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Dijital Kitaplarımız Farklı Formatlarla
Anadolum eKampüs’te!
Açıköğretim Sistemindeki tüm basılı kitapların dijital formatlara dönüştürülmesi sürecinde Anadolum
eKampüs sistemindeki ders kitapları, PDF formatının yanı sıra mobil uyumlu EPUB formatı ve hızlı erişim
olanağı sunan HTML5 formatında da öğrencilerimize sunuluyor.

EPUB ile kitap okuma deneyimi artık daha eğlenceli
EPUB; içerik odaklı, mobil uyumlu, çevrimdışı kullanılabilen dijital kitap formatı olarak ders kitaplarını
tercih edilen herhangi bir EPUB okuyucusu ile masaüstü veya mobil cihazlar üzerinden açabilmeye olanak
tanıyor.
EPUB ile listelenen kitaplardan çalışmak istenilen kitaba mobil ekran üzerinden dokunarak ulaşılabiliyor.
Kitabı kaydırarak kolaylıkla sayfalar arasında geçiş yapılabiliyor. Kitabın içindekiler bölümünden veya ünite
içerisindeki konu başlıkları bölümünden ilgili bağlantıya tıklayarak hızlı erişim sağlanabiliyor. Okunan bir
sayfa üzerinde de sağdan sola kaydırma hareketi
yaparak farklı bir bölüme geçiş yapılabiliyor. Ünite
içerisinde verilen harici bağlantılara tıklayarak
hızlı ve kolay bir şekilde ilgili bağlantıya ulaşılıyor.
Benzer şekilde anlamı bilinmeyen herhangi bir
kelimeyi seçip özel arama seçeneğine dokunarak
Google üzerinde kelimeye dair sonuçlara hızlı
bir şekilde erişiliyor. Tüm bunlara ek olarak, kitap
içerisinde okunan bölümden çıkış yaptıktan sonra
tekrar kitaba giriş yapıldığında en son kalınan
yerden devam etme olanağı da bulunuyor.
Sayfa üzerine bir kez dokunarak büyüteç simgesine
ulaşıp bu kısma aramak istenen anahtar kelimeyi
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yazarak ilgili kelimenin geçtiği tüm bölümlere hızlı
bir şekilde erişim sağlanabiliyor. Sayfa üzerine bir
kez dokunarak kişiselleştirme simgesine ulaşıp,
kişiselleştirme simgesi üzerinden sayfa geçişlerini,
ekran parlaklığını, sayfa rengini, yazı boyutunu
ve yazı tipini belirleyerek kişiselleştirme olanağı
bulunuyor. Sayfa üzerinde bir metne dokunarak
metnin uzunluğu ve rengi değiştirilebiliyor.
Tüm bunlara ek olarak altını çizme ve not alma
seçenekleri de EPUB formatında kullanılabiliyor.

Ayrıca, sesli okuma özelliği bulunan “E-READER
PRESTIGO” gibi EPUB okuyucularında, kitap üzerinden
seçilen bölüme dokunarak ses ikonuna ulaşılıp ses
ikonu üzerinden kitap sesli olarak dinlenebiliyor.
HTML5 ile hızlı ve kolay okuma deneyimi
HTML5; içeriğe hızlı erişim olanağı sunan, çevrimiçi
kullanılabilen dijital kitap formatı olarak, ders
kitaplarına web tarayıcısı üzerinden herhangi bir
uygulamaya gerek kalmadan çevrimiçi ulaşabilmenin
yolunu açıyor.
Hızlı ve kolay bir şekilde üniteler arası geçiş yapabilme,
her ünite içerisinde yer alan konu başlıklarına tıklayarak
hızlı bir şekilde ilgili konu başlığının bulunduğu bölüme
ulaşabilme, ünite içerisinde verilen harici bağlantılara
tıklayarak hızlı ve kolay bir şekilde ilgili bağlantıya
erişebilme gibi seçenekler sunuyor.
Ayrıca, ünite içerisinde yer alan Sıra Sizde sorularının sonundaki
numaralara tıklandığında hızlı bir şekilde ilgili sorunun cevabına
gitme, ilgili soruya geri dönme, soru cevap arası hızlı geçişler yapma
gibi olanaklar sağlıyor.
Kitapların, PDF, EPUB ve HTML5 formatlarının yanı sıra gelecek
dönemde farklı ve etkileşimli dijital formatlarla Anadolum eKampüs
sisteminde yer alması öngörülüyor. Format çeşitliliği ile öğrencilere
alternatif okuma deneyimlerinin kazandırılması planlanıyor.
Arş. Gör. Hakan ALTINPULLUK
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Açık Kütüphane Büyümeye
Devam Ediyor

Açıköğretim Sisteminin (AÖS) ilgili, gelişime
açık, meraklı ve öğrenmeyi odağına koyan tüm
paydaşları için hayata geçirdiği “Açık Kütüphane”
projesi, her geçen gün büyümeye devam ediyor.
Türk edebiyatından dünya edebiyatına, tarihten
psikolojiye, romandan şiire pek çok tür ve konuda
yazılmış eseri bünyesinde barındıran Açık
Kütüphane, Anadolu Üniversitesi AÖS öğrenci
ve mezunlarının yanı sıra tüm akademik ve idari
personelinin kullanımına açık bulunuyor.
Açık Kütüphane web sayfası ve koleksiyonları
yenilendi
Kullanıcı kolaylığını arttıran yeni ara yüzü ile
http://acikkutuphane.anadolu.edu.tr
adresinden
erişilebilen Açık Kütüphane bünyesine, erişimi
kolay ve telif sorunu olmayan “Nadir Kitaplar” ile
Osmanlıcanın yanı sıra Latince yazılmış “Mikroﬁlmler”
koleksiyonları da eklenmiş durumda. Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı görme
engelli öğrenciler için özel olarak oluşturulan “Sesli
Kitaplar” koleksiyonu ise güncellenmeye devam
ediyor. Ayrıca, bugüne kadar AÖS için hazırlanmış

4

ve yayımlanmış tüm arşiv kitapları ve videoları,
çözünürlüğü yüksek kalitede tekrar kullanıma açık
bir hâle getiriliyor.
Açık Kütüphaneye ilgi yoğun
Türkiye’nin dört bir yanından kitap sevdalısı AÖS
öğrencilerinin, mezunlarının ve Anadolu Üniversitesi
idari/akademik personelinin kıymetli ve nadide
eserlere kolaylıkla ulaşması hedeﬁyle yola çıkan
Açık Kütüphanenin kullanım oranları gittikçe
artıyor. Sadece 2018 yılının Eylül ayında yaklaşık 3
bin 500 indirildi. Bunlar arasında en çok talep gören
eserler ise Anadolu Üniversitesi Yayınları tarafından
yayımlanmış Türk klasikleri.
Öğrencilerin sınırsız yararlanabildiği sistemden
öğretim elemanları ayda 10 kitap indirerek
faydalanabiliyor.

Arş. Gör. Dr. Dilşad TEKİN

Açıköğretim Destek Sistemi’ne
İlgi Büyüyor
Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim
Sisteminde yer alan öğrencileri
için sunduğu destek hizmetlerine
ilgi her geçen gün artıyor. Anadolu
Üniversitesinin Açıköğretim sistemiyle
öğretim yapan Açıköğretim, İktisat
ve İşletme Fakültelerine kayıtlı olan
öğrenciler ve Açıköğretim Sistemi
hakkında bilgi almak isteyenler için
hizmet sunan Açıköğretim Destek
(AOSDESTEK) Sisteminin eylül ayında
kullanımı bir önceki aya göre 4 kattan
fazla arttı. Sistemden yararlanan
öğrenci sayısı 7 binden 30 bine
yükseldi. Son 6 ayda AOSDESTEK web
sitesine yapılan ziyaretlerin sayısı da
2 milyonu geçti. Siteye girişlerin %60’ı
mobil arayüzü üzerinden gerçekleşti.
Sistemin sunmuş olduğu sıkça
sorulan sorularda sorusunun yanıtını
bulamayan
kullanıcılar,
mesai
saatinde hizmet veren canlı destek
sayfasını ya da “soru sor-takip”
arayüzünü kullandılar. Eylül ayında
sisteme gelen soruların yarısı canlı
destek sistemi üzerinden yanıtlandı.
“Soru sor-takip” arayüzü üzerinden
gelen soruların yaklaşık 3’te biri ilk
30 dakika içinde yanıtlandı. Özellikle
kayıt yenileme yapacak öğrenciler,
intibak süreçleri ile ilgili olarak
sorularını destek sisteminden sorarak
yanıtlarını aldılar.
Açıköğretim Destek Hizmetleri sürekli
güncelleniyor
Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz
AOSDESTEK sistemi sorumlusu Öğr.
Gör. Salih Gümüş, Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sisteminin öğrencilerine
sunduğu
destek
hizmetlerini
geliştirmek ve öğrencilerine daha kaliteli hizmet sunmak için sürekli olarak çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Gümüş, sistemle ilgili olarak şunları söyledi: “Canlı destek ve soru sorma takip sistemine tüm Türkiye’den
yaklaşık 450 personel hizmet veriyor. AOSDESTEK sisteminin koordinasyonunu Eskişehir’de bulunan
Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği yürütüyor. Aynı zamanda 7/24 hizmet veren 0850 200 46 10
telefon hattı ile Etkileşim Merkezi üzerinden ve tüm illerde yer alan AOF bürolarından öğrencilerimize yüz
yüze destek hizmeti sunuluyor. AOSDESTEK sistemi öğrencilerimizin beklenti ve talepleri doğrultusunda
sürekli biçimde güncellenmeyi sürdürüyor.”
Dr. Öğr. Üye. H. Cem SAYIN
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Kariyerim ve İş Hayatım Platformu
Açıköğretim Sisteminde Okuyan
Öğrencilere Rehberlik Ediyor
Açıköğretim sisteminde eğitim gören öğrencilere
kariyer, iş hayatı ve kişisel gelişim süreçlerinde
rehberlik etmek ve belli düzeyde bilgi sahibi

olmalarını sağlamak amacıyla “Kariyerim ve İş
Hayatım Platformu” hizmet vermeye başladı.
“Kariyer yolunda da yanınızdayız” sloganıyla yola
çıkan ve geliştirilen platform, öğrencilerin
kafasındaki pek çok soru işaretine cevap
vermeyi hedeﬂiyor. Bu platform sayesinde
sistemdeki öğrencilerin mezuniyet sonrası
hangi alanlarda çalışabilecekleri, küresel
dünyadaki iş fırsatları, öz geçmiş hazırlama,
kamu sektöründe çalışabilmek için hangi
sınavlara hazırlanılması gerektiği gibi pek
çok konuda öğrencilere ışık tutuluyor.

Platform Anadolu Üniversitesi
öğrenci ve personelinin kullanımına
açık
Platformda, öğrencilere iş hayatına
hazırlık sürecinde destek olmak
için “Merkezi Sınavlar” (KPSS,
ALES, DGS), mezun olduklarında
uzmanlıklarına göre iş imkânları
konusunda bilgiler sunan “İş
Olanaklarım” ve iş hayatlarında
onlara avantaj sağlayacak ipuçları
veren ve kişisel gelişimlerine
destek olan “Eğitim Kütüphanesi”
bölümleri yer alıyor. İçerik olarak
belli bir seviyeye ulaşan, sürekli
zenginleştirilerek ve güncellenerek gelecek dönemlerde daha da güçlenecek olan Platform, tüm Anadolu
Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Anadolu Üniversitesinde çalışan personelin de kullanımına açıldı.
Arş. Gör. Merve ÇELİK KEÇİLİ
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Açıköğretim Büroları ve Öğretim
Elemanları e-Seminerlerde
Buluşmaya Devam Ediyor
Açıköğretim
Sistemi
Hizmet
İçi
Eğitim
Koordinatörlüğü, çevrim içi ortamda verdiği
eğitimleri tüm hızıyla sürdürüyor. Öğretim elemanları
ile büro çalışanlarının etkileşime girme olanağı
bulduğu canlı e-Seminerler, bu dönem yine erişime
açıldı. E-seminerlerin ilk programında Açıköğretim
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney,
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcılarından Dr.

Öğretim Üyesi Serpil Koçdar, Açıköğretim Sistemi
Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. A. Barış
Baraz, ve AÖF Merkez Büro Yöneticisi Öğr. Gör. Salih
Gümüş büro çalışanlarıyla bir araya geldi. Kasım ve
Aralık ayı boyunca sürecek tüm e-seminerlerin büro
çalışanlarımıza yararlı olmasını diliyoruz.
Arş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

2018 Büro Çalışanları e-Seminer Programı
Tarih

Saat

Eğitimin Konusu

Öğretim Üyesi

30.10.2018

15:00

Büro Faaliyetleri/Öğrenci İşlerindeki Yenilikler

31.10.2018

16:00

Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemindeki Teknolojik Gelişmeler

Öğr.Gör. Erdem ERDOĞDU

01.11.2018

15:00

Online Tezsiz Yüksek Lisans Programlarındaki Gelişmeler

Doç.Dr. Mehmet FIRAT

06.11.2018

15:00

Öfke Kontrolü

08.11.2018

15:00

Çatışma ve Çatışma Çözme Becerileri

13.11.2018

15:00

Motivasyon

15.11.2018

15:00

Stresle Baş Etme

Sosyal Çalışmacı
Öğr.Gör. Ayşe KIZILTAŞ

27.11.2018

15:00

Resmi yazışmalar, EBYS vb.

Hasan AKIN
Cengiz KAŞIKÇI

28.11.2018

16:00

Noktalama ve Yazım Kuralları

Dr.Öğr. Üyesi Serap CAVKAYTAR

04.12.2018

15:00

Kurumsal İletişim ve Kimlik Yönetimi

Prof.Dr. Mine OYMAN

06.12.2018

15:00

İyi Hissetmek

11.12.2018

15:00

Zaman Yönetimi

14W.12.2018

15:00

Yaratıcılık ve Problem Çözme

Dr.Öğr. Üyesi Hakan SEZEREL

18.12.2018

15:00

Ekip Yönetimi ve Grup Dinamikleri

Doç.Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ

19.12.2018

16:00

Anlatım Bozuklukları ve Yazılı İletişim

Dr.Öğr. Üyesi Serap CAVKAYTAR

25.12.2018

15:00

Değişim Yönetimi

Dr.Öğr.Üyesi Ozan AĞLARGÖZ

Öğr.Gör. Salih GÜMÜŞ
Hasan AKIN

Psikolojik Danışman
Öğr.Gör. I. Sevgi DÖNMEZEL

Psikolojik Danışman
Öğr.Gör. Nilüfer ÇETİN

Psikolojik Danışman
Öğr.Gör. Ferhat BAYOĞLU

Psikolojik Danışman
Öğr.Gör. Ferhat BAYOĞLU

Sosyal Çalışmacı
Öğr.Gör. Ayşe KIZILTAŞ
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Açıköğretim Öğrencilerine Eş
Zamanlı Etkileşim Olanağı Sunan
Canlı Ders Dönemi Başladı
Açıköğretim Sistemindeki öğrencilere yönelik
olarak yürütülen canlı dersler, yeni döneminde
sunulmaya devam ediyor. Açıköğretim Sistemi
öğrencileri ile alanlarında uzman akademisyenleri
çevrim içi olarak buluşturan canlı dersler, bu dönem
de Anadolum eKampüs sisteminde, Adobe Connect
sanal sınıf programı üzerinden yürütülüyor. 15
Ekim Pazartesi günü başlayan dersler öğrencilere,
eş zamanlı oturumlara katılarak dersi alanının
uzmanından dinleme ve sorularını sorma
imkânı sunuyor. Canlı derslere katılamayanlar

veya tekrar izlemek isteyenler Anadolum
eKampüs Sistemi üzerinden canlı ders kayıtlarını
izleyebiliyorlar. Öğrenciler, canlı ders takvimine
https://ekampus.anadolu.edu.tr
adresinden
erişebiliyor.
2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde 50
ders kapsamında, haftada 54 saat olarak sunulacak
canlı ders hizmeti 11 Ocak 2019 Cuma günü sona
erecek.

Arş. Gör. Sibel ŞAHİN
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AOF Anadolum’da Canlı Yayınlar
Devam Ediyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi
sosyal medya hesabı facebook.com/AOFAnadolum
üzerinden canlı yayınlar sürüyor.
Öğrencilere sunulan hizmetler hakkında düzenlenen
bilgilendirme oturumlarında öğrencilerden gelen
sorular canlı yayında yanıt buluyor.
2018-2019 öğretim döneminde dijital kitap dönemi,
AOSDESTEK, yüzyüze dersler gibi konularda
düzenlenen canlı yayınlarda yüksek katılım dikkat
çekmekte. AOSDestek hizmetleri ile ilgili yapılan
canlı yayın toplamda 17997 kişi tarafından izlendi,
Yüzyüze dersler ise 26377 izlenme sayısı ile dikkat
çekti.

Dijitalleşme süreci yayınları toplamda 25988 kişi
tarafından izlenirken, ders intibakları ile ilgili canlı
yayın 38199 kişi tarafından izlendi.
Öğrencilerin ve takipçilerin bilgilendirileceği,
sorularının yanıtlanacağı ve etkileşimin sağlanacağı
canlı yayınlar AOFAnadolum sayfasından sunulmaya
devam edecek.
Ayrıca bugüne kadar yapılan tüm canlı yayınların
kayıtları sayfadan erişime açık olarak paylaşımda...
Dileyen herkes bu yayınlara erişerek sistem
hakkında, bölümler hakkında, sunulan hizmetler
ve öğrencilerimize özel fırsatlar hakkında bilgi
edinebilir.

Öğr. Gör. Serap UĞUR
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Anadolu Üniversitesi ve İçişleri
Bakanlığından Uzaktan Eğitim
Projesi
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
tarafından, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İçişleri
Bakanlığının diğer birimleri ve tüm projeleri
için Anadolu Üniversitesi ile iş birliği yapılarak
uzaktan eğitim sistemi geliştirildi. Eğitim Dairesi
Başkanlığı tarafından yönetilecek uygulama
“içişleri e-akademi” adıyla faaliyetlerine başladı.
https://uzem.icisleri.gov.tr adresinden erişilen bu
sisteme İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan
personeller, e-içişleri kullanıcı adı ve şifresi ile
sisteme giriş yapabiliyor.
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Video konferans aracı ve medya sunucusu ile İçişleri
Bakanlığının kimlik doğrulama sistemi entegre
edilerek geliştirilmiş olan bu sistem kapsamında,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Öğrenme Teknolojileri Araştırma Geliştirme (ÖTAG)
Birimi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Mesut
Aydemir kurumumuz adına çalışmalarda bulundu.

Arş. Gör. Hakan KILINÇ

Benim Hikâyem

Kendi şehrimde, ailemin yanında lisans eğitimimi tamamladım. Üniversite
tercihlerinde seçimim olan İktisat bölümünü çevremizde okuyan bireylere
danışarak, sorarak yazdık. Yazdık diyorum, çünkü ilk üniversite sınavıma
16 yaşına yeni bastığımda katılmıştım. Nedendir bilmiyorum, sınavın
bilincinde değildim. Erken başlamıştım okula o yüzden. İkinci katıldığım
yıl aklım başıma gelmeye başlamıştı ama şehir dışı diye gitmedim. Üçüncü
girişimde 18 yaşındaydım. Okuduğum bölümün puanı tutuyordu. Mezun
olduğumda iş bulamadım. Üstelik, o kadar donanımlı bir lisans hayatı
geçirmiştim ki… Bir süre sonra özel sektörde işe başladım. Umduğum
gibi olmadı. Yüksek lisansı kazanmıştım ama içimde hukuk bölümü bir
ukde kalmıştı, seçimim olamadı hiç. YGS-LYS sınavı mı diye düşündüm,
ikinci üniversite kapsamında adalet bölümü okumaya karar verdim.
Bu benim seçimimdi. Çevremden oku oku nereye kadar sözünü yüksek
lisans da yaptığım için ve bir işte çalışmadığım için çok duyuyordum.
Duyduğum bu söze inat okuyorum. DGS ile hukuk fakültesine geçmek
istiyorum. Çok istiyorum. İçinizde kalmasın, deneyin, okumanın yaşı yok.
Miray Demukan / Kayseri
Arş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
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Yüksek Eğitimde Yönelimler
İngiltere Birleşik Krallığı’nın eğitim ve kültür organı olan British Council, bizdeki bilinen adıyla İngiliz Kültür,
2017 yılının Haziran ayında bir projeksiyon raporu yayınlamış. Yaz tatilinde okuduğum bu raporu sizlerle de
paylaşmak istedim. Raporun başlığı “Küresel Yüksek Eğitimi Değiştiren 10 Yönelim”. Sizlere yönelim olarak
verdiğim kelimenin orijinali “trend”, aslında moda yönelimi olarak verilmeli… Sonuçta “trend” kelimesi
modayı bizzat barındırıyor bünyesinde, dolayısıyla bu yazıyı bu yıllar için geçerli tutmak lazım. Önümüzdeki
10-20-30 yıl bu yönelimleri nasıl değiştirir, o ayrı bir tartışma konusu…
“Küresel Yüksek Eğitimi Değiştiren 10 Yönelim” başlıklı raporun maddelerine birlikte göz atalım isterseniz;
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1.

Değişen Küresel Demograﬁkler
Tüm dünya genç nüfusunda bir düşüş yaşanıyor. Göstergeler 2025’e kadar sadece Afrika’da genç
nüfus artışını gösteriyor. Ülkemiz nüfus göstergeleri de eksi bir durum sergiliyor, bu durumda yüksek
öğrenime nasıl bir yol haritası çizilmelidir?

2.

Herkes için Eğitim
Eğitim alanında gelişmeler olduğu muhakkak ancak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri, hala
eğitimin herkes için ulaşılabilir olmadığını ve 2030’a kadar hedeﬂerinin bu durumu aşmak olduğunu
ısrarla vurguluyor. Bizim herkes için eğitime ilişkin bir projeksiyonumuz ise henüz yok. ‘1. Yüzyılın en
büyük sorunlarından birisi kitle eğitimindeki yetersizlikler. Bilerek ya da bilmiyerek ; istiyerek ya da
istemeyerek seçkinci bir eğitimin yolu açılıyor.

3.

Uluslararasılaşma Stratejileri
21. yüzyılda ülkelerin yükseköğretimde övündükleri bir konu uluslararası öğrenci sayıları. Bunun
arkasında yatan neden ticari bir kaygı mı, bilimsel bir arzu mu, daha netleşmiş sayılmaz.

4.

Ulusal Katkı Payının Dağılımı
Yükseköğretime ayrılan katkı payları neredeyse her ülkede tartışma konusu. Eğitime ayrılan ﬁnansal
pay azaldıkça, bilim üretmenin zorlaşacağı ise bilinen bir gerçek.

5.

Çoklu Sektör Birliktelikleri
Yükseköğretim mezunlarının gerekli iş gücü yeterlikleri ile mezun olabilmeleri için eğitimleri
döneminde çalıştıkları alanların uygulamalarını mutlaka deneyimlemeleri gerekli, sanayi-üniversite,
okul-üniversite kavramları bunu destekliyor.

6.

Eğitim Teknolojisi
Bu raporun siz Açıköğretim öğrencileri için belki de en önemli maddesi… Eğitim teknolojisi bu raporda
çevrimiçi öğrenme ve öğretmeye, öğrenmeye, yönetime etkisine ilişkin bir bakış açısından veriliyor.
Eğitim teknolojisindeki gelişmeler kuşkusuz en fazla yükseköğretimi etkileyecektir deniliyor. Öte
yandan 2. maddede belirtilen Herkes için eğitim konusunda Eğitim Teknolojilerinin sınır tanımadığı
da bir gerçek.

7.

Özel Beceri Gereksinimi
Değişimin her türünün, her yerde büyük bir hızla geliştiği bu dönemde en belirleyici özellik,
yükseköğretim öğrencilerine bu değişime ayak uydurabilmek için gerekli becerilerin eğitiminin de
verilmesi. Öğrencilerimizin değişime uygun beceriler kazanmasının temel koşulu ise yükseköğretim
eğiticilerinin mesleki gelişiminin sürdürülebilirliği.

8.

Yükseköğretim Kurumlarının Marka Değerleri
Çeşitli uluslararası akreditasyon, standardizasyon, denklik dereceleme kuruluşları ülkelerin
yükseköğretim kurumlarına marka ve değer kazandırmakta. Bu durumda hem kurumların, hem de
kuruluşların kendilerini sürekli yenilemeleri gerekiyor.

9.

İngilizcenin Etkisi
İngiliz Kültür’ün hazırladığı bir raporda elbette İngilizcenin etkisinde söz etmeden olmaz, demeyin…
Tüm istatistiklerin belirtiğine göre,İngilizce şu anda en yaygın yabancı dil hükümdarlığına soyunmuş
durumda. Üniversitelerimizin İngilizce bölüm açmaları, eğitim vermeleri de bu yönelimi destekliyor.

10.

Öğrenci Deneyimine Odaklılık
Yükseköğretim kurumlarının öğrenci deneyimlerine çok önem vermesi gerekiyor. Üniversiteler, hoş
geldin çayından, internet erişimine, yurt odalarından, özel gereksinimli öğrencilere hizmet konusuna
kadar mercek altındalar. Öğrenci önemliyse, ona yaşattıklarımız daha da önemli…Okulların açılacağı
bu yeni dönemde hatırlamakta fayda var.

Bu yönelimlere bakınca hepsine yardımcı olabilecek bir noktada Uzaktan Eğitimin yer aldığını görmek çok
da zor olmasa gerek…Hepimize başarılı ve sağlıklı bir dönem olsun…
Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI
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