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Anadolu Üniversitesi 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü Farkındalık Toplantısını
Çevrim İçi Ortamda Düzenledi

Anadolu Üniversitesi Haber Merkezi Koordinatörlüğü

A

nadolu Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nünde toplumsal farkındalığa katkıda bulunmak amacıyla, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Salgın nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilken etkinlik, 2020 yılının ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Erişilebilirlik” yılı olarak ilan
edilmesi sebebiyle “Özel gereksinimli bireylerin yaşamlarında erişilebilirlik” temasıyla hayata geçirildi.
Prof.Dr. Erdal, “Anadolu Üniversitesinde başta eğitimde erişilebilirlik olmak üzere tüm alanlarda erişilebilirlik çalışmaları
tüm hızıyla sürdürülmektedir”
Etkinliğin açılış konuşmasında, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nün önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Özel gereksinimli bireylerin önündeki engelleri kaldırmanın en somut göstergesi ‘herkes için erişilebilirlik’ anlayışının yerleşmesi ve bu anlayışa uygun düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesidir. Erişilebilirliği
önemle ele alan ve büyük oranda gerçekleştiren bir kurum olarak Anadolu Üniversitesinde başta eğitimde erişilebilirlik olmak
üzere tüm alanlarda erişilebilirlik çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir. Gerek özel gereksinimli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması, gerekse erişilebilirlik konusundaki deneyimimizi tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası boyutta
paylaşma yönündeki motivasyonumuz hep devam edecektir. Umarım her geçen yıl daha erişilebilir bir toplum, daha erişilebilir
bir dünyada yaşama şansımız olur.”
Prof. Dr. Kaya: “Hepimizin hayatı kolaylaştırmaya ve erişim engellerini kaldırmaya ihtiyacı var”
Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Kaya ise engelli yerine özel gereksinimli
kavramının kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini ve herkesin özel gereksinimli birey adayı olabileceğini dolayısıyla
hepimizin hayatı kolaylaştırmaya ve eri-şim engellerini kaldırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Vuran: “Geçmişten günümüze engelliliğe bakış açısı ciddi bir değişim gösterdi”

Çevrim içi programda konuşmalarını katılımcılara aktaran Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran ise
“Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitime Erişimi” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Vuran, geçmişten günümüze engelliliğe bakış
açısının ciddi bir değişim gösterdiğine, artık yardım anlayışının değil hak temelli anlayışının hâkim olması gerektiğine dikkat
çekti.
Doç. Dr. Recep Okur, Açıköğretim Sisteminde özel gereksinimli bireylere verilen destekleri aktardı
Ardından Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recep Okur, “Açıköğretim Sistemi Özel Gereksinimli Öğrenci Destekleri” konulu konuşmasında sistemde özel gereksinimli bireylere verilen destekleri aktardı. Doç. Dr. Okur konuşmasında, sistemin aidiyet duygusu, fırsat eşitliği ve erişilebilirliğin sağlanması için hayata geçirildiği ifade etti. Son olarak ise Dr. Erkan Kurnaz,
“Özel Gereksinimli Bireylerde Afet ve Erişilebilirlik” konulu konuşmasıyla katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Kurnaz, fiziksel olarak bir
ortama veya ürüne erişimin yanı sıra, toplumsal hizmetlere erişimin de oldukça önemli olduğunu vurguladı ve özellikle afet
durumlarında engelli bireylerin hizmetlere erişimlerinin hayati önem taşıdığının altı çizildi.
Bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen etkinlik, katılımcıların, 2021 yılında “yüz yüze ve erişilebilir” olmak dilekleri ile sona erdi.
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Açıköğretim Sistemi Tarafından
Engelli Öğrencilere Yönelik Hizmetler

Selin HALICI

Öğrencilerimizin derslerde yer alan kavram ve terimlere
daha hâkim olmalarını sağlamak için “Video Sözlük”
uygulaması öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Video
Sözlük uygulamasına Açıköğretim Sistemi YouTube kanalı
üzerinden erişilebilmekte, sözlük bin 158 video ve 41
bin 677 tanımı bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu
videolarda alt yazı seçeneği bulunmakta olup, sözlüğe
erişemeyen öğrencilerimiz için “AnaBilgi” uygulaması
öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır. Anabilgi, 850 ders
kitabından 200 bin kavramı bünyesinde barındırmaktadır.

1. Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim Malzemeleri
Tüm malzemeler Anadolum eKampüs (https://ekampus.
anadolu.edu.tr/) adını verdiğimiz web tabanlı bir sistem
üzerinden öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.
Engelli öğrencilerimizin hizmetine sunulan materyallerden
biri “Sesli Kitaplardır”. Sesli kitaplar, görme engelli
öğrencilerimiz için kolay kullanım sağlayan “Daisy”
biçimindeki kayıtlardan ve herhangi bir cihazda
çalışabilecek MP3 biçimindeki kayıtlardan oluşmaktadır.
Sesli kitapların bir kısmı bilgisayar yazılımları ile üretilmekte,
birçoğu ise konu uzmanı ve seslendirme sanatçıları
tarafından seslendirilmektedir. Sesli Kitaplara ek olarak,
öğrencilerimizin ders çalışma etkinliklerini artırmak için
hazırlanan bir diğer malzeme de “Sesli Özetlerdir”. Sesli
Özetler, öğrencilerin sorumlu oldukları derslerde yer alan
ünitelerin seslendirilmiş özetleridir.
Öğrencilerimizin kullanımına sunulan eğitim öğretim
materyallerinden biri de “Ünite Anlatım Videolarıdır”.
İşitme engelli öğrencilerimiz için ayrıca videolarda altyazı
seçeneği bulunmaktadır.
Öğrencilerimizin yararlanabildiği bir diğer eğitim malzemesi
ise “Canlı Derslerdir”. Canlı dersler ile öğrencilerimize
sesli, görüntülü, eş zamanlı danışmanlık ve konu anlatım
hizmeti verilmektedir. Bu uygulama ile öğrenciler konu
anlatımlarını dinleyebilir ve eş zamanlı sorular sorarak
dersin öğretim elemanından canlı olarak yanıt alabilirler.
Canlı ders kapsamında sınav öncesinde soru-cevap dersleri
de yapılmaktadır. Eşzamanlı canlı derse katılamayan
öğrenciler için derslerin görüntüleri kaydedilerek haftalık
olarak yayınlanmaktadır.

Yukarıda detayları verilen öğrenme materyallerine ek
olarak e-kampüs sisteminde bir derse ait çok sayıda
ders materyali bulunmaktadır. Kitapların PDF formatına,
ünitelerden sadeleştirilerek üretilen özetlere, yaprak
testlere, deneme sınavlarına, çevrimiçi deneme sınavlarına,
sorularla öğrenelim uygulamasına, etkileşimli e-kitaplara, 1
soru 1 cevap videolarına, ünite özet videolarına, alıştırma
sorularına, konu anlatımlı videolara, etkileşimli videolara
ekampus.anadolu.edu.tr adresinden engelli öğrencilerimiz
rahatlıkla erişim sağlayabilmektedir.
2. Engelli Öğrencilere Yönelik Sınav Hizmetleri
Engelli Öğrenciler İçin sınav organizasyonu Merkez Büro,
Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi (BAUM) Sınav
Birimi ve İl Sınav Koordinatörlerinin ortak çalışması ile
yapılmaktadır.
Sınav Yeri ve Sınav Engel Durumu Belirleme: Yüzde 40
ve üzerinde engel oranı olan öğrenciler AÖF Bürolarına
başvuruda bulunarak “sınav engel durumu” değişikliği
yaptırabilir ve bu öğrencilerin sınav organizasyonları sınav
engel durumlarına göre yapılır. Engelli öğrencilerimizin
engel durumlarına göre sınav organizasyonlarının eksiksiz
yapılabilmesi için yeni kayıt döneminde veya sınav merkezi
değişiklik tarihlerine kadar Sağlık Kurulu Raporlarını AÖF
Bürolarına ve Merkez Büroya ulaştırmaları gerekmektedir.
Sınav Yeri Atama: Engelli öğrenciler bulundukları illerdeki
engelli okullarında sınava alınmakta, sınav yerleri İl Sınav
Koordinatörlerinin yardımıyla o ildeki engelli bina listesine
göre belirlenmektedir.
Sınav Sorusu Muafiyeti: Engelli öğrencilerimiz, engel durum
oranlarına bakılarak kayıtlı olduğu programdaki derslerin
sınavlarında en az 2 sorudan muaf edilmektedir. Muaf
sorular tablo ve şekil içeren, uzunluğu fazla olan sorular
arasından seçilmektedir.
Sınav Esnasında Sunulan Hizmetler: Sınav salonlarında
görme engelli öğrencilere okuyucu ve kodlayıcı hizmeti,
elleri engelli öğrencilere ise kodlayıcı verilmektedir. Özel
engel durumu bulunan (Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Down
Sendromlu, Epilepsi vb.) öğrenciler raporları ile AÖF
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Bürosuna başvurmaları halinde
ayrı (tek kişilik) salonlarda sınava
alınmaktadır.
Görme
engelli
öğrencilerin talep etmesi halinde
soru kitapçığı ve cevap anahtarı
büyük punto olarak hazırlanmakta,
bu gruptaki öğrencilerin işlemleri
manuel takip edilmektedir. Geçici
ya da sürekli yatağa bağımlı engeli
bulunan öğrencilerimiz dilekçe ve
sağlık raporları ile başvurdukları
takdirde sınav organizasyonları
evlerinde yapılmaktadır. Sağlık
nedeniyle cihaz, ek gıda, ilaç
kullanan veya sınav sırasında tuvalet
ihtiyacı olan öğrenciler raporları
ile AÖF Bürosuna başvurmaları
halinde durumlarına göre sınava
alınmaktadır.
Açıköğretim Sistemi COVİD-19 Pandemisi sürecinde sınavlarını çevrimiçi yapma kararı almıştır. Bu karara yönelik olarak
engelli öğrencilerin sınav organizasyonları yeniden düzenlenmiş, taleplerine uygun olarak sınav organizasyonları
yapılmıştır. AÖF Büroları randevu sistemi ile internet ve cihaz erişimi olmayan öğrencilerin, tedbirlere uygun olarak
sınavlarını gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamıştır. Buna ek olarak görme engelli öğrenciler için konferans sistemi
yoluyla öğrencilerin, sınavlarını uzaktan yapabilmelerine imkan tanınmıştır.
3. Engelli Öğrencilere Yönelik Destek Hizmetleri
Açıköğretim Sisteminde kayıtlı olan engelli öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek için engelsizaof.anadolu.edu.tr web
sitesi üzerinden; kayıt süreci, ders ekle-sil işlemleri, eKampüs sisteminin kullanımı ve geri bildirimleri, sınavlar, mezuniyet
konularında danışmanlık ve eğitimler verilmektedir. Buna ek olarak tüm öğrencileri ilgilendiren değişikliklere yönelik
videolar, Türk işaret dili ile hazırlanmış ve altyazı eklenmiş olarak web sitesinde öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
AÖS Destek Sistemi (aosdestek.anadolu.edu.tr), Açıköğretim Sistemi ile ilgili merak edilen bütün soruların cevaplandığı,
soru, talep ve görüşlerin iletilebildiği 7/24 kullanıma açık bir iletişim kanalıdır.
Engelli öğrencilere sağlanan hizmetlerden biri de öğretim giderleri ödemeleri ile ilgilidir. 5/6/2013 tarih ve 13 sayılı
Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve üzeri olan öğrencilerden Dönem Öğretim
Gideri alınmamakta ve Dönem Öğrenim Ücreti tutarlarından da engellilik oranı kadar indirim yapılmaktadır.
4. Engelli Öğrencilere Yönelik Sosyal Faaliyetler
Açıköğretim Fakültesi Engelli Öğrenci Destek Birimi özel gereksinimli öğrencilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak
amacıyla öğrenciler, aileler ve ilgili STK temsilcileri ile her yıl toplantılar düzenlemektedir.
Toplantılara ek olarak özel gereksinimli
öğrencilerimize daha etkin bir öğrencilik deneyimi
sağlamak adına “Engelsiz Açıköğretim Çalıştayları”
düzenlenmektedir. Çalıştayın amacı; Açıköğretim
Sistemine kayıtlı özel gereksinimli öğrencilerin
sınav, eğitim-öğretim süreçleri, materyal çeşitliliği
ve erişilebilirlik konularında yaşadıkları zorlukları
ortaya koymak ve tüm paydaşların görüş ve
önerilerini belirlemektir. Çalıştaylarda, “Açıköğretim
Sistemi Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu” konserler
düzenlemektedir. Konserlere ek olarak “Engelsiz
Yarışmalar” kapsamında her yıl öğrencilerimizin
aktif olarak katıldığı yarışmalar düzenlenerek ödül
töreni yapılmaktadır.
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Açıköğretim Sisteminde Çevrimiçi Muafiyet
Başvuruları Tamamlandı

Arş. Gör. Dr. Çağlar KARADUMAN

A

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine yeni kayıt yaptıran, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II
ve Yabancı Dil I-II derslerinden muafiyet talep eden öğrencilerimizin muafiyet işlemleri, Merkez Büro Yöneticiliği
Muafiyet Masasının koordinasyonunda ve Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezinin (BAUM) desteği ile gerçekleştirildi.
2020-2021 Öğretim Yılında ilk olarak 229.186 öğrenci, çevrimiçi kayıt sırasında Açıköğretim Fakültesi Bürolarına gitmeye
ihtiyaç duymadan muafiyet başvurusunda bulundu. Çeşitli nedenlerle çevrimiçi kayıt sırasında başvuruda bulunamayan
ya da eksik/hatalı işlem yapan öğrencilerimize 2-10 Aralık tarihleri arasında ikinci başvuru hakkı tanındı. Bu sürede ise
27.746 öğrencimiz başvuruda bulundu.
2015 yılında Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden muafiyet işlemlerini dijital ortamda yapmaya başlayarak
Türkiye’de bir ilke imza atan Anadolu Üniversitesi, 2020-2021 Öğretim Yılında toplam muafiyet başvurusunda bulunan
256.932 öğrenciden 189.422’sinin işlemini, herhangi bir belge almadan gerçekleştirmiş oldu. %73,2 lik oranla bu işlemin
gerçekleştirilmiş olması, yükseköğretim kurumlarındaki dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım oldu.

2020-2021 Öğretim Yılında yapılan toplam 256.932 muafiyet işlemiyle, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bir önceki öğretim yılında yine kendisine ait olan 211.946 işlemlik rekorunu da kırmış oldu.
Muafiyet işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için Merkez Büro ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinde (BAUM) bulunan ilgili ekiplerin yanı sıra, farklı illerdeki büro personelimiz de destekte bulundu. Yaklaşık 45 kişilik bir
ekip, bu süreçte yoğun ve özverili bir şekilde çalıştı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle muafiyet onay işlemlerinden önce,
görevli personele Muafiyet Masası tarafından video konferansla bilgi aktarıldı ve otomasyon sisteminden farklı olarak
uzaktan çalışma modeli ile süreç başarılı bir şekilde yürütüldü.
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Bir Milyondan Fazla Açıköğretim
Öğrencisi Ara Sınav Heyecanı Yaşadı
Arş. Gör. Mustafa ÇAKMAK

A

nadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz
Dönemi Ara Sınavları çevrim içi olarak
12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavlara
https://esinav.anadolu.edu.tr/ adresi
üzerinden erişim sağlayan öğrencilere,
bu sınavda ilk kez e-devlet üzerinden
giriş imkânı da sunuldu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi pandemi koşullarında da öğrencilerinin yanında... Çevrim içi sınavlarda engelli ve dezavantajlı bireylerin yanı sıra erişim engeli bulunan (bilgisayar, internet
vb. erişimi olmayan) öğrenciler de unutulmadı. Refakatçi eşliğinde sınav talep eden öğrencilerin, 14 ve 21 Aralık tarihlerinde kendi evlerinde, refakatçi eşliğinde sınavlara katılımları sağlandı. Erişim engeli bulunan öğrenciler ise randevu talebi
oluşturarak, pandemi koşullarına uygun olarak alınan tedbirler kapsamında bürolarda sınavlara alındı.
Ara Sınavlara ilişkin Merkez Büro Yöneticiliğinden alınan bilgilere göre, Arapça ve Osmanlı Türkçesi derslerinden sınava
giren görme engelli öğrenciler için de özel bir organizasyon düzenlendiği bildirildi. Bu bağlamda öğrencilerin evde refakatçi ve konferans sistemi üzerinden okuma hizmeti sunan dil uzmanları aracılığıyla başarılı bir şekilde sınavlara katılımları
sağlandı. Ayrıca, Adalet Bakanlığının yüz yüze sınav izni verdiği Ceza ve Tevkifevlerinde bulunan hükümlü öğrenciler için
12-13 Aralık tarihlerinde yapılan sınavların da başarıyla tamamlandığı ifade edildi.
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Avrupa Uzaktan Eğitim
Üniversiteleri Toplantısı yapıldı

A

vrupa’da açık ve uzaktan eğitim hizmetleri sunan
lider üniversitelerin merkezi konumunda olan ve
28 üye üniversitesi bulunan Avrupa Uzaktan Eğitim
Üniversiteleri Birliği (EADTU) Rektörler toplantısı, bu yıl
pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesinin kurucu üyesi olduğu birliğin çevrim
içi toplantısında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fuat Erdal, Avrupa’dan 28 üye üniversitenin rektörleri
ile bir araya geldi.

Toplantıda birçok gündem maddesinin altı çizildi. Rektör
Erdal, EADTU’nun görünürlüğünü güçlendirmenin ve iş
bir-liğinin genişletilmesinin önemini belirterek sürekli
eğitim ve akıllı bölgeler konusunda yapılan çalışmalar
hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Rektör Erdal
konuşmasında, EADTU’nun görev gücü çeşitliliği ve
kapsayıcılığının geniş-letilmesi ile kurulacak yeni sistem
ile eğitim kalitesini bir üst seviyeye taşıyacaklarının da
altını çizdi.

Öğr. Gör. Serap UĞUR

Açık ve uzaktan öğrenme alanının en etkili uluslararası
birliği
The Open University (İngiltere) ve FernUniversität in
Ha-gen (Almanya) başta olmak üzere 28 üyeye sahip,
açık ve uzaktan öğrenme alanının en etkili uluslararası
örgütle-rinden biri olan EADTU, bölgesel bir işbirliği ağı
olmasının yanı sıra, diğer uzaktan eğitim alanında da faal
örgütlerle (AB, ICDE, UNESCO) ortak proje, çalışma ve
akademik
top-lantılar da
düzenliyor.
Anadolu
Üniversitesinin, Avrupa’da uzaktan eğitim vizyon ve
politikalarını belirleyen paydaşlar arasında yer alan ve
stratejik bir kurum olan EADTU ile or-tak AB projeleri,
konferans, çalışma grupları gibi konularda da işbirlikleri
bulunuyor.
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Açıköğretim Fakültesi Büro İsim
Değişiklikleri

Dr. Öğr. Üyesi H. Cem SAYIN

A

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
(AÖF), Türkiye genelinde 81 ilde bulunan bürolarıyla kesintisiz hizmet vermektedir. AÖF,
esnek ve değişime açık yapısıyla günün gerekleri doğrultusunda alınan kararlarla, ihtiyaç duyulan adımları
geciktirmeden atmaya devam etmektedir.
Bu çerçevede, AÖF İzmir Basmane Bürosunun bulunduğu bölgenin İzmir ilinin Çankaya bölgesinde yer alması ve çoğunlukla öğrenciler tarafından İzmir ilinin
Konak bölgesinde bulunan AÖF İzmir-Konak Bürosu
ile karıştırılması nedeniyle, Basmane Bürosunun ismi
AÖF İzmir Çankaya Bürosu olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca, Kayseri ilinde bulunan AÖF Kayseri Erciyes Bürosunun kapatılması nedeniyle, AÖF Kayseri Kocasinan Bürosunun ismi AÖF Kayseri Bürosu olarak değiştirilmiştir.
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Açıköğretim Fakültesi’nden Deprem
Sonrası Manisa ve İzmir Bürolarına
Ziyaret

A

çıköğretim Fakültesi Fakülte Sekreteri Cengiz Kaşıkçı
ile yapı işleri daire başkanlığında görev yapan
mühendislerden oluşan bir heyet, 30 Ekim İzmir
depremini yaşayan büroları ziyaret etti.
Manisa, İzmir-Bornova, İzmir-Konak ve İzmir-Basmane
bürolarını ziyaret eden heyet, yaşanan deprem sonrası
büroların fiziksel durumunu yerinde inceledi. Yapılan
incelemeler sonrasında ise heyette yer alan mühendisler
tarafından rapor hazırlandı.

Öğr.Gör. Gökhan Deniz DİNÇER

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Kaşıkçı, “İzmir’de
yaşanan elim deprem sonrasında en kısa zamanda
bürolarımızın yanına gitme kararı aldık. Bürolarımızın
fiziksel durumunu incelemek istedik. Bunun yanı sıra
Manisa ve İzmir’de görevlerinin başında olan büro
personelimizin yanlarında olduk, Fakülte yönetimimizin
geçmiş olsun dileklerini kendilerine ilettik. İncelemeler
sonrası mühendisler tarafından hazırlanan raporlar
ise büro personelimizin yüreğine su serpti” şeklinde
konuştu. Cengiz Kaşıkçı pandemi şartları elverdikçe büro
ziyaretlerinin devam edeceğini ifade etti.
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Açıköğretim Sistemi Web Tasarımı ve
Kodlama Alanında İnsan Kaynağı
Yetiştiriyor

Açıköğretim Sistemi, Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans
Programıyla öğrencilerini Web tasarımı uzmanı, Web
tasarımcısı, Kodlama uzmanı, görsel Web tasarımcısı ve
arayüz geliştiricisi olarak yetiştiriyor.

W

eb Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programı
bireylerin, işletme ve kurumların sadece web
sistemlerini kullanmalarını değil, üretmelerini
de sağlamaktadır. Bu sayede programa katılacak kişiler
teknoloji okuryazarlığı seviyelerini de bir üst düzeye
çıkaracaklardır. Bu program, hem sektöre giren insan
kaynağının yetiştirilmesinde hem de sektörde var olan
insan kaynağının bilgilerini tazelemesi açısından her
kesimden ve seviyeden ilgi duyanlara gerekli eğitim
olanağını sağlamaktadır. Programdan mezun olanlar
Web tasarımı uzmanı, Web tasarımcısı, Kodlama uzmanı,
görsel Web tasarımcısı ve arayüz geliştiricisi olarak
işletme ve kurumlarda istihdam edilebilirler. Bunun
yanında mezunlar kendi web tasarım şirketlerini de
kurabilirler.

Arş. Gör. Barış ÇIVAK

Ayrıca
Web
Tasarımı
ve
Kodlama
Önlisans
Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya
da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından
lisans öğrenimine devam edebilmeleri için ÖSYM
tarafından yapılan Dikey Geçiş
Sınavına
(DGS)
girmeleri gerekmektedir. Web Tasarımı ve Kodlama
Önlisans Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://
www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/
acikogretim-fakultesi-onlisans-programlari-2-yillik/webtasarimi-ve-kodlama adresinden ulaşılabilir.
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Öğrenci Toplulukları Yeni Dönem
Faaliyetlerine Başladı

A

Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan çevrimiçi öğrenci toplulukları aralık ayında
gerçekleştirdikleri etkinliklerle 2020-2021 Öğretim Yılına merhaba dedi.

2016-2017 ğretim Yılında hayata geçirilen Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları projesi, topluluk yürütücülerinin ve
Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin etkin katılımı ve çabasıyla büyüyerek yoluna devam ediyor.
Kitap, Fotoğraf, Sinema, Tarih, Müzik ve Bilişim olmak üzere toplam 6 kategoriden oluşan Çevrimiçi Öğrenci
Topluluklarının üye sayısı 361 bini aşarken, topluluklara göre üye dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
Topluluk adı
Kitap
Fotoğraf
Sinema
Tarih
Müzik
Bilişim

Üye sayısı
94586
66974
59251
51571
40442
49109

Topluluklar Aralık Ayında Etkinliklerine Başladı
Kitap Topluluğunun aralık ayı etkinliği, Doç. Dr. Gökhan Tunç koordinatörlüğünde, topluluk üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Konusu Oğuz
Atay’ın çok okunan Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan adlı kitabı olan
etkinliğe Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yakup Öztürk konuk
oldu.

Sinema Topluluğunun aralık ayı etkinliğinde koordinatör Öğr. Gör. Meltem
Cemiloğlu’nun konuğu yönetmen Eylem Kaftan’dı. Etkinliğin konusu “Kovan
filminin yönetmeni Eylem Kaftan’la Pandemi Döneminde Sinema Üzerine”
oldu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, pandemi döneminde gösterime giren Kovan filminin gösterim ve festival süreci konuşuldu.
Müzik Topluluğunun aralık ayı etkinliği ise Prof. Burcu Yazıcı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğin
konusu “Viyolonsel Sanatçısı Sinan Dizmen’le Söyleşi” oldu. Başarılı viyolonsel sanatçısı Sinan Dizmen’in konuk
olduğu etkinliğe ilgi büyüktü.
Fotoğraf Topluluğunun aralık ayı etkinliğinde koordinatör Öğr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer’in konuğu Erkan Balk
olurken, etkinliğin konusu “Sualtı Fotoğrafçılığı” oldu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, uzun yıllardır sualtı
fotoğrafçısı olan Erkan Balk bilgi, deneyim ve fotoğraflarını paylaştı.
Açıköğretim Sistemi Tarih Topluluğunun aralık ayı etkinliğine Anadolu Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Osman
Güldemir konuk olarak katıldı. Konuk Güldemir ile Türk mutfak tarihi ve Türk mutfağının genel özellikleri konuşuldu. Öğrencilerin de soru ve görüşleri ile katkıda bulundukları etkinlik oldukça bilgilendirici ve verimli geçti.
Bilişim Topluluğunun aralık ayı etkinliğinde koordinatör Öğr. Gör. Serap Uğur’un konuğu Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Gülsün Kurubacak olurken etkinliğin konusu “Uzaktan Eğitim 5.0 ve Ötesi” oldu. Yoğun katılımın
olduğu etkinlikte Prof. Dr. Gülsün Kurubacak uzaktan eğitim teknolojilerinde bugün ve geleceğe dair bilgi ve
görüşlerini paylaştı.
Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı tüm öğrenciler Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarına https://ekampus.anadolu.edu.tr
adresinden ücretsiz olarak kayıt olabilir.
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Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarımızdan: İşletme Yönetimi
Arş. Gör. Ali BENLİ

A

nadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi Uzaktan
Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı iş hayatında
yönetici ve girişimci adayı olarak yer alacak kişilerin
niteliklerini artırmayı ve bilgi birikimini güncel tutmayı
hedefliyor. Programda yönetici bakış açısıyla giderek
küreselleşen ve büyüyen işletmelerin nasıl yönetileceği,
modern teknolojilerin iş hayatını nasıl etkilediği ele alınıyor.
Bu süreçte; girişimciler, yöneticiler ve yönetici adaylarının
kendilerini geliştirmelerine fırsat sunuluyor. Program,
bireylerin sektördeki rekabet gücünü diğer çalışanlara
göre bir adım öne geçirmelerini sağlarken aynı zamanda
akademik kariyerini devam ettirmek isteyenlere de gerekli
bilgileri kazandırmayı amaçlıyor.
Programın uzaktan öğretime dayalı olarak yürütülmesi,
özellikle çalışan kesimin koşullarına uygun bir eğitim
yöntemi sunuyor. Programın hedef kitlesini ise lisans
öğrenimini tamamlamış girişimciler, yöneticiler, yönetici
adayları ve iş hayatında kendini geliştirmek isteyen kişiler
oluşturuyor. Program kapsamında yönetici ve girişimci
adaylarının iş hayatında karşı karşıya olduğu konular ile ilgili
ihtiyaç duydukları bilgi ve birikimin sağlanması hedefleniyor.

İşletme Yönetimi Programını başarıyla tamamlayan
öğrenciler, kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim
kademelerinde çalışma olanağı bulmaktadır. Mezun olanlar,
özel sektör işletmelerinin pazarlama, satış, muhasebe,
finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarında
görev yapabilmektedir. Ayrıca gerekli kaynaklar sağlandığı
takdirde girişimci olarak yeni bir işletme de kurabilmektedir.
Program toplam üç yarıyılı kapsayan bir yüksek lisans
eğitimi vermektedir. Öğrencilerin mezuniyet için toplam
75 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10
ders ve dönem projesini başarmış olması ve aldığı tüm
derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması
ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50
olması gerekmektedir. İşletme Yönetimi Uzaktan Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye
https://tezsizyl.anadolu.edu.tr/lectures/19
adresinden
ulaşılabilir.
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Akadema Derslerinden Biri:
Koronavirüsler
Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ

Y

aklaşık bir yıldır dünya gündeminde yer alan koronavirüsler, Akadema’nın bünyesinde de kendisine yer bulan derslerden biri oldu. Koronavirüsler geçmişte de dünya çapında salgınlara sebep olurken özellikle 2003 yılında Şiddetli
Akut Solunum Sendromundan (SARS-CoV) yüzlerce insan hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, 31
Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni (zatürre) vakalarını bildirdi. 7 Ocak
2020’de enfeksiyon etkeni, daha önceden insanları enfekte eden koronavirüslerden farklı olarak değerlendirildi ve yeni
koronavirüs (COVID-19) olarak tanımlandı. Çin’den köken alan COVID-19 kısa sürede tüm dünyayı hakimiyeti altına aldı.

Akadema bünyesinde yer alan Koronavirüsler dersinde yeni koronavirüs enfeksiyonunun belirtileri, bulaşma yolları, tanılanması, tedavisi ve korunmak için alınması gereken önlemlerin aydınlatılması amaçlanıyor. Ayrıca ders kapsamında
dünyadaki durum hakkında bilgi verilmesi sağlanmış oluyor. 2 hafta süren bu derste, her modülde yapılması gereken
görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanıyor. Dr. Öğr. Üyesi Sevda Er
tarafından verilen Koronavirüsler dersiyle ilgili ayrıntılı bilgiye http://acik.anadolu.edu.tr/MaterialDetail?materialCode=MOOC_HAS_005&sourceId=1 adresinden ulaşılabilir.
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Açıköğretim Sistemi e-Sertifika
Programlarından:
İşletmelerde Bilgi Yönetimi-II

Öğr. Gör. Dr. Seher GÜLENÇ

İ

şletmelerde Bilgi Yönetimi-II e-Sertifika Programı, işletme
bilgi sistemleri bünyesinde ihtiyaç duyulan veri işleme,
veri yönetimi ve veri çözümleme formasyonunun kazandırılmasını amaçlar. İlgi duyan herkesin başvurabileceği şekilde
tasarlanan programda katılımcılara Veritabanı Sistemleri, İşlem Tablosu Programlama ve İşletme Analitiği olmak üzere
üç ders sunulur. Bu derslerde ele alınan konular ise şu şekildedir:

İşletme Bilgi Yönetimi-II e-Sertifika Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye
https://esertifika.anadolu.edu.tr/program/122/isletmelerde-bilgi-yonetimi-ii adresinden ulaşılabilir.

13

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

Basında Açıköğretim Sistemi
Öğr. Gör. Kazım DEMİRER

14 Aralık 2020
İstikbal Gazetesi

10 Aralık 2020
Eskişehir’in Sesi Son Haber Gazetesi

14 Aralık 2020
Milli İrade Gazetesi
16 Aralık 2020
Eskişehir Anadolu Gazetesi

21 Aralık 2020
Milliyet Gazetesi

23 Aralık 2020
Milli İrade Gazetesi
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