklere katılabiliyor. Bunun yanında “Aramızda Engel
Yok” sloganı ile her
yıl Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı, ulusal ve
uluslararası engelsiz
sanat yarışmaları, Engelsiz Türk Halk Müziği
Topluluğu konserleri
düzenleniyor. Kariyerim ve İş Platformu ile
öğrenciler; KPSS, DGS
ve ALES gibi sınavlara
hazırlanabiliyor, programların iş olanaklarını
inceleyebiliyor ve kendilerini geliştirmek için
ücretsiz eğitim videolarına ulaşabiliyorlar.
Engelsiz AÖF Platformu:
http://engelsizaof.anadolu.edu.tr/
Engelsiz AÖS Tanıtım Videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=6J_zK8XX6k8

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Benim Hikâyem

Ben, kendi iradesi doğrultusunda toplumun dayatmalarından
uzak bir yaşam gayesinde olan bir bireyim. Zor bir lise dönemi geçirdim. Maddi zorluklar nedeniyle liseden sonra ailemin
ısrarı ile askere gittim, geldim. Bir yıl zorlu şartlarda bir fabrikada çalıştım. Baskıya ve eziyete dayanamayıp işten ayrıldım.
Bu yüzden ailemle problem yaşayıp yaşadığım kenti terk ettim ve 6 ay il dışında bulundum. Sonra tekrar memleketime
döndüm. Sınava girdim ve üniversiteyi kazandım. Ama biriktirdiğim para kısıtlıydı. İlk başlarda camilerde, sokaklarda yattım. Sonra yurda yerleştim. Ama hazıra dağ dayanmaz misali
param bitince 3. sınıfın son yılında okulu bırakmak zorunda
kaldım. Eğitimime devam edebilmek adına Açıköğretim Sistemine geçtim. Şimdi amacım yapabildiğim en iyi ortalama ile
lisans mezunu olabilmek, yüksek lisans yapabilmek ve ileride
imkânlar doğrultusunda yurt dışına çıkıp kariyer sahibi olabilmek. Bu amaçta kendime yol belirleyebilmek için Açıköğretim
Sistemi benim için bir liman oldu. Hem internet üzerinden
dersleri takip edip mobil uygulamalarla çıkmış soruları çözüyorum, hem de hayatta kalabilmek adına bir işte çalışıyorum. Açıköğretim kurumsal bir sistem. Özel sektör alanında
2. planda gibi gözükse de sonunda başarının benim elimde
olduğunu biliyorum. Bize bu imkânı verdiği için Açıköğretim
Sistemine teşekkür ediyorum.
Eyüp Basüt / Kocaeli

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakültelerine Dikey Geçiş
Başvuruları Başladı
2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleştirilen adayların başvuru süreci başladı. Başvurular
http://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek.
İnternet başvuru işlemleri 16 Eylül 2019 Pazartesi
günü saat 09.00’da başlayıp, 20 Eylül 2019 Cuma
günü saat 17.00’de sona erecek. İnternet başvurusu
yapan adaylar, 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında
illerde bulunan Açıköğretim bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Bu tarihler
arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar, 20 Eylül 2019 tarihinde bizzat veya yakınları
aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilirler.

Adaylar, başvuru döneminde http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden, AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası’ndan (0850 200 46 10) ve AÖF Bürolarından destek alabilirler.

Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

DİKEY GEÇİŞ

Başvuru tarihleri

Mazeretli kayıt tarihi

Kayıt için gerekli belgeler
İnternet Başvuru Belgesi
Öğrenci Bilgi Formu

16-20 Eylül 2019 20 Eylül 2019

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Öğrenim Belgesi

17

Yükseköğretim ve Kapsayıcılık
Yükseköğretimle ilgili dergileri takip ettiğinizde
gördüğümüz ortak bir gerçek ve ortak bir tavır var.
Değişim kaçınılmaz ... Teknolojideki ,büyük verideki
,yapay zekadaki ,uluslararasılaşmadaki tüm baskılar
, yükseköğretimde kendini oldukça baskın bir şekilde hissetiriyor. Tüm bu baskıların ortaya çıkarttığı
ya da sonucu olduğu fakirlik , eşitsizlik , farklılık
gibi SORUNLAR bizim ülkemizde de Milli Eğitim
Bakanlığının 2023 vizyonunda vurguladığı kapsayıcılığı ortaya çıkartmaktadır. Yaşam boyu devam
eden öğrenme süreçleri artık kapsayıcılık yaklaşimlarını da içermek zorunda. Milli Eğitim bakanlığının
vurgulayarak öğretmenlere kazandırmaya çalıştığı
kapsayıcı öğretim ilkeleri , Yüksek Öğretim için de
gelişmek zorunda. Batı ülkelerinin çoğunda üniversitelerde farklılık ve kapsayıcılık oﬁsleri çoktan açılmış durumda. Bizim üniversitemizde böyle bir oﬁs
olmamasına rağmen Anadolu Üniversitesi yıllardır
öğretiminde eğitiminde kapsayıcılık ilkesini özenle
korumakta ve kullanmaktadır. Benim 35 yıldır içinde bulunduğum bu üniversite ,terminoloji o zaman
kapsayıcılık adı altında geçmese de , her zaman
farklılıklara duyarlı olmuştur.Özel eğitim alanında
ihtiyacı olan bireylere gerekli eğitimin verilmesi, anne ve babalara kapsayıcı bir şekilde yaklaşım
yıllardır Anadolu Üniversitesi’nin değerlerinden
olmuştur. Öte yandan Açıköğretim fakültesi başlı
başına bir kapsayıcı eğitim öğretim girişimidir. Mekandan bağımsız, engelden bağımsız, yaştan bağımsız her bireye istediği alanda eğitimi sağlayan bu
fakültes yıllardır bu misyonu başarıyla taşımaktadır.
Yükseköğretim kurumlarında yeni sıkıntılarla baş
etmek durumunda olan Amerika ‘da bu kurumların
yöneticileri yeni gelişmeleri göz önüne alarak daha
iyi ve daha sürdürülebilir bir üniversite için neler
yapılması gerektiği konusunda hemﬁkirler. Bir üniversitenin kapsayıcı ve kalıcı bir şekilde 21. yüzyılda
yaşamını sürdürebilmesi ve başarılı olabilmesi için
şöyle maddeler sıralanıyor:
1. Geleneksel Örgün öğretime alternatif olabilecek
sertiﬁka programlarının ve çevrimiçi öğrenmenin de
kredilendirmesi.
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Temmuz ayında katıldığım uluslararası bir konferansta Amerikalı bir profesor bizlere şu anda Amerika’da en fazla öğrencisi olan gözde üniversitelerin
şu özelliğinden bahsetti; bu üniversitelerin hepsi
çevrimiçi öğrenme olanakları sağlıyor ve bunu geleneksel içeriğin yaninda, yeni içeriklerle yeni yaklaşımlarla zenginleştiriyor.
2. Eğitimin içinde yaşanılan toplumla bütünleştirmesi. Yaşanılan şehirde bulunan sivil toplum örgütlerinin, Ticaret ve Sanayi odalarının, Üniversitelerle oluşturulması geleneksel yöntemlerden sıyrılıp,
eğitimi öğretimi daha geniş alanda geliştirebilmek
üniversitelerin öncelikli hedeﬁ olarak görülüyor.
3. Öğrenciye ulaşmak için öğrencinin okula gelmesini sınıfa girmesini beklememek gerekiyor. Açılan
çevrimiçi derslerle her öğrenciye istediği yerden
istediği an eğitime ulaşabilme olanağını sağlamak
birincil görev olarak addediliyor. Böylesi bir yaklaşım erişimde zorluk çeken gerek coğraﬁ bölge olsun
gerek bedensel engelli olsun öğrenci için sorun yaratan tüm sıkıntıları gideriyor.
4. Üniversitenizi güçlendirmenin bir yolu da uluslararasılaşmaya daha fazla önem vermek. 21. Yüzyılda
küreselleşmenin kaçınılmaz sonuçlarından birisi de
öğrenci hareketliliği ve herkes kendi eğitimine öğretimine daha geniş platformlarda aktarmak durumunda.
Bu ay sizlere bir görev verelim ; Üniversitemiz bu
dört maddeye ilişkin neler yapıyor haberleri bir
karıştırıp, üniversiteye ilişkin bilgileri pekiştirip
bunları öğrenmeye ne dersiniz? Hadi ben size bir
ipucu vereyim Anadolu Üniversitesi’nin kapsayıcılığına ilişkin benim de yenilerde haberdar olduğum
bir bilgiyi sizlerle paylaşayım. Üniversitemiz gluten
duyarlılığı olan Çölyak hastaları için öğlen yemeği
hizmeti veriyor...

Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI

