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Açıköğretim Sisteminde yer alan Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) Fakülte Sekreterliği görevine 
Fedli DUMLU vekâleten atandı. 

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI, eski Fakülte Sekreteri Hasan 
AKIN’ın kurumdan ayrılması dolayısıyla boş kalan AÖF Fakülte Sekreterliği görevine Fedli 
DUMLU’yu vekâleten atadı. Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de yürütecek 
olan Fedli Dumlu, AÖF Fakülte Sekreterliği görevine 12 Şubat tarihinde başladı.

Fedli Dumlu kimdir?

AÖF Fakülte Sekreterliği görevine atanan Fedli DUMLU, 1976 yılına Erzurum’un Horasan 
ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan 
Dumlu, lisans öğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 
Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimi gören Fedli DUMLU, halen Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında doktora öğrenimine 
devam etmektedir. 

Fedli DUMLU 2001 yılında Maliye Bakanlığı Erzurum Defterdarlığı’nda göreve başladı. 
Bakanlığın çeşitli birimlerinde gelir uzmanı olarak görev yaptıktan sonra bu yılın şubat ayında 
Üniversitemiz kadrosuna katılan Dumlu, evli ve beş çocuk babasıdır.  

Açıköğretim Fakültesinin 
yeni Fakülte Sekreteri Fedli DUMLU oldu

Öğr. Gör. Kazım DEMİRER
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle 
yürütülen uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başvuruları 
sona erdi. Uzaktan öğretim yoluyla pek çok öğrencinin yüksek lisans yapma olanağı bulduğu programlar, bu 
dönem de öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. 

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Makedonya 
olmak üzere 6 farklı ülkeden öğrenciye yükseköğretim hizmeti sunan programlara 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 
güz döneminde toplam 13.975 öğrenci ön başvuru kaydı oluşturdu. Ön kayıt başvurusunda bulunan ve kayıt hakkı 
kazanan öğrencilerden 781’i ise kesin kaydını gerçekleştirdi.

Yıllara göre aktif öğrenci sayıları

Programlarda öğrenim gören toplam aktif öğrenci 
sayısı 2016 yılında 69, 2017 yılında 750, 2018 
yılında 1337, 2019 yılında 1821 ve 2020 yılında 
ise 1854 oldu.

Öğrenciler, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 12, 
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde ise 6 olmak 
üzere toplam 18 programda öğrenim görüyor. 
İlgi ve becerilerine göre “Kamu Mali Yönetimi”, 
“Girişimcilik ve İnovasyon”, “Bankacılık ve Finans”, 
“Lojistik Yönetimi”, “Türk Dili ve Edebiyatı”, 
“Ölçme ve Veri Analitiği”, “Eğitim Teknolojileri” ve 
“Matematik Eğitimi” gibi çok çeşitli alanlardan 
programları tercih edebiliyorlar.

Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim yüksek 
lisans programları hakkında ayrıntılı bilgi almak 
için https://tezsizyl.anadolu.edu.tr/ adresine 
başvurulabilir.

*2020 yılı öncesine ilişkin sayılara şu an Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne ait programlardaki öğrenciler dahildir.

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans 
programlarına yoğun ilgi

Arş. Gör. Ali BENLİ

KESİNTİSİZ ÖĞRENME
SEAMLESS LEARNING
Bireylerin mobil, kablosuz, çevrimiçi cihazlar

yardımıyla yer veya zaman sınırlaması olmaksızın

çevreleriyle doğrudan iletişim kurarak, öğrenme

kaynaklarına doğal ve hızlı erişim sağlayarak,

herhangi bir kopukluk yaşamadan okuldaki formal

öğrenme yaşantılarıyla okul dışındaki

gündelik deneyimlerini birleştirmek suretiyle

kesintisiz öğrenebilmeleridir.

AUÖ Sözlük’ten…

auosozluk.anadolu.edu.tr

https://tezsizyl.anadolu.edu.tr/
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Açıköğretim Sistemi Yurtdışı Programları güz dönemi dönem sonu sınavları 37 sınav merkezinde başarıyla 
gerçekleştirildi. Sınavlar, Kuzey Amerika Programlarında 12 Ocak, Batı Avrupa, Balkanlar, Azerbaycan ve Orta Doğu 
Programlarında ise 8 – 9 Şubat tarihlerinde yapıldı. Güz dönemi dönem sonu sınavlarına yaklaşık 11.300 öğrenci 
katılırken, sınavın gerçekleştirilmesine toplam 1.350 görevli katkı sağladı. 

Batı Avrupa, Balkanlar, Azerbaycan ve Orta Doğu Programlarında bahar dönemi ara sınavları 9 – 10 Mayıs, dönem 
sonu sınavları ise 20 – 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kuzey Amerika Programlarında ise bahar dönemi 
ara sınavları 26 Nisan, dönem sonu sınavları ise 7 Haziran tarihinde yapılacak.  Yurt dışı programları ile ilgili 
önemli tarihlere https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/acikogretim-akademik-takvim adresinden erişilebilir.

Açıköğretim Sistemi Yurt Dışı Programları güz 
dönemi dönem sonu sınavları 37 sınav 
merkezinde başarıyla gerçekleştirildi Dr.  Öğr.  Üyesi Gökhan ÖNDER
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Açıköğretim Sisteminde VR uygulamaları ile 
ilk yardım eğitimleri başladı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan 
Çomaklı’nın dijital dönüşüm projeleri arasında yer alan, 
Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve 
Açıköğretim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Selim Başar’ın 
yürütücülüğünde kurulan Yapay Zeka Laboratuvarında 
verilen eğitimde, temel ilkyardım müdahaleleri ile ilgili 
teorik bilgilendirme sonrasında, virtual reality (sanal 
gerçeklik) ile uygulama gerçekleştirildi.

İlkyardım Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 
eğitimde, katılımcıların VR ortamının sanal dokusuna 
rağmen müdahale adımlarını kaçırmadan yapabilmeleri 
ve daha sonra hatırlayabilmeleri önem taşıyor. Proje 
Sorumlusu Doç. Dr. Gökhan KUŞ, katılımcılardan alınan 
ilk geri bildirimlerin olumlu yönde olduğunu belirtti. 
Eğitimlerin Üniversitemizde Açıköğretim Sistemi başta 
olmak üzere, farklı gruplarla da devam ettirilmesi 
planlanıyor.

Öğr. Gör. Serap UĞUR
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından 
bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “Engelsiz 
Açıköğretim Çalıştayı” 14 Nisan tarihinde Öğrenci 
Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirilecek. 

Çalıştayın sabah oturumunda açılış konuşmaları ve 
engelli öğrencilerin katılımıyla fotoğraf, öykü ve 
karikatür alanlarında Engelsiz Sanat Yarışmaları ödül 
töreni; öğleden sonraki oturumunda ise paneller 
düzenlenecek. Çalıştay hakkında bilgi veren Açıköğretim 
Sistemi Engelli Öğrenci Destek Birimi Sorumlusu 
Dr. Öğr. Üyesi Çetin POLAT; “Geçen yıllardan farklı olarak 
bu yıl çalıştayın öğleden sonraki bölümünde iki büyük 
panel gerçekleştireceğiz. İlk panelde Açıköğretim 
Fakültesinin öğrencilerine sağladığı hizmet ve destek 
faaliyetlerinin tanıtılması, ikinci panelde ise engelli 
öğrencilerin eğitim alanında yaşadıkları sorunlar ve bu 
sorunlara yönelik çözüm önerilerinin, alanında uzman 
hocalar ve katılımcılarla birlikte etkileşimli bir şekilde 
ele alınmasını planlıyoruz” şeklinde konuştu. 

Engelsiz THM Korosu da bir konser verecek

Çalıştay kapsamında konser verecek olan Açıköğretim 
Sistemi Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu da konser 
çalışmalarına başladı. Şefl iğini Öğr. Gör. Erdal 
ULUDAĞ, şef yardımcılığını da Öğr. Gör. Pelin DEMİRÇE 
ALTINTAŞ’ın yapacağı konser, Öğrenci Merkezi Salon 
2016’da gerçekleştirilecek. Açıköğretim öğrenci ve 
mezunlarının katılımına açık olan Engelsiz Koroda 
tüm sololar ise engelli katılımcılar tarafından 
seslendirilecek.

4. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı
hazırlıkları başladı

Arş. Gör. Mustafa ÇAKMAK

3. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı (2019)
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Açıköğretim Sistemi Engelsiz Sanat Yarışmaları bu yıl fotoğraf, karikatür ve öykü şeklinde üç kategoride 
gerçekleştiriliyor. 

“Geleceğini Yarat” temalı yarışma ile tüm engelli öğrencilerin fotoğraflar, karikatürler veya öyküler ile 
kendilerini ifade etmeleri teşvik ediliyor. Yarışmalar ile bir yandan engelli öğrencilerin yükseköğretim 
süreçlerine dikkat çekilmesinin sağlanması, bir yandan da toplumumuzdaki engelli bireylere ilişkin 
farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Türk Yükseköğretim Sistemi kapsamında öğrenim gören tüm dezavantajlı öğrencilerin katılımına açık olan 
yarışmaya ilişkin daha detaylı bilgiye http://engelsizaof.anadolu.edu.tr/ adresinden erişilebilir.

Uluslararası Engelsiz Sanat  
Yarışmaları katılım koşulları belli oldu

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN
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Açıköğretim Sistemi CNR Kitap ve Adventure’20 
Fuarlarında tanıtıldı

İstanbul Fuar Merkezinde 8-16 Şubat tarihleri arasında 
düzenlenen CNR Kitap Fuarında ve 13-16 Şubat tarihleri 
arasında düzenlenen Adventure’20 Fuarında Açıköğretim 
Sistemi program tanıtımlarıyla yerini aldı.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından 
KOSGEB desteğiyle düzenlenen 7. Uluslararası CNR Kitap 
Fuarı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kitap severlerin 
ilgisini çekmeyi başardı. Fuarı 9 günde 290 bin kitap 
tutkunu ziyaret ederken 300’ün üzerinde yayınevi ve 
550’yi aşkın markanın ve milyonlarca kitabın sergilendiği 
fuarda farklı içerikte pek çok kitap okuyucuyla buluştu. 

2. Macera Turizmi ve Sporları Fuarı macera turizmine
ve sporlarına hizmet eden tesisleri, işletmeleri, ürün
ve hizmet satıcılarını, kulüpleri, seyahat acentelerini,
turizm profesyonellerini ve tüm ilgilileri bu fuarda bir
araya getirerek ziyaretçileri ile buluşturdu. Geçtiğimiz
yıl ‘İçindeki Maceraperesti Ortaya Çıkar’ sloganıyla 19
ülkeden 13 bin 708 ziyaretçi ağırlayan ‘Macera Turizmi
ve Sporları Fuarı Adventure Turkey’, bu yıl 13 – 16 Şubat
tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, ikinci 
üniversite, e-sertifika programları ve Akadema ile ilgili 
soruları yanıtlamak için fuarlarda yerini aldı. Açıköğretim 
sistemine yoğun ilgi olduğu görüldü.         

Arş. Gör. Barış ÇIVAK
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Radyo A’da Açıköğretim yayın  
kuşağı yeni dönemde de dopdolu 

Anadolu Üniversitesi Radyosu 101.7 Radyo A,  
Açıköğretim yayın kuşağı kapsamında gerçekleştirdiği 
Açıköğretimde Haftanın Gündemi, Büroların Sesi ve Soru 
Platformu programlarının yanı sıra değişen içeriği ile 
Ders Zili programı yayın hayatına bahar döneminde de 
devam edecek. 

Yeni içeriği ile Ders Zili programında ele alınacak 
dersler ise Bireyler Arası İletişim, İşletme İlkeleri ve 
Osmanlı Mutfağı olarak belirlendi.  2019-2020 bahar 
dönemi Açıköğretim yayın kuşağı hakkında bilgi veren 
Radyo A Program Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Güzin KIYIK 
KICIR, “Açıköğretimde Haftanın Gündemi, Büroların Sesi 
ve Soru Platformu programlarının yanı sıra Ders Zili 
programlarına yeni derslerle yolumuza devam ediyoruz. 

Ayrıca bahar döneminde Açıköğretim bölümlerinin 
ve bölümlerde okuyan öğrencileri bekleyen kariyer 
fırsatlarının tanıtılacağı Kutup Yıldızı isimli program da 
Açıköğretim yayın kuşağı kapsamında Radyo A’da yerini 
almaya hazırlanıyor. Ön hazırlıklarının yapıldığı Kutup 
Yıldızı programı 9 Martta yayın hayatına başlayacak.” 
şeklinde konuştu. 

Arş. Gör. Mustafa ÇAKMAK

2019-2020 Güz Dönemi Açıköğretim Kuşağı Yayın Akışı

Açıköğretimde Haftanın Gündemi, her cuma 16.00’da 

Açıköğretim Soru Platformu, her ayın son çarşambası 17.00’da 

Büroların Sesi, her salı 12.00’da 

Ders Zili Bireyler Arası İletişim, her salı 11.00’da 

Ders Zili İşletme İlkeleri, her çarşamba 11.00’da 

Ders Zili Osmanlı Mutfağı, her perşembe 11.00’da
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Anadolu Üniversitesi “Geleceğimi Belirliyorum” 
Üniversite Tanıtım Fuarına katıldı

Ankara Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
tarafından organize edilen “Geleceğimi Belirliyorum” 
Üniversite Tanıtım Fuarı 18-19 Şubat 2020 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

64 devlet lisesi ve özel lisenin 12. sınıfında eğitim 
görmekte olan 6200 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 
fuara Anadolu Üniversitesi Anıttepe Açıköğretim Bürosu 
ile katılım sağladı. Anadolu Üniversitesi örgün program-
lar, kampüs olanakları, Açıköğretim Sistemi, ikinci üniver-
site fırsatı, e-sertifi ka programları ve AKADEMA dersleri 
hakkında çok sayıda öğrenci ve rehber öğretmen bilg-
ilendirildi. 

Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
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Yeni yılın ilk seminerleri Şubat ayında 
gerçekleştirildi. Seminer programı 
“Yükseköğretimde Kalite Kültürünün 
Oluşturulmasında 21. Yüzyıl Yeterlikleri ve 
Gerçek Ötesi” başlıklı seminerle başladı. 
Seminerde konuşmacı olarak Çankaya 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu yer aldı. 

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yüksel  tarafından 
28 Şubat gününde gerçekleştirilmesi planlanan   
“Bilimsel Araştırmalarda İçerik Çözümlemesi” 
başlıklı sunum ise ileri bir tarihe ertelendi. 

Açıköğretim Sistemi seminerleri önümüzdeki 
aylarda farklı konuklarla devam edecek.

Açıköğretim Sistemi Şubat ayı 
seminerleri

Arş. Gör. Meltem ERCANLAR

AUÖ Sözlük’ten…

GERÇEK- ÖTESİ

POST-TRUTH

Kişisel duygu ve kanaatlerin kamuoyunu

belirlemede genel geçer gerçekler ve 

olgulara nazaran daha etkili olması 

durumudur.

auosozluk.anadolu.edu.tr
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Anadolu Üniversitesi Arge ve İnovasyon Koordinasyon 
Birimi olarak görev yapan ARİNKOM Teknoloji Transfer 
Ofi si, her yıl farklı temalarda proje bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştiriyor. Akademik personele yönelik 
proje yapma konusunda yönlendirici ve teşvik edici 
içerikleri olan bu toplantılar, personel tarafından yoğun 
ilgi görüyor.

2020 yılı Şubat ayında ARİNKOM tarafından dönemin ilk 
toplantısı düzenlendi. Bu kapsamda ARİNKOM personeli 
Öğr. Gör. Rabia TAŞ’ın konuşmacı olduğu toplantı,  21 
Şubat tarihinde “Erasmus + Stratejik Ortaklık Programları 
Bilgilendirme Toplantısı” başlığıyla gerçekleştirildi. 
Planlanan diğer toplantılara ilişkin etkinlik takvimi ise 
şöyle:

ARİNKOM Proje Bilgilendirme 
Toplantıları devam ediyor

Toplantıların Mayıs ayına kadar devam etmesi planlanmaktadır.

Arş. Gör. Dr. Gamze ÜLKER TÜMLÜ

14
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Çeşitli uzmanlık alanlarına yönelik bilgi, 
deneyim ve araştırma sonuçlarının 
paylaşılması amacıyla planlanan 
Açıköğretim Sistemi İşletme Fakültesi 
Seminerleri başladı. 

Seminerlerin ilki, 26 Şubat Çarşamba 
günü Açıköğretim Fakültesi 9. kat Toplantı 
Salonunda düzenlendi. Etkinlikte, İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan 
KAĞNICIOĞLU’nun açılış konuşmasının 
ardından Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER 
sunumunu gerçekleştirdi. “İşletme 
Kümelerinin Oluşumu: Endüstriler 
Neden Belirli Bölgelerde Yoğunlaşır?” 
başlıklı seminer sunumunda Dr. Öğr. 
Üyesi ÖNDER, öncelikle küme kavramına 
ve kümelerin işletmeler için önemine 
değindi. Seminerde ayrıca kümelerin 
işletmelerin verimlilik ve inovasyon 
performansı üzerindeki etkilerine yer 
verilirken, işletme kümelerinin oluşum 
nedenleri dünyada çeşitli sektörlerde 
yer alan kümelerden örnekler verilerek 
incelendi. 

Etkinlik, konu ile ilgili soruların 
cevaplanmasının ardından son buldu. 

Açıköğretim Sistemi İşletme Fakültesi 
Seminerleri başladı

Öğr. Gör. Dr. Seher GÜLENÇ
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Ders çalışma ortamı paylaşım yarışmasının  
kazananları belli oldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi sosyal medya hesaplarında her sınav döneminde 
düzenlenen ve yoğun ilgi gören “çalışma ortamını paylaş” etkinliğinin, güz dönemi final sınavları için 
düzenlenen turunda kazananlar belli oldu.

Bu sınav döneminde de yine sayfa takipçilerinin ders çalışma yöntemlerini anlattıkları kısa videolar 
ve yorumların alındığı yarışmada, en çok beğeni alan paylaşımlar ödüllendirildi. Kazanan öğrencilerin 
ödülleri bürolarına gönderildi. 

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Öğr. Gör. Serap UĞUR
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Çevrimiçi topluluk etkinlikleri ilgiyle 
takip ediliyor

Çevrimiçi toplulukların gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler, Açıköğretim öğrencileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. 
Çevrimiçi topluluklardan Sinema Topluluğu “Sinemada Yapım, Dağıtım ve Festival Süreçleri” konulu etkinliğini Öğr. 
Gör. Meltem Cemiloğlu yürütücülüğünde 26 Şubat Çarşamba günü, topluluğun web sayfasında gerçekleştirdi. Etkinliğe 
senarist, yapımcı ve festival organizatörü Şebnem Vitrinel konuk oldu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Vitrinel, 
sinemaya ilgi duyan öğrencilerle uzun yıllardır çalıştığı sinema endüstrisindeki profesyonel deneyimlerini paylaştı. 
26 Şubatta gerçekleştirilen bir diğer etkinlik, yürütücülüğünü Araş. Gör. Metin Çatalkaya’nın üstlendiği Çevrimiçi 
Tarih Topluluğu etkinliği oldu. Etkinlikte, Osmanlı Devleti tarihinde farklı bir yer edinmiş olan ve yaptığı uygulamalar, 
yönetim anlayışı ve politikalarıyla günümüzde de popülerliğini devam ettiren II. Abdülhamid hakkında bilgi verildi. 
Kimilerine göre ‘’Kızıl Sultan’’ kimilerine göre de ‘’Ulu Hakan’’ diye nitelenen II. Abdülhamid ile ilgili etkinliğe yoğun 
katılım oldu.  

Çevrimiçi Bilişim Topluluğu etkinliğini, 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTINPULLUK 
yürütücülüğünde 27 Şubat Perşembe günü,  
topluluğun web sayfasında gerçekleştirdi. 
Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet KESİM’in konuk olduğu ve 
yoğun bir katılımla düzenlenen etkinlik; 
medya okuryazarlığı, medyanın önemi, dijital 
dönüşüm süreci, dijital dönüşümde dijital 
kültür, dijital dönemdeki güncel teknolojiler: 
Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, kuantum 
fiziği üzerine gerçekleştirildi. Çevrimiçi Kitap 
Topluluğu ise etkinliğini, 28 Şubat Cuma günü 
topluluğun web sayfasında gerçekleştirdi. 
Etkinlik Nikolay Gogol’un ölümsüz Palto 
adlı eseri üzerine gerçekleştirildi. Etkinliğe, 
Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı 
Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Güneş Sütçü konuk 
oldu. Yoğun bir katılımın gözlemlendiği 
etkinlikte, Palto romanı edebiyat tarihindeki 
yeri, romanın teması, üslubu vb. açılardan 
değerlendirildi. Çevrimiçi Müzik Topluluğu 
etkinliğini Prof. Burcu Yazıcı yürütücülüğünde 
29 Şubat cuartesi günü, topluluğun web 
sayfasında gerçekleştirdi. “Yeniden doğuş” 
olarak adlandırılan Rönesans döneminde 

müzikteki gelişmelerin konuşulduğu etkinlikte, dönemin öne çıkan müzik 
türleri ve isimleriyle ilgili bilgi verildi. 

Çevrimiçi Fotoğraf Topluluğuna yeni danışman atandı

Çevrimiçi Fotoğraf Topluluğunun Şubat ayındaki etkinliğinin konusu 
“Türkiye’deki Fotoğraf Dernekleri ve Dernek Faaliyetleri” oldu. Ayrıca Açıköğretim 
Sistemi öğrencileri tarafından ilgiyle takip edilen Fotoğraf Topluluğuna yeni 
danışman ataması yapıldı.  2016 yılından beri faaliyet gösteren Fotoğraf 
Topluluğunun yürütücülüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Candemir, 
bayrağı Öğr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer’e teslim etti. Çevrimiçi Fotoğraf 
Topluluğunun yeni yürütücüsü Öğr. Gör. Dinçer, bugüne kadar birçok başarılı 
faaliyet gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Candemir’e emeklerinden dolayı  

            teşekkür etti.  

Öğr. Gör. Meltem CEMİLOĞLU
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Anadolu Üniversitesi E-sertifi ka 
sınavları yapıldı

   Dr. Öğr. Üyesi H. Cem Sayın

Anadolu Üniversitesi E-sertifi ka Programları 2019-2020 Güz Dönemi Sınavı 2 Şubat tarihinde, yurt içinde 81 il 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Toplam 5137 adaya yönelik olarak 
gerçekleştirilen sınav organizasyonunda 113 programdan sınav yapıldı. Sınava katılan adaylar sınav sonuç 
belgelerine https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/giris adresinden erişebilir. 

Adayların izleyen sertifi ka dönemlerinde daha önceki dönemlerde başarısız olunan dersler için kayıt yenileme 
olanağı bulunuyor. Adaylar başarısız oldukları sertifi ka programına diledikleri sertifi ka döneminde kayıt yenileme 
işlemi yaparak devam edebilir. E-sertifi ka Programları kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında 
yapılacak.

Katılımcılara 121 e-sertifi ka programının sunulacağı 2020 bahar dönemi e-sertifi ka Programları başvuruları ise 3 
Şubat – 6 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını yine https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ ‘Aday 
İşlemleri Sisteminden’ gerekli adımları takip ederek yapabilecekler.
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Yeni E-sertifi ka programlarımızdan 
Web Tasarımı için Kodlama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi e-sertifi ka programlarına yeni eklenen “Web Tasarımı ve Kodlama” 
kategorisinde dört farklı program bulunuyor. Bu programlardan Web Tasarımı için Kodlama e-sertifi ka programı, 
günümüzde oldukça önemli olan web tasarımı ve kodlama konusuna hâkim olmak isteyenler için hazırlandı. 

Web Tasarımı için Kodlama e-sertifi ka programında katılımcıların web tabanlı kodlama, internet tabanlı 
programlama ve web yayıncılığı hakkında güncel bilgiler alması sağlanarak web tasarımında kodlama yapma 
konusunda mevcut bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Programa, web ön yüz (front 
end) ve arka yüz (back end) geliştiriciler, web yöneticileri (webmaster) ve yazılım sektöründeki diğer çalışanlar 
başta olmak üzere, akademik ve idari personel, web tasarımında kodlama yapmak ve web yazılım sektöründe 
yöneticilik yapmak isteyen herkes katılabilir.

Web Yönetim Sistemleri e-sertifi ka programında katılımcılara, “Web Tabanlı Kodlama”, “İnternet Tabanlı 
Programlama” ve “Web Yayıncılığı” dersleri sunuluyor. Bu dersler kapsamında yer alan konular ise şöyle: 

Web Tabanlı Kodlama: Web Teknolojisinin Doğuşu ve Gelişimi, Metinlerin Biçimlendirilmesi, Çoklu Ortam 
Öğelerinin Sunumu, Tablo Yapılarının Oluşturulması, Form Tasarımı ve Veri İletimi, Bölüm ve Kanvas Yapılarının 
Kullanımı, Önemli Web Çatıları ve Kullanımı, Web Teknolojisinin Geleceği

İnternet Tabanlı Programlama: İnternet Tabanlı Programlamanın Temelleri, Php’ye Giriş, Php ile Dinamik Web 
Kodlama, Javascript, Js Kütüphaneleri ile Çalışmak, Asp.Net ile Dinamik Web Kodlama, Python ve Django, Ruby ve 
Ruby On Rails

Web Yayıncılığı: Web Yayıncılığının Temel Kavramları, Webin Çalışma Prensibi ve Mimarisi, Web Hosting, Dijital 
Yayıncılık ve Dijital Yayıncılık Araçları, Web Yayıncılığında Dosya Yönetimi, Web Yayıncılığında Veri Tabanı Yönetimi, 
Web Yayıncılığına Erişim ve Güvenlik, Web Yayıncılığında Yenilikler

Bu program hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve programa kayıt olmak için http://esertifi ka.anadolu.edu.tr/
program/85/web-tasarimi-icin-kodlama adresine başvurulabilir. 

Dr. Öğr. Üyesi Dilşad TEKİN

KODLAMA
CODING
Dijital ortamların tasarlanmasında kullanıcı

etkileşimi ve veritabanı bağlantısının 

sağlanmasında yararlanılan dillerdir. 

İşaretleme dilleri, programlama dilleri ve

ASCI diller bunlar arasında sayılabilir.

AUÖ Sözlük’ten…

auosozluk.anadolu.edu.tr

http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/85/web-tasarimi-icin-kodlama
http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/85/web-tasarimi-icin-kodlama
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Akadema’da yeni dönem hazırlıkları 
devam ediyor

Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

19 Şubat gerçekleştirilen 
Akadema yeni dönem toplantısı

Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler (Massive Open Online Courses, MOOCs) hareketi ‘Eğitimde Açıklık’ politikasının bir 
sonucu olarak bütün dünyada ilk olarak 2008 yılında ortaya çıktı. Anadolu Üniversitesi de de bu harekete Akadema 
ile katıldı. Anadolu Üniversitesinin bir sosyal sorumluluk projesi olan Akadema, her yaştan, her kesimden dileyen 
herkese öğrenme olanağı sunmayı ve yaşam boyu öğrenme süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Akadema, hiçbir 
ön koşul olmadan herkesin ücretsiz katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceği dersleri içeriyor.

16 Mart’ta yeni döneme başlayacak olan Akadema’da hazırlıklar devam ediyor. 19 Şubat’ta Akadema’da ders veren 
öğretim üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. İki oturum olarak düzenlenen toplantı 68 öğretim elemanının 
katılımıyla gerçekleşti.

Kurulduğu günden itibaren ders sayısını ve çeşitliliğini arttıran Akadema, yeni dönemde de 14 farklı kategoride 
114 ders ile katılımcılara eğitim olanağı sunmaya devam edecek. Çok çeşitli katılımcı profiliyle, toplumun farklı 
kesimlerini kapsayan Akadema, farklı yaşlardan, eğitim düzeylerinden, illerden, mesleklerden yaklaşık 50 bin 
bireye hizmet veriyor.

Akadema hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek 
için http://akadema.anadolu.edu.tr/ sayfasını ziyaret 
edilebilir.
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Akadema Derslerimizden: 
Piyano Eğitmenliği 1

Anadolu Üniversitesi tarafından sunulan ve dileyenlere nitelikli öğrenme imkanı sağlayan kitlesel açık 
çevrimiçi ders platformu Akadema, bünyesinde pek çok alana hitap eden dersler barındırıyor. Bunlardan 
bir tanesi “Çalgı Eğitmenliği” kategorisinde yer alan “Piyano Eğitmenliği 1” dersi. Piyano eğitiminin birinci 
seviye eğitimini içeren program, dört haftalık süreci kapsıyor. İlk seviyede amaç; öğrenci ve eğitmen 
arasında sağlıklı bir iletişimin temel prensiplerini oluşturarak öğrenciyi piyanonun temel tekniklerinin 
alt yapısı ile tanıştırmak. Programın bir diğer amacı öğrenci üzerinde piyano eğitimi ve çalgı konularında 
farkındalık yaratmak. Ders süreci içerisinde öğrenciden istenenler, etkinlik ve ödevlerin yerine getirilmesi 
ve  Piyano Eğitmenliği sınavından başarılı olmak. Bu süreçleri başarı ile tamamlayan adaylar, Ders 
Tamamlama Belgesi alma ve ileri seviyelere devam etme hakkı kazanabilecekler. 

Çalgı eğitmenliği programlarına katılımın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuarı, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmak. Güzel Sanatlar 
Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılacaklar. 

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Lilian Maria Tonella Tüzün gözetiminde 
gerçekleştirilen Piyano Eğitmenliği 1 dersi ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için 
http://akadema.anadolu.edu.tr/program/74/calgi-egitmenligi adresinden giriş yapılabilir.   

Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Coronavirüs hakkında bilinmesi
gerekenler

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı “sadece 
hastalık ve sakatlığın olmaması 
değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal 
yönden tam bir iyilik hali” şeklinde 
tanımlar. Sağlık tanımı içerisindeki 
kavramları birbirinden bağımsız 
olarak düşünemeyiz. Özellikle 
hastalık ve hastalığa neden 
olan etkenleri (bireysel etkenler, 
gelişimsel farklılıklar, sağlıklı 
ve dengesiz beslenme, çevresel 
etkenler, sosyokültürel çevre gibi) 
mutlaka göz önünde bulundurmak 
gerekir. Bugün itibariyle dünyada 
en çok korkulan salgın hastalık 
corona virüsüne bağlı olarak ortaya 
çıkan salgındır. Hastalık etmeni 
bir virüstür. Bu virüse bağlı olarak 
ortaya çıkan hastalık şu an belirli 
ve sınırlı sayıda ülkede görülmesine 
rağmen tüm dünya ülkelerini 
tedirgin etmektedir. Bu da hastalığın 
sosyal ve psikolojik  yönlerini ortaya 
koymaktadır.  

Bu salgınla ilgili biraz 
daha detaylı bilgi 
verelim…

31 Aralık 2019 ‘da Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 
Çin Ülke Ofisi, Çin ‘in 
Hubei eyaletinin Wuhan 
şehrinde etiyolojisi 
bilinmeyen pnömoni 
(zatürre) vakalarını 
bildirmiştir. 7 Ocak 2020 
’de etken, daha önceden 
insanları enfekte eden 
coronavirüslerden farklı 
olarak değerlendirilmiş 
ve  yeni bir coronavirus 
(2019-nCoV) olarak 
tanımlanmıştır. Wuhan 

Güney Çin Deniz Ürünleri Şehri 
Pazarı (farklı hayvan türleri satan 
bir toptan balık ve canlı hayvan 
pazarı) çalışanlarından oluşan 
vakalarda ateş, nefes darlığı ve 
radyolojik olarak bilateral akciğer 
pnömonik infiltrasyonu ile uyumlu 
bulgular tespit edilmiştir. Hastalık 
Çin’den köken alarak birçok ülkeye 
yayılmıştır. DSÖ’nün 4 Şubat 
2020 verilerine göre hastalığın 
gözlendiği ülkeler; Çin, Japonya, 
Kore, Vietnam, Singapur, Avustralya, 
Malezya, Kamboçya, Filipinler, 
Tayland, Nepal, Sri Lanka, Hindistan, 
ABD, Kanada, Fransa, Finlandiya, 
Almanya, İtalya, Rusya, İspanya, 
İsveç, İngiltere ve Birleşik Arap 
Emirlikleri ’dir. Türkiye’de henüz bir 
vaka bildiriminde bulunulmamıştır. 
Hastalığın yayılmasının altında 
yatan sebebin, vakaların Çin’e 
seyahat öykülerinin var olmasının 
olduğu bildirilmiştir. Salgın 
nedeniyle çok sayıda hava yolu 
şirketi Çin’e uçuşlarını durdurmuş, 
DSÖ de “Uluslararası Kamu Sağlığı 
Acil Durumu” ilan etmiştir. 

Coronavirüsü Nedir?

Coronavirüsler zarflı, tek zincirli 
pozitif RNA virüsleri olup, 
insanlarda genellikle üst solunum 
yolu enfeksiyonlarına sebep 
olmaktadır. Bu virüsler, geçmişte 
ciddi anlamda salgınlara sebep 
olmuştur. 2003 yılında Şiddetli 
Akut Solunum Sendromu (SARS-
CoV), yüzlerce insanın hayatını 
kaybetmesine neden olan bir 
coronavirüs enfeksiyonudur. 
Yaklaşık 10 yıl sonra, Orta Doğu 
Solunum Sendromu (MERS-CoV) 
2012 yılında Suudi Arabistan’da 
ilk defa tanımlanmış olup  aslında 
daha sonra ilk vakaların Ürdün 
Zarqa’daki bir hastanede görüldüğü 
ortaya çıkan diğer bir coronavirüs 
enfeksiyonudur. Şu an karşılaştığımız 
coronavirüs ise, moleküler yapısı 
diğer coronavirüslerden farklılık 
göstermesi sebebiyle, yeni 
coronavirüs diğer adıyla “2019-
nCoV” olarak isimlendirilmiştir. 

Coronavirüs Neden Önemli?

Daha önceden gözlenen SARS-CoV 
her 100 hastanın 11’inin, MERS-
CoV her 100 hastanın 35’inin 
ölümle kaybedilmesi sebebiyle 
karşılaştığımız mevcut salgın önem 
arz etmektedir. 

Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

Hastalık, burun akıntısı, boğaz 
ağrısı, öksürük ve ateşle kendini 
göstermektedir. Daha ciddi 
vakalarda, pnömoni, ağır akut 
solunum yolu enfeksiyonu, 
böbrek yetmezliği ve hatta ölüm 
gelişebilmektedir.

Doç. Dr. Gökhan KUŞ
Açıköğretim Fakültesi Sağlık Programları Bölümü Bşk. 

Dr. Öğr. Üyesi Sevda ER
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MYO
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Coronavirüsler Nasıl Bulaşmaktadır?

Coronavirusler zoonotik olup hayvanlardan insanlara 
bulaşarak enfeksiyonlara sebep olmaktadır. SARS-
CoV 2003 yılında Çin’de misk kedilerinden, MERS-
CoV ise 2012 yılında Suudi Arabistan’da tek hörgüçlü 
develerden insanlara bulaşmıştır. Hayvan kaynaklı 
olan 2019-nCoV’nin kaynağı henüz tam olarak 
aydınlatılamamıştır; ilk veriler  Çin’deki canlı hayvan 
pazarından kaynak aldığını işaret etmektedir. Ortalama 
inkübasyon süresi ile ilgili tam net bir bilgi yoktur; 
ancak  MERS-CoV ve SARS-CoV salgınlarından yola 
çıkılarak, virüsün inkübasyon süresinin 14 güne kadar 
sürebileceği düşünülmektedir. DSÖ ’ye göre 2019-
nCoV ’nin yüzeylerde canlı kalabilme süresi henüz 
bilinmemektedir; ancak birkaç saat olabileceği tahmin 
edilmektedir. Ayrıca, virüsün bulaştırıcılık süresi de 
henüz aydınlatılamamıştır. 

Hayvanlardan insanlara bulaşmanın yanında, virüsün 
insandan insana bulaştığı da bildirilmiştir. Bulaşmanın 
damlacık yolu ile olduğu rapor edilmiştir. Yeni 
coronavirüs, bir solunum yolu virüsüdür ve öksürük, 
hapşırık, tükürük damlacıkları aracılığıyla insanlara 
bulaşmaktadır.  Kesin veya olası 2019-nCoV enfeksiyonu 
olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma 
önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler İl 
Sağlık Müdürlüğü’nce, korunmasız son temaslarından 
sonraki 14 gün boyunca karantina altına alınarak 
izlenmeli; ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, titreme, vücut 
ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı 
/ kusma ve burun akıntısı gibi semptomlarının olup 
olmadığı günlük olarak takip edilmelidir. Çin’e seyahat 
sonrası bireylerin de 14 günlük süre içerisinde takip 
altında tutulması gereklidir. 

Kimler Risk Altındadır?

Bağışık yetmezliği olan bireyler ve bağışıklık sistemi 
zayıf olan bireyler, yaşlılar, çocuklar ve gebeler risk 
altındadır. Ayrıca astım, KOAH, böbrek yetmezliği, kalp 
hastalıkları ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkları 
olanlar da risk grubunda yer almaktadır. Bunların dışında 
hastayla temasta olan bireyler ve sağlık çalışanları da 
bu sınıf içerisindedir. 

2019-nCoV ’nin Tanısı Nasıl Konmaktadır?

Yeni coronavirüsünün genetik yapısı aydınlatılmıştır. 
Hastalara tanı koymak için alınan balgam ve 
burun sürüntüsü numunelerinden izole edilen 
virüslerin genetik yapıları, tanımlanmış 2019-
nCoV ile karşılaştırılmaktadır. DSÖ bu anlamda 
izlenmesi gereken adımların yer aldığı bir rehber 
yayımlamış olup, internet sitesinde erişime açmıştır. 
Bunun yanında  DSÖ, laboratuvarların elde ettikleri 
sekans verilerini ilgili platformlarda paylaşmaları 
gerekliliğini bildirmiştir. Bunun yanında, şuan için 
tanılamada kullanılacak standart bir serolojik test 

bulunmamaktadır; ancak hastalardan alınan örnekler 
epidemiyolojik veri oluşturması açısından hasta onamı 
dahilinde saklanabilecektir. 

2019-nCoV ’nin Tedavisi Var Mıdır? 

Hastalığın yeni tanımlanan bir virüs olması sebebiyle 
kesin tedavisi henüz yoktur. Fakat bağışıklık sistemi 
güçlendiriciler, interferonlar, vitamin kürleri (özellikle C 
vitamini) en önemli koruyucular arasında yer almaktadır.  
Ayrıca, solunum yetersizliği olan hastalara mekanik 
solunum cihazları ile solunum desteği sunulmaktadır. 
Viral bir enfeksiyon olması sebebiyle antibiyotik 
alımının,  hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde 
kullanılması uygun olmamaktadır. 

2019-nCoV ‘den Korunma

Günümüzde tüm dünyada büyük bir sorun haline gelen 
hastane enfeksiyonları da dahil birçok enfeksiyonun 
bulaşma kaynağında, el hijyeninin yetersizliği büyük 
bir sorun olarak yer almaktadır. Coronavirüslerden 
korunmada da hava yolu ile temasın önlenmesinin 
yanında el hijyenine önem verilmesi gerekliliği 
bildirilmiştir. DSÖ, 2019-nCoV’den korunmada 
bireylerin dikkat etmesi gereken korunma yöntemlerini 
şu şekilde açıklamıştır; 

* Ellerinizi sıklıkla alkol bazlı el antiseptikleriyle ya
da sabun ile temizleyin,

* Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu
dirsek içi veya peçete ile kapatın ve kullanım
sonrasında peçeteyi derhal atarak ellerinizi
yıkayın. Bu sırada ellerinizi kullandıysanız mutlaka
ellerinizi yıkayın,

* Ateş ve öksürük şikayetleriniz olup, olası vaka
durumunda iseniz diğer kişilerle temas kurmaktan
kaçının,

* Ateş, öksürük ve nefes darlığı öykünüz varsa derhal
bir sağlık kuruluşuna başvurun,

* Yeni coronavirüs vakalarının yaşandığı
bölgelerdeki canlı pazarları ziyaret ederken, canlı
hayvanlarla ve hayvanlarla temas eden yüzeylerle
doğrudan korumasız temastan kaçının,

* Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin
tüketiminden kaçının.

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının 
enfeksiyondan korunması için önlemler içeren bir rehber 
yayımlamıştır. 25 hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından 
referans hastane olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de vaka 
görüldüğü takdirde hastalar bu referans hastanelerde 
tedavi altına alınacaktır.
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Benim hikâyem
Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE

Bu yaşta neden burdayım? Neden bu heyecana ve strese katlanıyorum?” 
diye kendi kendime soruyorum. 1992 yılında üniversitede mühendislik 
eğitimimi tamamladım. 1994 yılında yüksek lisansımı, 2005 yılında da 
doktoramı tamamladım. İnsanın hayatının sponsoru olacak bir işin 
yanında, hayattan zev k almasını sağlayacak mutlaka bir hobisi 
olmalıymış. Seyahat ve fotografçılık aşkı da beni buralara kadar getirdi 
işte. Hayata ve değişik kültürlere dair gezerek gördüklerimi, yaşadıklarımı 
ve öğrendiklerimi bir blog üzerinde yazarak paylaşmanın yanında 
görüntülemek de büyük bir tutku haline dönüştü. Bir akademisyen 
olmanın etkisiyle de bu sanatın da eğitimini almaya karar verdim. 
Ve işte burdayım. Bu da benim hikayem... Başta yapamam 
zannediyordum. Kayıt yaptırıp kitaplarımı alınca gözüm biraz 
da korktu doğrusu. Ama e-Kampüs ile tanışınca derslere ve 
sınav lara hazırlanmak ayrı bir keyif haline geldi. Derslerin 
sunumları, videolar, beşer soruluk alıştırmalar, yaprak testler, 
konu özetlerinin sesli anlatımı ve geçmiş yılla rın soruları 
derken neredeyse bir yılımı tamamlamak üzereyeyim. 
Özellikle tarih ve kültür derslerine bu kadar ilgim 
olduğunu ben de fark etmemişim. Hiç bu kadar zev kle 
ders çalıştığımı hatırlamıyorum. K eşke benim öğrencilik 
yılla rımda da bu tip öğrenim teknikleri olsaydı. Şu 
an hedef im derslerimi süresi içerisinde tamamlayıp 
belki de bu alanda daha fazla derinlemisine başka 
çalışmalar yapabilmek. Sonuç olarak diyebilirim 
ki öğrenmenin gerçekten yaşı yokmuş. Herkese 
yeni ufuklar açabilecek bu programları şiddetle 
tavsiye ediyorum.

      Ö.Ş.
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Tüm dünyada uzaktan eğitimin dezavantajlı gruplar 
için kullanımının öneminden bahsedildiği bir dönemde 
AÖF de ülkemizde üzerine düşeni gerçekleştiriyor. 
Peki dezavantajlı gruplardan neleri anlamamız lazım? 
Kimler bu dezavantajlı gruplar?

Özel olarak korunması gereken bu gruplar; toplumda 
yetersiz yaşam koşulları içinde yaşayan; demografik 
değişkenlere bağlı olarak, farklı nicelik ve nitelik 
gösteren; fizyolojik, psikolojik, sosyal, sağlık, 
ekonomik, siyasal ve kültürel açılardan çağdaş yaşam 
kurullarına ulaşmak için devletin sorumluluğunda 
ve organizasyonunda, toplumsal güvenlik içinde, 
toplumsal koruma ve hizmete gereksinim duyan sosyal 
gruplar olarak tanımlanıyor (Bayraktar, 2014).

Avrupa Komisyonu da dezavantajlı grupları sadece 
engellilerle sınırlı tutmayıp şöyle sıralıyor (Özdemir, 
2017):

Eğitsel zorluklar: Öğrenme zorluğu çeken gençler, 
erken yaşta okuldan ayrılanlar, düşük vasıflı yetişkinler, 
okul performansı düşük gençler,

Ekonomik engeller: Yaşam standardı düşük olan, düşük 
gelirli, sosyal yardım sistemine bağımlı kişiler veya 
evsizler, uzun süre işsiz veya yoksul kalan gençler, 
borçlu veya maddi sıkıntıları olan kişiler,

Kültürel farklılıklar: Göçmenler veya sığınmacılar ya da 
göçmen veya sığınmacı ailelerden gelen kişiler, milli 
veya etnik bir azınlığa mensup kişiler, dil adaptasyonu 
veya kültürel uyum sorunları olan kişiler,

Sağlık sorunları: Kronik sağlık sorunları, şiddetli 
hastalığı veya ağır psikiyatrik durumu olan kişiler,

Sosyal engeller: Cinsiyeti, etnik kökeni, dini, cinsel 
yönelimi, engellilik durumları vb. nedenlerden dolayı 
ayrımcılığa maruz kalan kişiler, sınırlı sosyal becerileri 
veya anti-sosyal veya riskli davranışları olan kişiler, 
güvensiz ortamdaki insanlar, (eski) suçlular, (eski) madde 
ve alkol bağımlıları, genç ve/veya bekâr ebeveynler, 
yetimler,

Coğrafi engeller: Uzak veya kırsal yerlerde yaşayan 
kişiler, küçük adalarda veya kenar bölgelerde yaşayan 
kişiler, kentsel sorunları olan bölgelerde yaşayan kişiler, 
daha az hizmet (sınırlı toplu taşıma, zayıf altyapı) verilen 
yerlerde yaşayan kişiler.

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya 
göre, toplumun her kesiminden vatandaşa ve farklı 
dezavantajlı gruplara yönelik sunulan yükseköğretim 
olanaklarının sürdürülebilir nitelikte olmasını 
hedefleyen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi’nin 1 milyon 224 bin aktif öğrencisi bulunuyor. 
Bu öğrencilerden 25 bini 50 elli yaş ve üzeri, 6 bin 820’si 
emekli, 23 bini engelli ve bin 700’ü ise mahkûm...

h t tp : / /www. ib rah imbay rak ta r. ne t /2014/01/
dezavantajl-gruplar.html?m=1

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-
etkinlik/çalıştay-1-özel-ihtiyac-desteği---hüseyin-
özdemir.pdf?sfvrsn=0

Dezavantajlı Gruplar ve AÖF
Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan V.
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